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Jka anda mempunyai Alkitab, dan saya harap demikian, saya ingin mengundang anda untuk 

membuka kita Kisah Para Rasul. Saya mendorong anda untuk membuka Kisah Para Rasul, dan jika 

anda mengingatnya, mari kita ucapkan bersama. Kisah Para Rasul 2:42 mengatakan, “Mereka 

bertekun dalam pengajaran para rasul dan dalam persekutuan, dalam memecahkan roti, dan dalam 

doa.” Dalam beberapa bulan terakhir ini kita telah mendalami tentang gambaran gereja perdana dan 

tentang apa yang mebuat mereka berbeda, ketekunan mereka dalam Firman dan sentralitas Firman, 

ketekunan mereka dalam saling mempedulikan melali berkorban, dan dalam persekutuan. Mereka 

bertekun dalam memecahkan roti, Perjamuan Tuhan, sebagai pusat ibadah mereka. Dan mereka 

bertekun dalam doa. 

Apa yang akan kita lihat dalam minggu ini dan minggu depan ialah bahwa doa merupakan sumber 

kehidupan gereja perdana, bahwa doa adalah udara yang mereka hirup hari demi hari, bahwa doa 

adalah sentral, daya pendorong dari segala sesuatu yang mereka lakukan. Dan saya yakin bahwa 

salah satu penyakit dalam gereja injili masa kini, khususnya di Amerika, ialah bahwa kita telah 
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mengambil hal yang fundamental dalam gereja perdana dan kita telah membuatnya sebagai unsur 

tambahan dalam gereja-gereja kita masa kini. Kita telah mengambil apa yang diyakini gereja 

perdana sebagai fundamental dan kita telah menjadikannya unsur tambahan di mana doa dianggap 

sebagai satu program yang dapat dipilih bagi sekelompok orang yang setia dan bukannya sebagai 

daya pendorong di balik segala sesuatu yang gereja lakukan. 

Jadi yang akan kita lakukan ialah mendalami kita Kisah Para Rasul, yang mempunyai lebih banyak 

acuan tentang doa daripada kitab-kitab lain dalam Perjanjian Baru, dan kita akan melihat bagaimana 

kehidupan doa gereja terlihat ketika misi Kristus berkembang. Kita akan menggunakan beberapa 

cerita yang berbeda sebagai landasan. Namun saya ingin kita mulai dengan melihat tiga ayat. 

Siapakan pena anda untuk menggarisbawahi atau membuat catatan tentang kehidupan doa jemaat 

perdana di seluruh kitab Kisah Para Rasul. 

Saya ingin anda membuka Kisah Para Rasul 1:14. Saya ingin anda melihat tiga contoh sejak awal di 

mana Alkitab mengatakan bahwa jemaat bertekun dalam doa. Dalam setiap ayat yang berbeda ini, 

saya ingin menunjukkan kepada anda makna doa – dalam terjemahan Alkitab dipakai kata-kata yang 

berbeda tetapi dalam bahasa asli Perjanjian Baru hanya satu kata yang dipakai. Kisah Para Rasul 

1:14 mengatakan, “Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama.” Kata yang di pakai di 

sini sama dengan yang dipakai untuk menjelaskan apa yang terjadi dalam Kisah Para Rasul 2:42. 

Dikatakan bahwa mereka bertekun dalam beberapa hal dan doa disebut pad akhir kalimat itu. 

Anda lihat lagi Kisah Para Rasul 6:4. Kita mulai dengan ayat 3, ketika jemaat akan memilih mereka 

yang akan melayani sebagai diaken. Dikatakan, “Karena itu, Saudara-saudara, pilihlah tujuh orang 

dari antaramu, yang terkenal baik dan penuh Roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka 

untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan 

Firman." Kita akan memusatkan pikiran dalam doa. Kita akan terus bersama dalam doa. Inilah istilah 

yang dipakai untuk menjelaskan kehidupan doa jemaat perdana. Apa maksudnya bahwa satu jemaat 

bertekun dalam doa? Karena terdapat lebih dari 30 contoh tentang doa dalan kitab Kisah Para Rasul, 

kita tidak mempunyai waktu untuk mendalami setiap contoh tersebut. Biarlah saya menunjukkan 

kepada anda dua cerita yang menurut saya menjelaskan dan menunjukkan prioritas yang diberikan 

jemaat perdana kepada doa.  

Mari kita lihat Kisah Para Rasul 4 yang menceritakan tentang bagaimana untuk pertama kalinya 

orang-orang Kristen mengalami penganiayaan. Mereka dibawa ke hadapan Mahkamah Agama, dan 

mereka diberi ancaman. Dalam ayat 23 dikatakan: “Sesudah dilepaskan pergilah Petrus dan Yohanes 

kepada teman-teman mereka, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam 

kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah 
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mereka bersama-sama kepada Allah.” Saya ingin akar kita memperhatikan doa orang-orang yang 

dianiaya. Ini seperti ketika anda berada dalam ancaman.  ‘Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan 

langit dan bumi, laut dan segala isinya. Oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, bapak 

kami, Engkau telah berfirman: Mengapa gusar bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-

reka hal yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan 

Tuhan dan Yang Diurapi-Nya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan 

Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, Hamba-Mu 

yang kudus, yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan 

sejak semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Sekarang, ya Tuhan, lihatlah ancaman-ancaman mereka 

dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian sepenuhnya untuk memberitakan firman-Mu. 

Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mukjizat-

mukjizat oleh nama Yesus, Hamba-Mu yang kudus.’ Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah 

tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus, lalu mereka 

memberitakan firman Allah dengan berani.” 

Inilah satu gambaran tentang doa dalam jemaat perdana. Jika anda berada di sini bulan April yang 

lalu, kita mendapat kunjungan empat saudara dari Sudan. Kita berbicara tentang hubungan antara 

doa dengan penganiayaan, dan tanggung jawab kita untuk berdoa bagi saudara-saudara kita yang 

dianiaya. Itulah gambaran dalam Kisah Para Rasul 4. Sekarang mari kita lihat Kisah Para Rasul 12. 

Kedua cerita ini merupakan cerita-cerita yang melandasi pembicaraan kita, jadi kita akan selalu 

memperhatikan keduanya. Kisah Para Rasul 12 berbicara tentang doa yang luar biasa dari jemaat 

perdana. Dikatakan: “Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak keras terhadap 

beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang.” 

Kita melihat lagi bahwa konteksnya adalah penganiayaan. “Ketika ia melihat bahwa hal itu 

menyenangkan hati orang Yahudi, ia selanjutnya menyuruh menahan Petrus juga. Waktu itu hari 

raya Roti Tidak Beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah 

penjagaan empat regu, masing-masing terdiri dari empat prajurit. Maksudnya ialah, supaya sehabis 

Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak.  

Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada 

Allah.” Apa yang dilakukan jemaat? Mereka sungguh-sungguh berdoa kepada Allah. Lalu inilah yang 

terjadi. “Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus 

tidur di antara dua orang prajurit, terbelenggu dengan dua rantai, sedangkan di depan pintu, para 

pengawal sedang menjaga penjara itu.” Coba kita berhenti sejenak. Petrus sedang berada dalam 

situasi yang sama dengan Yakobus. Kalau ada malam di mana ia tidak dapat tidur, mungkin inilah 

malamnya. Namun sebaliknya, Petrus tidur terlelap. Tidak ada usaha untuk mengelabui para 
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penjaga. Tidak ada rencana penyelamatan dari penjara. Petrus terlelap, mendengkur di situ. Itulah 

gambarannya. Ia diliputi damai, damai dari Allah. Bisakah anda melihat adanya damai di tengah 

penjara? Lalu lihat apa yang terjadi. Di sinilah kita melihat sesuatu yang agak lucu. “Tiba-tiba 

berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam kamar penjara itu. 

Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, ‘Bangunlah segera!’ Lalu gugurlah 

rantai itu dari tangan Petrus.”  

Bisakah anda melihat gambarannya? Seorang malaekat memasuki ruang tahanan, sesuatu yang luar 

biasa. Cahaya putih yang bersinar dalam ruang  tahanan itu, satu pemandangan yang luar biasa. Apa 

yang Petrus sedang lakukan? Ia sedang tidur. Jadi malaekat itu menepuk Petrus. Bangun, Bangun. 

Kamu harus bangun. Jadi Petrus pun bangun. “Kemudian kata malaikat itu kepadanya, ‘Ikatlah 

pinggangmu dan kenakanlah sepatumu!’ Ini satu nasehat yang baik. Bukan, pertama-tama 

kenahanlah bajumu. Ini adalah cerita yang akan diceritakan untuk 2000 tahun nanti. Jangan sampai 

tidak memakai pakaian di tengah jalan. Petrus pun berbuat demikian. Setelah itu, malaikat itu 

berkata kepadanya, ‘Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku!’ Bisakah anda bayangkan kebaikan 

malaekat itu? Petrus sungguh membutuhkan pertolongan. “Lalu ia mengikuti malaikat itu ke luar 

dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi, sangkanya ia 

melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat penjagaan pertama dan tempat penjagaan 

kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan 

sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba 

malaikat itu meninggalkan dia.” Bukankan ini luar biasa? Petrus begitu lambat rupanya, ia sekarang 

telah dibangunkan oleh seorang malaekat! Petrus telah melewati pintu-pintu penjagaan, dan 

sekarang sudah di luar penjara. Sesuatu telah terhadi. 

“Setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah 

menyuruh malaikat-Nya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang 

diharapkan orang Yahudi." Setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang 

disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Ketika ia mengetuk pintu 

gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang 

mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya ia tidak membuka pintu 

gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu 

gerbang.” Coba anda tempatkan diri sebagai Petrus saat itu. Anda sedang menyadari bahwa anda 

adalah seorang tahanan yang melarikan diri dari penjara., dan anda sedang berada di tengah jalan 

sendiri. Anda benar-benar ingin masuk ke dalam rumah. Lalu anda mendapati satu tempat di mana 

jemaat sedang berdoa, lalu anda mengetuk pintu, dan Roda membuka pintu. Ia begitu bergembira 

sehingga meninggalkan Petrus di depan pintu dan terus mengetuk. Roda memberitahukan setiap 
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orang tentang apa yang terjadi. Ia berseru, “Petrus ada di depan pintu!” Kata mereka kepada 

perempuan itu, "Engkau mengigau." Akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. 

Kata mereka, "Itu malaikatnya." Bisakah anda bayangkan? Jemaat sedang berhimpun dan berdoa 

bagi Petrus. Roda berseru, “Petrus di depan pintu!” Mereka menjawab, “Diam, Roda. Kami sedang 

mendoakan Petrus.” Mereka terus berdoa. Roda terus berkata, “Petrus ada di depan pintu!”. Mereka 

menjawab, “Roda, jika kamu tidak berhenti mengganggu kami, Allah tidak akan menjawab doa kita. 

Tuhan, kami berdoa bagi Petrus.” Akhirnya Roda dan orang-orang yang lain memutusakan untuk 

menuju ke pintu. 

Lalu dikatakan, “Sementara itu Petrus terus-menerus mengetuk dan ketika mereka membuka pintu 

dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya, 

supaya mereka diam, lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya ke luar dari penjara. 

Katanya, ‘Beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita.’ Lalu ia keluar dan pergi 

ke tempat lain. Besok paginya gemparlah prajurit-prajurit itu. Mereka bertanya-tanya apa yang telah 

terjadi dengan Petrus. Herodes menyuruh mencari Petrus, tetapi ia tidak ditemukan. Lalu Herodes 

menyuruh memeriksa pengawal-pengawal itu dan membunuh mereka. Kemudian ia berangkat dari 

Yudea ke Kaisarea dan tinggal di situ. Herodes sangat marah terhadap orang Tirus dan Sidon. Atas 

persetujuan bersama mereka pergi menghadap dia. Mereka berhasil membujuk Blastus, pengurus 

rumah tangga raja, ke pihak mereka, lalu mereka memohon perdamaian, karena negeri mereka 

memperoleh bahan makanan dari wilayah raja. Pada suatu hari yang ditentukan, Herodes 

mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas takhta dan berpidato kepada mereka. Lalu 

rakyatnya bersorak membalasnya, ‘Ini suara dewa dan bukan suara manusia!’ Seketika itu juga ia 

ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah; ia mati dimakan cacing-

cacing. Sementara itu, firman Allah makin tersebar dan makin banyak didengar orang.” Anda 

tentunya ingin berada di pihak Allah. 

Itulah dua gambaran tentang doa dalam jemaat perdana, berdasarkan kedua landasan ini, saya ingin 

agar kita melakukan satu perjalanan keliling dalam kitab Kisah Para Rasul untuk melihat apa artinya 

bertekun dalam doa. Dan saya ingin agar kita mengajukan beberapa pertanyaan. Ini mungkin 

kedengarannya sederhana, namun menurut saya kita mempunyai kecenderungan untuk 

melupakannya. Pertama-tama, kepada siapa mereka berdoa? Ini adalah satu pertanyaan yang besar 

maknanya. Orang-orang di selruh dunia berdoa hari ini. Kaum Muslim berdoa, kaum Hindu berdoa. 

Banyak orang berdoa. Kepada siapa kita berdoa? Apa yang membuat Allah yang diajarkan dalam 

Alkitab berbeda dari segala sesuatu yang lain? 



 

Página (Page)6 

 

Mari kita perhatikan dua karakteristik. Yang pertama, kita berdoa kepada Allah yang berdaulat atas 

segala sesuatu di dalam dunia. Pada dasarnya kalau dikatakan bahwa Allah adalah berdaulat itu 

berarti Allah mengontrol segala sesuatu. Ia mempunyai maksud dan Ia akan menggenapi 

maksudNya. Itulah makna kedaulatan Allah. Mazmur 24:1 mengatakan, “TUHANlah yang empunya 

bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya.” Mazmur 22 mengatakan bahwa 

segala kuasa, segala pemerintahan, segala kekuasaan adalah milik Allah. Mazmur 47 mengatakan 

bahwa semua raja di bumi menjadi milik Allah. Bukankah sesuatu yang baik bilamana anda 

menyaksikan berita-berita dari media tentang apa yang terjadi dengan para pemimpin dunia, dan 

berpikir bahwa setiap dari mereka pada akhirnya berada di bawah otoritas Allah? Mazmur 66 

mengatakan bahwa seluruh bumi tunduk kepada Allah. 

Ini mempunyai makna yang penting. Jika anda membuka pasal 4:24, ketika jemaat perdana 

menundukkan kepala mereka di tengah-tengah penganiayaan, bagaimanakah mereka memulai doa 

mereka? Mereka tidak berkata, “Allah yang kami kasihi,” mereka berkata, “Tuhan yang Berdaulat,” 

yaitu Dia yang mempunyai semua otoritas atas segala sesuatu. Dan ini sangat berarti bagi mereka. 

Bilamana anda menghadapi penganiayaan dari segala jurusan, bilamana anda menerima ancaman 

terhadap keluarga anda, bilamana anda menerima ancaman terhadap gereja, maka adalah baik 

untuk menengadah ke atas dan melihat bahwa Allah adalah yang mengontrol, bahwa Ia mempunyai 

maksud yang akan digenapi melalui semua hal tersebut. Itu sebabnya mereka meneruskan doa 

mereka dan mereka mengutip dari Mazmur 2 dan mereka berbicara tentang bagaimana Yesus telah 

disalibkan oleh tangan orang-orang ini. Dan apa yang mereka katakan? Apa yang terjadi pada Yesus 

telah terjadi karena Engkau yang telah menentukannya. Kematian Kristus di salib bukanlah satu 

kebetulan. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi dalam hidup kita yang merupakan kebetulan. 

Semuanya berada di bawah tangan Allah yang berdaulat.  

Hal yang sama terlihat dalam Kisah Para Rasul 12. Anda melihat dunia dan gereja saling berhadapan. 

Ada raja Herodes dan segala kuasa yang dimilikinya atas Petrus dalam penjara, lalu ada doa jemaat 

yang tidak memiliki kuasa yang lain selain doa. Dan apa yang terjadi? Allah menunjukkan 

kebesaranNya. Allah adalah pahlawan dalam Kisah Para Rasul 12, bukan Petrus. Petrus tidak lagi 

banyak disebutkan setelah itu dalam Kisah Para Rasul. Allah adalah pahlawan. Ia menunjukkan 

kedaulatanNya, bahwa Ia yang mengontrol, bukan Herodes. 

Saya ingin agar anda memikirkan tentang bagaimana hal ini mempengaruhi cara kita berdoa. 

Bukankah sesuatu yang baik untuk mengetahui bahwa Allah yang disembah dalam ruangan ini 

berdaulat atas segala sesuatu dalam dunia? Saudara-saudara, bilamana pernikahan anda sepertinya 

akan hancur, bilamana penyakit kanker sedang dalam keganasannya, bilamana hal-hal 
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membingungkan di tempat kerja atau di rumah dan semua itu sepertinya tidak bisa dipahami, 

bukankah sesuatu yang baik untuk mengetahui bahwa anda dapat bertelut dan menengadah ke atas 

dan melihat bahwa Allah tetap bertakhta dan Ia selalu mengontrol, dan bahwa tidak ada sesuatu pun 

yang terjadi secara kebetulan? Bisakah anda menangkap maknanya? Para penganiaya dalam Kisah 

Para Rasul 4 dan 12 berada di bawah kontrol. Tidak ada sesuatu pun yang dapat mereka perbuat 

tanpa kuasa Allah yang berdaulat. Bukankah itu satu kabar baik bagi saudara-saudara kita yang 

dipenjarakan di Cina dan Korea Utara? Bukankah itu sesuatu yang baik bagi mereka yang telah 

dipisahkan dari keluarga mereka, yang mungkin tidak akan pernah melihat mereka lagi, ketika 

mereka menatap para penganiaya mereka dan percaya bahwa tidak sesuatu pun yang dapat 

dilakukan oleh para penganiaya itu tanpa tangan Allah yang berdaulat yang menggenapi 

maksudNya? Ia berdaulat atas segala sesuatu di dalam dunia. Dan ini mempengaruhi cara kita 

berdoa. 

Dalam Kisah Para Rasul 16 kita melihat mereka berdoa agar orang percaya kepada Kristus dan 

mereka berdoa agar mata orang terbuka untuk keselamatan. Allah dalam kedaulatanNya membuka 

mata orang untuk melihat anugerahNya dan rahmatNya dan membawa mereka kepada Kristus. 

Dalam Kisah Para Rasul 18 Paulus sedang berjuang di kota Korintus, satu kota yang sulit bagi Paulus. 

Ia bergumul tentang apakah ia harus meninggalkan kota itu. Dalam Kisah Para Rasul 18:9-11 Yesus 

menampakkan diri kepadanya dan berkata, “Paulus, tetap tinggal di mana kamu berada dan teruslah 

berbicara. Jangan diam.”  Inilah alasannya. “Karena Aku mempunyai banyak orang di kota ini.” Itulah 

kedaulatan Allah. Ia berkata, “Paulus, ada orang-orang di kota ini yang akan percaya kepada Kristus. 

Tinggalah dan beritakanlah.” Jadi Paulus tetap tinggal di Korintus. Dan ayat berikutnya mengatakan 

bahwa selama satu setengah tahun kemudian banyak orang yang percaya kepada Kristus. Bukankah 

ini sesuatu yang baik?  

Saya yakin bahwa Allah mempunyai orang-orang di Birmingham dan Ia ingin membuka mata 

mereka kepada keselamatan. Ia mempunyai kuasa untuk melakukannya. Ia ingin agar kita 

melakukannya. Bukankah hal yang baik untuk mengetahui bahwa Ia mempunyai orang-orang di 

kota ini di antara milyaran orang yang belum pernah mendengar tentang nama Yesus, yang Ia ingin 

bawa kepada diriNya, dan bahwa Ia akan membuka mata mereka kepada keselamatan dan bahwa Ia 

akan melakukanNya melalui kita? Itulah Allah yang kepadaNya kita berdoa. 

Saya teringat ketika kami sedang berada di  Asia Timur. Anda sudah mendengar saya berbicara 

tentang saat kami berada dalam gereja-gereja bawah tanah . Ketika kami gian, anggota tima yang 

lain, termasuk istri saya, Heather, pergi ke satu kampus perguruan tinggi di daerah yang 

kebannyakan penduduknya belum dicapai oleh Injil, banyak yang belum pernah mendengar nama 
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Yesus. Mereka menyaksikan Injil secara terselubung, dan telah menjalin beberapa persahabatan. 

Ada seorang gadis yang selalu bersama Heather. Namun ketika kita tiba di akhir minggu dan 

mengemas barang-barang kami pagi itu, tidak ada seorang pun yang mengaku percaya kepada 

Kristus. Kami telah melihat hal-hal besar yang Allah kerjakan dalam beberapa gereja rumah 

tersebut, namun kami ingin menlihat seseorang yang mengaku percaya kepada Kristus. Kami berdoa 

sepanjang minggu itu, “Tuhan membuka mata mereka kepada keselamatan. Kami tahu bahwa di 

kampus ini ada orang-orang yang Engkau sedang bawa kepadaMu.” Kami bangun pada pagi yang 

terakhir itu, dan ada tim lain yang telah dating untuk melakukan hal yang sama dan mereka sedang 

berkumpul dalam satu ruangan dalam apartemen itu. Ketika itu kami sedang berjalan keluar dari 

ruangan itu dan kami sedang mulai mengangkat barang-barang kami untuk keluar, lalu gadis itu 

berlari-lari dan berkata, “Saya mau percaya kepada Yesus! Saya mau percaya kepada Yesus! Heather 

bergembira dan berjalan bersama gadis itu ke samping untuk berbicara dan berdoa dengannya. 

Gadis itu percaya kepada Kristus. Saya hanya duduk di situ dan bersyukur. Pada waktu kami sedang 

menunggu untuk pergi, tim yang baru masuk itu mengadakan kebaktian dan mereka tidak 

menyadari apa yang terjadi di luar. Saya mendengar mereka membaca dari Kitab Suci, dari Mazmur 

46:10: “Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Aku akan ditinggikan di atas bumi, Aku akan 

ditinggikan di antara bangsa-bangsa.” Allah mempunyai satu maksud, dan kita akan menggenapinya. 

Inilah Allah yang berdaulat atas segala sesuatu di dalam dunia, dan itulah Allah yang kepadaNya kita 

layak menaikkan doa kita. 

Kedua, bukan hanya Ia berdaulat, melainkan juga Ia adalah Allah yang menyediakan segala sesuatu 

yang kita butuhkan. Saya ingin membagikan satu rahasia kecil yang diketahui oleh jemaat perdana 

yang mempengaruhi cara mereka berdoa, dan kita perlu memahaminya. Mari kita buka Kisah Para 

Rasul 17. Saya ingin menujukkan kepada anda satu ayat yang secara khusus tidak berbicara tentang 

doa, namun ayat ini mengajarkan banyak hal tentang doa dan tentang bagaimana mereka 

memahami doa dalam jemaat perdana. Dalam Kisah Para Rasul 17 Paulus berbicara di satu tempat 

yang disebut Bukit Mars, di mana ia berbicara kepada sekelompok orang yang sudah dekat dengan 

Injil. Dalam ayat 24 dan 25 Paulus berkata, “Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia, 

yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak tinggal dalam kuil-kuil buatan tangan manusia.” 

Bisakah anda melihat kedaulatanNya di sini? Persis itulah yang Paulus sedang bicarakan. Lalu 

perhatikan ayat 25 tentang Allah yang menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan: “dan juga 

tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang 

memberikan hidup dan napas dan segala sesuatu kepada semua orang.” Bisakah anda menangkap 

maknanya? Saya ingin agar anda memikirkan tentang bagaimana hal ini berkaitan dengan doa. 

Biarkan saya membacanya sekali lagi: “dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia 
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kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup dan napas dan segala sesuatu kepada 

semua orang.” 

Ini adalah kunci bahwa jemaat perdana memahami tentang doa. Rahasia yang mereka ketahui 

tentang kunci untuk melihat kuasa Allah dalam jemaat bukanlah dalam hal melayani Allah 

melainkan dalam hal dilayani oleh Allah. Jemaat perdana tidak mempunyai mentalitas yang 

mengatakan mereka harus pergi dan menyediakan keperluan-keperluan Allah dan melakukan 

tugasNya bagi Dia.  Mereka berdoa. Mereka bertekun dalam doa, karena mereka mengetahui bahwa 

Allah akan menggenapi tugasNya melalui mereka. Dan bukanlah bahwa merekalah yang pergi keluar 

dan berusaha melakukan hal-hal besar bag Allah. Mereka membiarkan Allah menjalankan kuasaNya 

melalui mereka. Dan bahwa Ia akan menyediakan segala sesuatu yang mereka perlukan. 

Ketika mereka berkumpul bersama dalam Kisah Para Rasul 4, mereka berkata, “Tuhan, kami 

membutuhkan keberanian untuk memberitakan FirmanMu,” dan Allah memberikannya kepada 

mereka. Dalam Kisah Para Rasul 12, mereka berseru, “Tuhan kami ingin agar Engkau menunjukkan 

penyelamatanMu.” Yakobus dipancung kepalanya. Petrus hampir saja dipancung kepalanya. Allah 

menunjukkan penyelamatanNya, dan Allah memberikannya. Kami membutuhkan Engkau untuk 

memajukan gerejaMu. Allah melakukannya. Dan Allah menyediakan segala sesuatu yang mereka 

perlukan untuk menggenapi misi gereja. Ini adalah satu keyakinan yang besar yang kita miliki dalam 

doa, bahwa ketika kita menghampiriNya kita tahu bahwa kita memiliki apa yang kita minta jika kita 

memintaNya untuk menyediakan bagi maksudNya yang akan digenapi melalui kita. Ia akan 

menyediakannya. Itulah kunci doa. 

Kita adalah orang-orang yang merasa dapat melakukan apa pun, jadi kita ingin pergi dan melakukan 

suatu pekerjaan baik bagi Allah. Itu bukanlah maknanya. Kita tunduk dan meminta Allah untuk 

melakukan pekerjaanNya melalui kita. Dan Ia siap untuk memberi. Ia siap dalam semua kehidupan 

kita. Dan dalam jemaat di Brook Hills Ia siap untuk memberi, untuk menyediakan segala sesuatu 

yang kita perlukan untuk mempengaruhi dunia dengan Injil. Kebanyakan dari kemiskinan kita dalam 

doa adalah karena fakta bahwa kita tidak melihat Dia sebagai pemberi anugerah yang besar 

sebagaimana seharusnya. Ia siap untuk memberi. Apa yang dikatakan Kitab Suci? “Kamu tidak 

memperoleh karena kamu tidak meminta.” Allah siap untuk menyediakan segala sesuatu yang kita 

perlukan. Jadi, Ia berdaulat atas segala sesuatu di dalam dunia dan Ia siap untuk menyediakan segala 

sesuatu yang kita perlukan.  

Pertanyaan kedua, Mengapa kita berdoa? Mengapa kita harus berdoa? Pertama-tama, mereka 

sepenuhnya bergantung pada kuasa Allah. Kisah Para Rasul 4:33 mengatakan bahwa kuasa yang 

besar berada di atas mereka. Secara harfiah itu berarti kuasa yang luar biasa berada di atas mereka. 
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Mereka memiliki kuasa yang luar biasa dari Allah. Inilah yang saya ingin kita lakukan. Saya ingin kita 

melakukan sedikit perjalanan, dan mungkin anda dapat menggarisbawahi saat-saat ketika mereka 

berdoa dan menuliskan apa hasil doa itu. 

Misalnya, kita mulai dengan Kisah Para Rasul 1:14. Kita pernah membaca ayat ini. Dikatakan dalam 

ayat itu, “Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama, dengan beberapa 

perempuan serta Maria, ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus.” Mereka bertekun dengan sehati 

dalam doa. Apa hasilnya? Kisah Para Rasul 2:1 mengatakan Roh Kudus dicurahkan dalam kuasa. 

Petrus berdiri dan berkhotbah. Dan dalam Kisah Para Rasul 2:42 dikatakan bahwa 3000 orang 

percaya kepada Kristus. Itulah hasil yang dimungkinkan oleh doa. Lihat Kisah Para Rasul 3:1. Pada 

suatu saat Petrus dan Yohanes pergi ke Bait Allah pada waktu apa? Pada waktu berdoa. Mereka 

pergi pada waktu berdoa pada jam tiga petang. Apa akibatnya? Seorang lumpuh untuk pertama 

kalinya berjalan dalam hidupnya. Kisah Para Rasul 4:4 mengatakan bahwa jumlah orang yang 

percaya kepada Kristus mencapai lebih dari 5000 orang. Mungkin kita harus berkumpul untuk 

berdoa. Sepertinya ini bekerja dengan cukup baik. 

Mari kita lihat Kisah Para Rasul 6. Karena adanya beberapa konflik dalam jemaat, doa menjadi 

kurang diperhatikan oleh rasul-rasul dan mereka harus juga melakukan banyak hal. Jadi mereka 

memutuskan untuk memilih beberapa diaken. Dikatakan dalam ayat 3: “Karena itu, Saudara-

saudara, pilihlah tujuh orang dari antaramu, yang terkenal baik dan penuh Roh dan hikmat, supaya 

kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran 

dalam doa dan pelayanan Firman." Jadi mereka mulai berdoa. Apa yang dikatakan dalam ayat 7? 

“Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak; juga 

sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya.” Doa rupanya bekerja dengan cukup baik. Mari 

kita lihat Kisah Para Rasul 7:59. Ini merupakan favorit saya. Stefanus dalam proses akan dirajam. 

Batu-batu dilemparkan kepadanya. Apa yang ia lakukan? Ia berdoa. Dikatakan dalam ayat itu: 

“Sementara mereka melemparinya Stefanus berdoa, katanya, ‘Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku.’ 

Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, ‘Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada 

mereka!’ Sesudah berkata demikian, ia pun meninggal. Saulus juga setuju dengan pembunuhan atas 

Stefanus.” Dalam doanya Stefanus berdoa untuk siapa? Ia berdoa untuk Saulus. Dalam pasal 9 kita 

melihat mata Saulus terbuka. Ia bertemu dengan Kristus dan memberitakan Injil dengan berani. Doa 

bekerja walaupun anda sedang dilempari dengan batu. 

Mari kita lihat lagi Kisah Para Rasul 13:1-3. Mereka berhimpun bersama dan berdoa. “Di jemaat 

Antiokhia terdapat nabi-nabi dan guru-guru,” dan disebutkan nama-nama mereka. Perhatikan ayat 

2-3, “Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, 
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‘Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagi-Ku untuk tugas yang telah Kutentukan bagi mereka.’ Lalu 

mereka berpuasa dan berdoa dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka 

membiarkan keduanya pergi. Saudara-saudara, peristiwa ini memulai gerakan missioner yang 

menyeluruh dalam gereja perdana. Paulus mengadakan satu perjalanan misi, lalu yang berikutnya 

dan berikutnya, dan gereja-gereja didirikan di banyak tempat karena mereka berdoa bersama dan 

Tuhan mengutus mereka keluar. 

Saya ingin menunjukkan satu contoh lagi. Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Kali ini bukan Petrus yang 

dipenjarakan, melainkan Paulus dan Silas. Dikatakan, “Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan 

Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain 

mendengarkan mereka.” Apakah anda sedang dirajam ataukah sedang dipenjarakan, anda berdoa. 

Lalu apa yang terjadi? “Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga fondasi-fondasi 

penjara itu goyah; dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka 

semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia 

menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman 

itu telah melarikan diri.” Rupanya ia telah belajar dari Kisah Para Rasul 12. “Tetapi Paulus berseru 

dengan suara nyaring, katanya, ‘Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini!’ 

Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar sujudlah ia di 

depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka ke luar, sambil berkata, ‘Tuan-tuan, apa yang harus 

aku perbuat, supaya aku diselamatkan?’ Jawab mereka, ‘Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan 

engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu’." Bayangkan bahwa anda sebagai seorang tahanan 

yang dijaga oleh orang yang memusuhi anda, dan anda sedang berdoa lalu tiba-tiba penjaga tersebut 

berlutut di kaki anda dan berkata, “Bagaimana saya dapat percaya kepada Yesus?” Bagaimana itu 

dapat terjadi? Bagaimana anda melihat kuasa Allah seperti itu? Anda melakukannya dengan cara 

tersungkur dan berkata, “Kami sepenuhnya bergantung pada kuasaMu. Tanpa kuasaMu kami tidak 

dapat berbuat apa pun.”  

Dari mana jemaat perdana belajar tentang hal itu? Dalam Yohanes 15:5 Yesus berkata kepada 

murid-muridNya, “Aku adalah pokok anggur, dan kamulah carang-carangnya. Jika seorang tinggal di 

dalam Aku dan Aku di dalamnya, ia akan berbuah lebat, namun di luar Aku kamu tidak dapat 

berbuat apa pun.” Apakah kita di Gereja di Brook Hilss benar-benar percaya bahwa tanpa kehidupan 

doa yang tekun untuk kuasa Allah, kita tidak dapat berbuat apa pun? Ini adalah kebenaran dari 

Firman Allah. Jika kita hanya berputar-putar pada kegiatan-kegiatan religius tanpa doa untuk kuasa 

Allah, kita tidak akan berhasil. Setiap terobosan besar yang kita lihat dalam kitab Kisah Para Rasul 

merupakan jawaban atas doa untuk kuasa Allah. Kita hidup setiap hari di tengah masyarakat  di 
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mana segala sesuatu adalah tentang lebih banyak pekerjaan, lebih banyak program, lebih banyak 

gagasan, lebih banyak metode. Kita mengatakan, “Tunjukkanlah apa yang terbaik, kalau tidak 

menyingkirlah!” Dan hal ini merambat masuk ke dalam gereja. Kita harus dapat menunjukkan ide-

ide baru dan program-program baru dan metode-metode baru, dan bukannya lebih banyak berdoa 

dan lebih banyak berdoa untuk kuasa Allah. Mereka sepenuhnya bergantung pada kuasa Allah. 

Kedua, mereka sepenuhnya sangat menantikan anugerah Allah. Dalam Kisah Para Rasul 4:33 kita 

melihat bahwa selain mereka memiliki kuasa yang besar, mereka juga memiliki anugerah yang 

besar.. Banyak anugerah yang dilimpahkan ke atas mereka. Di sinilah hal ini menjadi sungguh baik. 

Saya ingin kita terus membuka dan membaca ayat-ayat, karena kita akan memuliakan Allah melalui 

mempelajari FirmanNya. Saya ingin anda menggarisbawahi kata anugerah dalam begian-bagian 

yang akan kita baca dari Kisah Para Rasul, dan saya ingin kita memahami kerinduan mereka yang 

dalam akan anugerah. 

Mari kita lihat Kisah Para Rasul 6:8. Mereka sangat merindukan anugerah Allah. Inilah Stefanus. 

Perhatikan apa yang dikatakan tentang Stefanus: “Stefanus, yang penuh dengan anugerah dan kuasa, 

mengadakan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda di antara orang banyak.” Allah bekerja melalui 

Stefanus oleh karena anugerah dalam kehidupannya. Lihat Kisah Para Rasul 11:23. Ini tentang 

jemaat di Antiokhia. Kita telah melihat teks ini minggu yang lalu ketika kita berbicara tentang 

Barnabas. Perhatikan bagaimana keadaan jemaat Antiokhia: “Setelah Barnabas datang dan melihat 

anugerah Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka, supaya mereka semua dengan 

kesungguhan hati setia kepada Tuhan.” Jemaat itu bertumbuh. Ini adalah karena anugerah yang ada 

pada mereka. Sekarang kita lihat Kisah Para Rasul 13:43. Ini tentang Paulus dan Barnabas yang pergi 

untuk menanam gereja. “Setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan penganut-penganut agama 

Yahudi yang takut akan Allah, mengikuti Paulus dan Barnabas; kedua rasul itu mengajar mereka dan 

menasihati supaya mereka tetap hidup di dalam anugerah Allah.”  

Lihat lagi Kisah Para Rasul 14:3. Paulus dan Barnabas akan pergi ko kota yang lain. Dikatakan, “Jadi 

Paulus dan Barnabas tinggal agak lama di situ. Mereka berbicara dengan berani untuk Tuhan yang 

menguatkan berita tentang anugerah-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk 

mengadakan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat.” Rencana Allah adalah anugerah, dan semua tanda 

dan mujizat ini terjadi karena anugerahNya. Lihat ayat 26 dari pasal yang sama, KIsah Para Rasul 

14:26. Mereka sudah selesai menjalankan perjalanan misi yang pertama. “Dari situ berlayarlah 

mereka ke Antiokhia; di tempat itulah mereka dahulu diserahkan kepada anugerah Allah untuk 

memulai pekerjaan yang telah mereka selesaikan.” Seluruh perjalanan misi ini dijelaskan sebagai 

anugerah Allah untuk pekerjaan yang Ia telah genapi. Lihat sekarang Kisah Para Rasul 15:11. Ketika 
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itu terjadi perdebatan tentang siapa yang sebenarnya menjadi orang Kristen, siapa yang diundang ke 

dalam gereja, siapa yang dapat menjadi bagian dari jemaat. “Sebaliknya, kita percaya bahwa melalui 

anugerah Tuhan Yesus Kristus kita akan diselamatkan sama seperti mereka juga."  

Saya ingin kita melihat tiga contoh lagi. Perhatikan Kisah Para Rasul 18:27. Ini tentang orang-orang 

yang percaya kepada Injil. “Karena Apolos ingin menyeberang ke Akhaya, saudara-saudara seiman di 

Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ, supaya mereka menyambut dia. Setibanya di 

Akhaya, ia menjadi sangat berguna bagi orang-orang yang percaya oleh anugerah Allah.” Mengapa 

mereka telah percaya? Karena anugerah ada di atas mereka. Yang berikut ialah Kisah Para Rasul 

20:24. Ini tentang Paulus yang berbicara tentang perjalanan-perjalanan misinya dan mengapa ia 

melakukan apa yang ia lakukan. “Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asalkan aku 

dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus 

kepadaku untuk bersaksi tentang Injil anugerah Allah.” Paulus telah menyerahkan hidupnya untuk 

hal ini. Paulus ingin menyaksikan tentang Injil anugerah. Sekarang perhatikan ayat 32. “Sekarang 

aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman anugerah-Nya yang berkuasa 

membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu warisan yang ditentukan bagi semua orang 

yang telah dikuduskan-Nya.” Firman anugerah ini mampu melakukan semuanya itu. Berkali-kali kita 

melihat gereja berkembang. Injil makin diberitakan. Hal-hal ajaib terjadi karena tangan Allah yang 

penuh anugerah berada di atas mereka. Berkali-kali hal itu dimungkinkan oleh karena anugerah. 

Perhatikan bahwa gereja perdana tidak bertumbuh karena mereka memiliki seorang pendeta muda 

yang cakap. Mereka tidak bertumbuh karena mereka mempunyai pelayanan ibadah yang bagus. 

Mereka tidak bertumbuh karena mereka mendapatkan rencana-rencana baru atau metode-metode 

untuk menjalankan pelayanan. Mereka tidak memiliki rencana-rencana dan metode-metode 

tersebut. Berkali-kali Roh Kudus menunjukkan kepada kita bahwa gereja berkembang karena satu 

alasan, karena satu alasan saja. Oleh karena anugerah. Mengapa kita melihat penyebutan berkali-kali 

tentang anugerah ini? Inilah alasannya. Karena Dia yang memberikan anugerah itu yang menerima 

kemuliaan. Kalau pendeta muda yang cakap yang menjadi alasan mengapa gereja bertumbuh, maka 

pendeta muda itu yang menerima kemuliaan. Kalau model pelayanan ibadah yang menjadi alasan 

mengapa gereja bertumbuh, maka pelayanan ibadah itu yang menerima kemuliaan. Kalau rencana-

rencana kita yang baru dan metode-metode dan program-program yang kita jalankan untuk 

mencapai lebih banyak orang yang menjadi alasannya, maka orang-orang akan melihat program-

program itu dan berkata bahwa mereka perlu melakukan hal-hal tersebut dan merekalah mendapat 

kemuliaan. 
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Tetapi Allah telah merancang kehadiran gereja sehingga pada akhirnya Ia mencurahkan augerah dan 

Ia sendirilah yang memperoleh kemuliaan. Mereka sepenuhnya merindukan anugerah Allah. 

Bukankah ini suatu cara yang baik untuk berada dalam gereja? Tuhan, berikanlah lebih banyak 

anugerah. Tunjukkanlah anugerahMu di saat kami berkumpul bersama. Tuhan, kami tersebar 

minggu ini. Tunjukkan anugerahMu. Itulah doa. Itulah sebabnya kita berdoa. Mereka sangat 

merindukan anugerah. Mereka bergantung pada kuasa Allah, mereka merindukan anugerah Allah. 

Ketiga, mereka sepenuhnya memberi diri untuk misi Allah. Mereka sepenuhnya memberi diri untuk 

misi Allah. Di seluruh Kisah Para Rasul ketika kita melihat mereka berdoa, hal itu terkait erat, 

berjalan bersama, dengan misi gereja. Itulah peranan doa yang mencakup misi gereja. Allah telah 

memberi kepada kita doa karena Yesus telah memberi kepada kita satu misi. Buku favorit saya 

tentang teologi misi ialah buku yang berjudul Biarlah Bangsa-Bangsa Bersukacita yang ditulis oleh 

John Piper. Di dalamnya ia berbicara tentang peranan doa dalam misi, misi gereja. Ia 

mengumpamakan doa seperti alat komunikasi pada waktu perang, yang dimiliki oleh umat Allah 

dalam satu misi. Saya ingin anda mendengar apa yang ia katakan: “Ini adalah seperti seorang 

komandan lapangan, yaitu Yesus, memanggil pasukan tentaraNya dan memberikan satu misi yang 

penting, untuk pergi dan menghasilkan buah, dan Ia menyerahkan kepada setiap prajuritNya itu satu 

alat komunikasi yang terhubung dengan gelombang radio pada markas besarNya, dan berkata, “Para 

prajurit, Jenderal memberikan satu misi bagi kalian. Ia ingin misi itu diselesaikan. Dan untuk tujuan 

itu Ia telah menugaskan saya untuk memberi kepada kalian masing-masing akses langsung secara 

pribadi melalui alat-alat ini. Jika kalian tetap menjalankan misiNya dan mengutamakan kemenangan 

bagiNya, maka Ia akan berada sedekat mungkin dengan kalian melalui alat-alat ini untuk 

memberikan nasehat taktis dan mengirim perlindungan udara bilamana kalian dan prajurit kalian 

membutuhkannya.” Bukankah ini hal yang baik? Inilah alat walkie-talkie untuk kamu. Anda 

menggunakannya bilamana anda pergi untuk satu misi. Dan bilamana anda memerlukan bantuan, 

anda dapat memanggilNya dan Ia akan menyediakan segala sesuatu  yang anda perlukan. Ia akan 

mengirimkan perlindungan udara. Ia akan memberi kekuatan kepadamu. Ia akan memberitahukan 

kepadamu apa yang sedang terjadi dalam pertempuran di hadapanmu dan menyiapkan anda untuk 

apa yang anda akan hadapi. Itulah pemahaman tentang bagaimana doa itu digunakan. 

Masalahnya ialah salah satu pertanyaan yang sering kita tanyakan di dalam gereja, yaitu mengapa 

kita harus berdoa. Kita tidak secara terbuka menanyakannya, namun kita hidup dengan menganggap 

bahwa doa itu tidak penting. Karena itu kita hidup sebagaimana kita bertanya, mengapa kita harus 

berdoa. Menurut saya inilah salah satu pertanyaan yang paling umum yang kita tanyakan. Karena 

anda tidak perlu berdoa ketika anda menonton televisi, anda tidak perlu berdoa ketika anda 

menjelajahi internet tanpa kendali, anda tidak perlu berdoa ketika tidak ada risiko yang harus 
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dihadapai dalam kehidupan Kristen anda. Anda tidak perlu berdoa ketika anda merasa tidak perlu 

mengorbankan apa pun. Anda tidak perlu berdoa ketika anda melalui satu perjalanan monoton 

dalam kegiatan religius minggu demi minggu. Anda tidak perlu berdoa untuk itu. Saudara-saudara, 

mungkin anda dapat melakukannya dengan kekuatan sendiri, dan anda dapat menjalani satu 

kehidupan Kristen di mana doa bukanlah sesuatu yang penting. Dan adalah mungkin melakukannya 

dalam budaya kita, dari saat diselamatkan sampai saat kematian, dan kita tidak pernah 

membutuhkan doa. Akan tetapi, bilamana anda mengorbankan segala sesuatu untuk mengikut 

Kristus, bilamana Ia adalah harapan anda satu-satunya dan kerinduan anda satu-satunya, bilamana 

anda telah meninggalkan reputasi anda dan karir anda untuk berserah kepada Kristus, bilamana 

kerinduan hati anda  setiap hari adalah membawa orang lain untuk beriman kepada Kristus, 

bilamana beban jiwa anda adalah bagi milyaran orang yang belum pernah mendengar nama Yesus, 

dan anda menyerahkan diri untuk pertempuran dalam memasyurkan Injil di segala tempat, maka 

anda membutukan doa. Anda bergantung pada doa. Itu seperti alat walkie-talkie yang anda selalu 

hidupkan. Anda bukan saja memanggil sesuatu dari atas untuk kenyamanan anda. Anda terus-

menerus berseru kepada Allah untuk apa yang Ia sediakan karena hidup anda bergantung pada hal 

itu. 

Jika kita melewati minggu demi minggu, dari satu hari Minggu pagi ke hari Minggu pagi yang lain, 

dan itu hanyalah satu gerakan aktivitas religius, maka doa tidak dibutuhkan. Akan tetapi jika kita 

sebagai satu keluarga orang beriman melibatkan diri dalam pertempuran bagi jiwa kita dan bagi 

jiwa milyaran orang yang belum pernah mendengar nama Yesus, maka doa adalah fundamental. Kita 

membutuhkan doa karena kita menyerahkan diri untuk misi Allah. Saya teringat ketika berada di 

India, dalam satu kota yang banyak penduduk Muslimnya, beberapa dari mereka bersifat militan dan 

banyak dari mereka yang belum diperhadapkan dengan Injil. Kami saat itu bekerja bersama seorang 

petobat yang berlatar belakang Muslim, yang telah ditinggalkan oleh keluarganya dan kehilangan 

segala sesuatu karena mengikut Kristus. Saya ke mana-mana bersamanya. Ketika tim sedang berada 

di tempat yang berbeda, ia dan saya pergi mencari di mana kami akan pergi kemudian. Saya ikut 

bersamanya mengendarai sepeda motor, satu pengalaman yang membutuhkan tambahan doa anda. 

Anda akan berdoa kalau anda berada di India dan anda sedang dibonceng pada sepeda motor. Ini 

bukanlah tempat yang anda ingin pergi. Ini bukanlah yang anda bayangkan. Mungkin anda lebih 

senang ke lading misi, tapi bukan di atas sepeda motor. Jadi anda terus berdoa. Dan ke mana pun 

kami pergi kami akan berhenti dan berkata, “Marilah kita berdoa apakah kita harus ke tempat itu 

ataukah tidak. Karena Allah mengetahui apa yang Ia sedang kerjakan di antara orang-orang Muslim 

di sini, dan beberapa yang terbuka terhadap Injil dan ada beberapa yang sangat menentang Injil. Kita 
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perlu berdoa untuk kekuatan jika mereka menentang Injil. Kita perlu berdoa untuk keterbukaan 

mereka terhadap Injil.” Dan di setiap tempat kami datangi, kami berhenti dan berdoa, dan ini kami 

lakukan berulang-ulang. Mengapa? Karena anda membutuhkan doa bilamana anda berada di India 

dan anda menyaksikan Injil, dan itulah kerinduan hati anda, untuk membawa orang-orang Muslim 

kepada Kristus. Anda bergantung pada doa. 

Kehidupan kita yang tanpa doa mungkin disebabkan oleh fakta bahwa kita tidak berada dalam satu 

tugas misi. Jemaat perdana bergantung pada kuasa Allah, sangat merindukan anugerah Allah, dan 

memberi diri bagi misi Allah. Bagaimana mereka berdoa? Ada dua hal di sini. Mereka berdoa dengan 

struktur dan mereka berdoa dengan spontanitas. Inilah yang saya maksudkan. Dalam Kisah Para 

Rasul 2:42, menurut bahasa asli Perjanjian Baru, secara harfiah mengatakan bahwa mereka 

bertekun dalam doa yang dipahami secara tertentu. Ada banyak bukti bahwa dalam jemaat perdana 

terdapat satu struktur tertentu dalam kehidupan doa mereka, khususnya ketika mereka berhimpun 

bersama. Mereka akan berdoa dengan mengucapkan doa-doa dari Perjanjian Lama. Mereka 

mempunyai maksud tertentu dalam berdoa. Jadi ada struktur, namun ada juga spontanitas yang 

berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan yang muncul, di mana mereka berdoa untuk kebutuhan-

kebutuhan itu. Mereka mempunyai kedua hal itu, dan menurut saya kita juga membutuhkan 

keduanya. 

Di sinilah saya ingin agar kita memikirkan beberapa hal praktis tentang bagaimana kehidupan doa 

yang tekun ini dapat diwujudkan hari ini, yang terstruktur dan yang spontan. Jika kehidupan doa 

anda hanya bersifat spontanitas dan anda hanya berdoa ketika kebutuhan-kebutuhan muncul dan 

tidak ada struktur di dalamnya, maka anda tidak akan pernah berdoa untuk semua hal yang Allah 

inginkan agar kita mendoakannya. Kita membutuhkan struktur dalam doa. Jika kehidupan doa kita 

hanya berdasarkan spontanitas, maka kita akan cepat menjadi dangkal. Satu hal yang saya gunakan 

ialah satu jurnal doa yang saya doakan dengan maksud tertentu untuk hal-hal yang berbeda dalam 

kehidupan saya, karena saya tahu bahwa saya akan melupakannya jika saya tidak mendoakan hal-

hal tersebut. Jadi saya mempunyai struktur seperti itu. Namun jika itulah semua yang kita punyai, 

maka doa kita akan menjadi kaku. Itu akan menjadi semacam tugas yang harus kita kerjakan. Jadi hal 

ini pun tidak boleh terjadi. Mereka berdoa dengan struktur dan mereka berdoa dengan spontanitas, 

dan keduanya terefleksi dalam satu kehidupan yang diserahkan untuk doa. Dapatkah hal ini 

dipahami? 

Dan bukan hanya bagaimana mereka berdoa. Kapan mereka berdoa? Mereka berpartisipasi dalam 

doa yang terkonsentrasi dan mereka berpartisipasi dalam doa yang terus menerus. Kedua-duanya, 

terkonsentrasi dan terus-menerus. Kisah Para Rasul 1, 4, 12, merupakan contoh di mana mereka 
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berhimpun bersama untuk satu waktu doa yang terkonsentrasi. Anda dapat bayangkan bahwa 

mereka berhimpun bersama dalam Kisah Para Rasul 1,4,12 untuk beberapa jam dalam satu waktu 

doa yang terkonsentrasi. Mungkin ada yang berkata, “Saya berdoa setiap waktu. Anda harus 

senantiasa berdoa, dan itulah yang saya lakukan.” Jadi kita berdoa terus-menerus di sini dan di sana, 

namun kita tidak pernah mempunyai waktu yang terkonsentrasi dalam doa. Mungkin anda berkata, 

“Saya berdoa bilamana saya merasa suka untuk berdoa.” Saudara-saudara, kita tidak berdoa 

bilamana kita merasa suka untuk berdoa. Kehidupan doa kita tidak boleh didasarkan pada emosi 

kita. Kehidupan doa kita harus didasarkan pada fakta bahwa kita mempunyai tugas yang 

diperintahkan oleh Allah untuk berdoa. Jadi itu sebabnya kita berdoa. Kita meluangkan waktu yang 

terkonsentrasi dalam doa. 

Pernahkah anda melihat buku-buku tentang Five Love Languages (Lima Bahasa Kasih) yang ditulis 

oleh para guru yang berkecimpung dalam pembinaan relasi antar pribadi, di mana para suami dan 

istri diminta menentukan jenis apa dari bahasa kasih yang ada pada mereka? Apa jenis bahasa kasih 

yang ada padamu? Apa jenis bahasa kasih yang ada padaku? Salah satu bahasa kasih itu adalah 

waktu yang berkualitas. Menurut saya kebanyakan bahasa kasih yang dimiliki perempuan ialah 

waktu yang berkualitas. Saya tahu bahwa istri saya demikian. Saya tidak akan dapat menelpon 

Heather beberapa kali selama siang hari kapan pun saya suka dan berkata, “Hei saying, apa kabar? 

Apa kau mempunyai hari yang menyenangkan? Oke, sampai jumpa.” Jika saya hanya melakukan itu 

beberapa kali sehari, lalu pulang ke rumah pada larut malam dan pergi tidur dan bangun keesokan 

paginya, melakukan hal rutin yang sama esoknya dan yang sama lagi esoknya, itu tidak akan 

membawa hasil yang baik bagi sau pernikahan dalam rumah tangga saya. Harus ada waktu yang 

berkualitas. Jika waktu yang berkualitas perlu ada dalam relasi pasangan suami-istri, lebih-lebih lagi 

dengan Allah penguasa alam semesta. Menggunakan 15 menit atau setengah jam atau satu jam atau 

dua jam atau setengah hari atau seluruh hari dalam doa yang terkonsentrasi, dan kemudian terus 

berdoa terus-menerus. Jadi mereka berdoa dalam waktu yang terkonsentrasi dan juga yang 

berkelanjutan. Alkitab mengatakan, “Teruslah berdoa dengan tekun.” Itulah tentang kapan kita 

berdoa. 

Di mana kita berdoa? Mereka berhimpun bersama untuk berdoa dan mereka tersebar untuk berdoa. 

Mereka melakukan keduanya. Kebanyakan dari waktu jemaat berdoa dalam Kisah Para Rasul adalah 

ketika mereka berhimpun bersama dalam satu waktu bersama. Namun kemudian kita lihat, 

misalnya dalam Kisah Para Rasul 13, mereka berhimpun bersama dalam satu waktu bersama, 

mereka berpuasa, berdoa, dan mereka mengutus Paulus dan Barnabas. Dan dalam perjalanan-

perjalanan misi berikutnya mereka terus-menerus berdoa ketika mereka tersebar. Dalam Kisah Para 
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Rasul 16:6-8 mereka berdoa. Allah mengatakan, pergi ke tempat ini. Dalam Kisah Para Rasul 18:9-11 

Allah mengatakan, tinggal di tempat ini. Dalam Kisah Para Rasul 20:22, Allah mengatakan, pergi 

tempat itu. Jadi mereka berdoa ketika tersebar setelah mereka berhimpun untuk  berdoa. Kedua hal 

ini dibutuhkan dalam gereja. Berdoa bersama adalah penting, dan kita akan membahas hal tersebut 

secara mendalam minggu depan.  

Saya bergembira tentang waktu kita bersama hari Minggu depan ketika kita melihat pentingnya doa 

bersama dalam jemaat. Dan bukan hanya doa bersama tetapi juga doa pribadi, keduanya bersama. 

Bilamana anda melihat sejarah gereja, bukan hanya dalam kitab Kisah Para Rasul tetapi juga dalam 

sejarah gereja, setiap kali kita melihat gerakan tangan Allah yang berkuasa, hal ini dikaitkan dengan 

doa bersama dan penyerahan dalam gereja. 

Biarlah saya memberi dua contoh kepada anda. New York City, tahun 1857. Ini adalah satu waktu 

yang sangat sulit di kota New York. Kira-kira 30.000 orang dalam waktu beberapa bulan saja 

kehilangan pekerjaan mereka. Ini adalah waktu yang sangat sulit dari segi keuangan. Orang-orang 

berada dalam situasi yang sulit. Seorang pria bernama Jeremiah Lampere ditugaskan sebagai 

seorang misionari, ia seorang pebisnis yang pendiam. Ia ditempatkan di kota New York untuk 

menjadi misionari di sana. Jadi ia mengirim undangan kepada para pebisnis yang mau berhimpun 

bersama untuk berdoa pada siang hari pada setiap hari Rabu. Undangan itu disebarkan. Hari Rabu 

yang pertama datang. Ia tiba di sana dan duduk. Setelah lima menit tidak ada yang datang. Akhirnya, 

setelah setengah jam ia mendengar seseorang menaiki tangga. Satu orang masuk, lalu yang kedua, 

dan yang ketiga. Akhirnya ada enam orang yang berdoa dalam waktu setengah jam. Minggu depan 

ada 40 orang yang berkumpul. Kemudian mereka berkata bahwa mereka tidak hanya akan berdoa 

sekali seminggu. Kita harus berdoa setiap hari. Jadi mereka berdoa setiap hari. Dalam waktu dua 

bulan lebih dari 10.000 pebisnis di kota New York berhimpun bersama setiap hari untuk berdoa, dan 

Allah mulai mencurahkan RohNya. Dan dalam waktu dua tahun kurang lebih satu juta orang 

bertobat dalam gereja-gereja di Amerika Serikat karena beberapa pebisnis percaya bahwa adalah 

penting untuk berdoa. Itulah negara kita, sejarah kita. 

Di Korea Selatan dalam waktu terakhir ini diperkirakan setengah dari penduduknya telah percaya 

kepada Kristus, suatu pencurahan Roh Kudus. Pendeta Yongucho mengatakan bahwa kurang lebih 

12.000 orang bertobat setiap bulan dalam jemaatnya sebagai akibat doa yang tidak berkeputusan. 

Ini adalah satu jumlah yang besar untuk kita setiap minggu dan setiap bulan. Berapa kebaktian yang 

akan kita adakan bagi 12.000 orang yang bertambah setiap bulan? Apa yang terjadi ketika anda 

berdoa? Pendeta itu berkata bahwa orang-orang berdoa setiap malam. Sewaktu-waktu mereka pergi 

tidur lebih awal dan bangun pukul 4 pagi  untuk berdoa. Salah seorang rekan pengajar dari Seminari 
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New Orleans telah tinggal beberapa waktu di Korea. Ia mengatakan bahwa pada satu pagi ketika ia 

berada di kamar hotelnya kira-kira jam 4 pagi, ada suara yang membangunkannya dari luar. Ada 

satu stadion dekat hotel itu. Stadion itu penuh dengan orang yang berseru dan berteriak. Ia berpikir 

apakah mungkin ada pertandingan olahraga di Korea pada jam 4 pagi? Ia kemudian bertanya 

mengenai hal itu dan jawabannya ialah jemaat di Korea berkumpul untuk berdoa. Apa yang terjadi di 

Alabama jika kita berhimpun di stadion-stadion untuk mencari anugerah Allah? Apa yang akan 

terjadi? Pendeta ini mengatakan bahwa gereja apa pun akan mengalami pertumbuhan yang luar 

biasa ini jika mereka bersedia membayar harga. Apakah Gereja di Brook Hills mau membayar harga? 

Kiranya Allah menolong kita untuk bersatu dan tekun dalam doa.  

Pertanyaan yang terakhir yang saya ingin kita pikirkan ialah apa yang harus kita doakan? Apa yang 

didoakan oleh jemaat perdana? Di sinilah saya ingin agar kita melihat kaitan antara ketekunan 

mereka dalam doa dengan ketiga segi dalam jemaat perdana yang telah kita bahas. Mereka bertekun 

dalam pengajaran rasul-rasul, persekutuan, dalam memecahkan roti, dan doa. Bagaimana doa 

dikaitkan dengan semua hal itu? Pertama-tama, mereka berdoa untuk keberhasilan Firman Allah. 

Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, kepada Firman, dan doa melandasinya. Kita melihat 

hal itu di seluruh Perjanjian Baru. Dalam Kisah Para Rasul 4, doa mereka ialah “Tuhan, mampukan 

kami untuk memberitakan FirmanMu dengan berani.” Mereka mengutip dari Kitab Suci. Mereka 

mengutip dari Mazmur 2 dan mengatakan bahwa inilah yang dimaksudkan oleh Kitab Suci. Sekarang 

mampukan kami untuk memberitakan FirmanMu dengan berani. Itulah pemberitaan tentang Firman 

dan doa yang menyertainya. Doa merupakan kuasa yang ada di dalam pemberitaan mereka. Kedua 

hal itu berjalan bersama. Kita tidak dapat mempunyai yang satu tanpa yang kedua. 

Jika kita mempunyai pemberitaan tanpa doa, maka kita hanya berpartisipasi dalam kegiatan religius. 

Jika kita mempunyai doa tanpa pemberitaan, kita tidak akan memperoleh kemajuan untuk Injil. Jika 

anda menempatkan doa dan pemberitaan bersama-sama, maka anda akan melihat kuasa Firman itu 

menjadi hidup. Kiranya Allah menolong kita bilamana kita berhimpun bersama dalam ruangan ini 

untuk berdoa bagi kuasa Firman agar diwujudkan dalam kehidupan kita dan dalam jemaat untuk 

membawa orang-orang kepada keselamatan, dan agar kita sebagai gereja dapat melihat Allah dalam 

segala kemuliaanNya dan menyerahkan hidup kita bagi misiNya. Kedua hal ini berjalan bersama 

demi keberhasilan Firman Allah. 

Perhatikan hal ini. Kapan pun anda mendoakan keberhasilan Firman Allah, anda dijamin bahwa 

Allah akan menjawab dan memberikan apa pun yang anda minta. Ini baik. Inilah kabar baik. Ada 

yang berkata, “Bilamana saya berdoa, saya tidak merasakan bahwa Allah akan menjawab.” 
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Berdoalah untuk keberhasilan Firman Allah. Berdoalah untuk kemajuan Injil. Berdoalah agar Allah 

membuka mata kita kepada keselamatan. Peganglah ayat-ayat Kitab Suci dan katakanlah, “Allah, 

Engkau berkata dalam FirmanMu bahwa inilah kehendakMu. Saya berdoa agar hal itu akan terwujud 

dalam kehidupanku.” Yohanes 15:6-7 mengatakan, “Jika kamu tinggal di dalamKu dan FirmanKu 

tinggal di dalam kamu, mintalah apa yang kamu kehendaki, maka itu akan diadakan bagimu.” 

Berdoalah untuk keberhasilan Firman Allah. 

Kedua, berdoalah untuk kebutuhan satu sama lain dan untuk dunia. Kita mengetahui bahwa jemaat 

perdana ini sehati dan sepikiran. Mereka bersatu bersama dalam ketekunan untuk berdoa. Salah 

satu hal yang menyatukan mereka bersama ialah bahwa mereka saling mempedulikan. Mereka 

saling mempedulikan karena mereka saling mendoakan. Bilamana anda berdoa untuk orang lain, 

Allah akan memberi kepada anda hatiNya bagi mereka yang anda doakan. Hal itu mempengaruhi 

cara mereka hidup di antara mereka. Dalam Kisah Para Rasul 12, ketika mereka berhimpun 

bersama, mereka secara khusus berdoa. Bukan secara umum. Mereka tidak berkata, “Tuhan, tolong 

seseorang di suatu tempat yang sedang berada di penjara.” Tidak. Mereka berkata, “Tuhan, Petrus 

sedang dipenjarakan. Kami berdoa agar Engkau menunjukkan kuasaMu dan kemuliaanMu dalam 

hidupnya. Bangunkan dia. Tuhan, bawalah ia keluar agar kemuliaanMu dinyatakan.” Mereka berdoa 

bagi kebutuhan satu sama lain dan bagi dunia di sekitar mereka. 

Jika ada satu buku yang saya ingin agar dibaca oleh setiap anggota jemaat, itu adalah buku yang 

berjudul Operation World. Buku ini merupakan satu penuntun doa bagi setiap bangsa di dunia ini 

dan bagi kebutuhan-kebutuhan yang ada dalam setiap bangsa. Jika anda mulai berdoa berdasarkan 

penuntun ini pada bulan Januari dan berdoa setiap hari sampai bulan Desember, anda sudah akan 

mendoakan setiap bangsa di dunia. Anda akan berdoa untuk bangsa-bangsa di dunia yang bahkan 

anda belum pernah mendengar tentangnya. Anda akan mengetahui apa yang terjadi di negara itu, 

bagaimana orang-orang percaya kepada Kristus, pergumulan-pergumulan dalam bangsa itu dan 

pokok-pokok doa bagi setiap negara. 

Kita sebagai gereja sering terlalu sempit dalam doa-doa kita. Kita dapat memperoleh kesempatan 

untuk menjadi satu bagian dari apa yang Allah lakukan di Kamboja dan Vietnam melalui doa kita, 

namun kita melalaikannya. 

Minggu yang lalu ini, misalnya, pada tanggal 11 Oktober anda seharusnya berdoa bagi Somalia. Buku 

penuntun itu memberikan informasi tentang Somalia. Terdapat kira-kira 12 juta orang di Somalia, 

lebih dari 99.9 persen beragama Islam. Dikatakan bahwa Somalia adalah negara yang paling tidak 

taat kepada hukum di dunia ini. Rakyat Somalia sangat merindukan damai dan pemulihan keamanan 

dalam masyarakat. Kita mengetahui sedikit tentang ini melalui berita-berita tentang perang saudara 
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yang telah terjadi selama hampir satu dekade yang lalu. Pemulihan nasional dibutuhkan, tetapi 

rakyat menjadi trauma oleh penderitaan, kematian, kelaparan, dan kekejaman. Lebih dari 300.000 

orang telah meninggal dan lebih dari 25 persen dari semua anak di bawah lima tahun telah binasa. 

Dari semua anak di bawah lima tahun, satu di antara empat telah meninggal. Berapa banyak dari kita 

yang telah berdoa bagi Somalia? Dalam satu negara yang 99,9 persen penduduknya Muslim, gereja 

Somalia hidup di bawah tanah. Pada waktu buku penuntun ini dicetak, Somalia menempati posisi ke-

25 di dunia tentang penganiayaan terhadap umat Kristen. Sekarang telah menempati posisi 

keempat. Berapa banyak dari kita yang telah berdoa bagi saudara-saudara kita di Somalia? 

Diperkirakan terdapat 2.000 orang Kristen di Somalia. Jumlah 2.000 orang di antara 12 juta 

penduduk dengan penderitaan dan kelaparan, bukankah mereka membutuhkan doa dari gereja-

gereja Amerika? 

Kiranya Allah menolong kita agar tidak melalaikan kebutuhan saudara-saudara kita di seluruh dunia 

dan kebutuhan-kebutuhan mereka yang terhilang di seluruh dunia, agar kita tidak gagal dalam 

mendoakan mereka. 1 Samuel 12:23 mengatakan, “Kiranya jauhlah daripadaku untuk berdosa 

kepada Tuhan dengan cara tidak mendoakan kamu.” Doa-doa kita kelihatannya sempit. Kita perlu 

berdoa untuk kebutuhan-kebutuhan sesama kita dan kebutuhan-kebutuhan dunia di sekitar kita. 

Saya sangat mendorong hal ini.  

Ketiga, berkembangnya ibadah kepada Allah. Setelah kita mendoakan keberhasilan Firman Allah, 

lalu kebutuhan-kebutuhan satu sama lain di dalam dunia, kita juga mendoakan berkembangnya 

ibadah kepada Allah. Terdapat 36 kali dalam Kisah Para Rasul di mana dibicarakan tentang 

bagaimana gereja bertumbuh. Lebih dari setengahnya berkaitan dengan doa, berkembangnya ibadah 

kepada Allah. Kita sudah berbicara tentang memecahkan roti. Itu merupakan pusat ibadah dalam 

gereja. Dan kita akan melihat di sini bagaimana doa menjadi landasan dari semua hal tersebut. 

Mereka percaya. Dalam Kisah Para Rasul 4 mereka berdoa. Mereka mengucapkan kembali Mazmur 

2. Masih ingat Mazmur 2:8? “Mintalah dariKu, maka Aku akan menjadikan bangsa-bangsa sebagai 

warisanmu.” Mereka berkata, “Allah, kami tahu bahwa Engkau ingin agar kemuliaanMu 

dimashurkan melalui AnakMu di seluruh bangsa. Kami tahu itu. Karena itu kami mau 

mendoakannya.” Mereka mengingat Habakuk 2:14 yang mengatakan bahwa pengenalan akan 

kemuliaan Tuhan akan memenuhi bumi sebagaimana air menutupi lautan. Jemaat perdana 

mengetahui itu. “Allah, kemuliaanMu akan menutupi seluruh bumi, karena itu kami akan berdoa. 

Kami akan berdoa hari demi hari agar Engkau menyatakan kemuliaanMu dan agar Engkau 

menunjukkan kemuliaanMu, agar Engkau membuka mata orang-orang untuk melihat kemuliaanMu 

dan penyembahan kepadaMu akan berkembang melalui bangsa-bangsa.” Mereka, kesebelas murid 
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itu, memberi diri mereka untuk itu. Kira-kira lebih dari seratus orang yang lain menggabungkan diri, 

kemudian mereka menjungkirbalikkan dunia dalam 28 pasal dari Kisah Para Rasul. Bagaimana anda 

melakukannya? Anda melakukannya melalui satu kerinduan untuk menyebarkan penyembahan 

akan Allah berdasarkan FirmanNya, kepedulian kita satu kepada yang lain, dan doa merupakan 

dasar ibadah kita. 

Salah satu cerita favorit saya dari masa lampau ialah tentang seorang bernama D.L. Moody. Mungkin 

anda sudah pernah mendengarnya dari saya. Ini adalah seorang yang berkhotbah di bagian kota 

yang padat di Chicago. Tuhan mulai mencurahkan RohNya dengan cara-cara yang ajaib, banyak 

orang percaya kepada Kristus. Ia mulai berkhotbah dan kebangunan rohani terjadi di mana pun ia 

berkhotbah, di Chicago, New England, lalu di Eropa. Pada awal pelayanannya ia berada di Inggris 

pada satu hari Minggu pagi di mana ia berkhotbah. Dalam jurnal yang ditulisnya ia mengatakan 

bahwa hari itu merupakan waktu di mana sepertinya tidak ada orang yang mau mendengar 

khotbahnya. Para pengkhotbah pasti mempunyai pengalaman seperti itu. Itu adalah suatu 

pengalaman yang mengagetkan kita ketika kita mengalaminya. Diharapkan itu tidak akan terjadi di 

Gereja di Brook Hills, namun itu terjadi di beberapa tempat. Dan itulah pengalaman Moody pagi tu. 

Lalu setelah kebaktian ia pulang, dan sebenarnya ia harus kembali malam itu lagi untuk berkhotbah. 

Ia tidak begitu bersemangat karena biasanya kebaktian pada hari Minggu malam tidak lebih 

bersemangat daripada hari Minggu pagi. Jadi ia datang malam itu dengan perasaan bahwa ia harus 

siap meninggalkan kota itu. Ia mengatakan bahwa ketika ia berkhotbah malam itu suasananya 

berbeda. Orang-orang duduk dan memperhatikan. Mereka dengan tekun mendengarkan khotbah. Ia 

menyaksikan Injil,memberitakan Injil, pada akhir khotbah ia berkata, “Jika anda ingin percaya 

kepada Kristus, saya ingin mengundang anda untuk berdiri di tempat anda berada.” Dan orang-

orang di ruangan itu berdiri. 

Moody terkejut. Pada Minggu pagi tidak ada yang mau mendengar. Pada Minggu malam semua orang 

berdiri. Ia berpikir, “Mungkin mereka belum mengerti apa yang saya katakan.”Jadi ia minta agar 

mereka duduk kembali dan ia mulai memberitakan Injil lagi. Lalu ia berkata, “Sekarang setelah saya 

menjelaskan Injil kembali, jika anda benar-benar ingin menyerahkan diri kepada Kristus, berdirilah 

di tempat anda berada.” Ternyata lebih banyak orang yang bediri daripada sebelumnya. Moody 

masih belum yakin. Ia berkata lagi, “Silakan duduk kembali.” Ia memberitakan Injil lagi, dan 

kemudian berkata, “Jika anda benar-benar ingin menyerahkan diri kepada Kristus, bertemulah 

dengan saya dan pendeta di satu ruangan di luar gedung gereja dan kami akan menjelaskan kepada 

anda bagaimana percaya kepada Kristus.” Jadi mereka menyelesaikan kebaktian itu dan pergi ke 

ruangan itu. Ruangan itu lalu penuh dengan orang yang berdiri. Moody masih belum yakin. Ia 

menjelaskan Injil sekali lagi, lalu berkata, “Ini untuk terakhir kalinya saya mengatakannya. Jika anda 
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mau menyerahkan diri kepada Kristus, datanglah besok malam untuk bertemu dengan pendeta di 

sini.” Lalu ia membubarkan mereka. Esok paginya ia naik kapal untuk pergi tempat yang lain.  

Beberapa hari kemudian ia mendapat telegram dari pendeta itu yang mengatakan, “Anda harus 

kembali ke sini. Lebih banyak lagi orang yang telah datang pada hari Senin malam daripada Minggu 

malam sebelumnya. Setiap orang ingin menyerahkan diri kepada Kristus.” Moody kembali ke kota 

itu dan berkhotbah untuk beberapa minggu lagi, dan ratusan orang percaya kepada Kristus. Moody 

adalah seorang yang ingin tahu sesuatu. Ia ingin mengetahui apa yang terjadi antara hari Minggu 

pagi dengan Minggu malam. Apa perbedaannya? Jadi ia melakukan penyelidikan dan menemukan 

bahwa ada seorang perempuan yang berada di tempat tidur karena sakit dan tidak dapat ke gereja 

pagi itu. Pada waktu saudara perempuannya membawa makanan baginya pada siang itu, ia 

bertanya, “Bagaimana jalannya kebaktian pagi ini?” Saudaranya menjawab, “Oh, berjalan baik. Orang 

yang bernama D.L. Moody yang berkhotbah. Tapi suasannya kurang bersemangat.” Perempuan yang 

sakit itu berkata, “Saya telah mendengar tentang orang itu. Saya telah membaca tentangnya dalam 

majalah, dan saya telah berdoa agar Allah membawanya ke gereja kita.” Ia berkata, “Singkirkan 

makananku. Saya akan berpuasa dan berdoa pada sisa hari ini karena saya percaya bahwa Allah 

ingin mendatangkan satu kebangunan rohani yang besar dari RohNya melalui orang ini.” 

Kita salah kalau berpikir bahwa kita dapat melihat sesuatu terjadi berdasarkan kekuatan kita dan 

kuasa kita sendiri. Tanpa kuasa Allah dan Roh Kudus kita tidak dapat melakukan apa pun. Akan 

tetapi dengan kuasa Allah dan dengan Roh Kudus kita akan melihat FirmanNya berhasil, dan kita 

akan melihat bahwa kebutuhan-kebutuhan dalam kehidupan satu sama lain terpenuhi dan 

kebutuhan-kebutuhan dunia di sekitar kita terpenuhi, dan kita akan melihat kemajuan dalam 

penyembahan kepada Allah. Kita akan berdoa agar Allah memberikan kepada kita bangsa-bangsa. 

Kita akan berdoa untuk memohon dariNya untuk melakukan sedemikian rupa agar Ia sendiri yang 

menerima kemuliaan. Dan kita akan percaya bahwa Ia siap sekarang dan dalam setiap hari yang 

akan dating untuk menyediakan setiap hal yang kita perlukan di Gereja di Brook Hills untuk 

mempengaruhi dunia bagi kemuliaanNya. 

Itu sebabnya akan menjadi kecil maknanya kalau kita berdoa, “Tuhan, jadikan kami menjadi satu 

gereja dengan 10.000 anggota atau jadikan kami menjadi satu gereja dengan 20.000 anggota.” Itu 

bukan yang dimaksudkan. Kita merindukan 12.000 orang percaya kepada Kristus setiap bulan di 

seluruh dunia karena apa yang Ia sedang lakukan melalui kita. Jadi kita akan berdoa dalam konteks 

yang besar dan kita akan percaya bahwa sejarah menjadi milik para pendoa syafaat yang tersungkur 

di hadapan Allah dan berkata, “Tuhan, kami sangat merindukan anugerahMu dan kami berserah 

kepada misiMu. Tuhan, tunjukkanlah itu melalui kami. Tunjukkanlah diriMu. Tunjukkanlah 
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karakterMu. Tunjukkanlah kemuliaanMu. Lakukanlah itu melalui kami. Tuhan, berikanlah bangsa-

bangsa bagi kami, dan lakukanlah demikian rupa sehingga hanya Engkau yang menerima 

kemuliaan.” Inilah yang akan kita doakan. Dan Allah telah berjanji untu mengabulkannya. Mengapa 

kita tidak bertekun dalam doa? 

Jadi, inilah tantangan saya bagi anda. Bukan hanya mereka bertekun dalam doa, tetapi juga kita 

bertekun dalam doa. Saya ingin mengundang kita agar menjadikan mingu ini sebagai  minggu yang 

dikhususkan untuk doa di Gereja di Brook Hills. Saya ingin memberi tiga tantangan bagi anda, dan 

saya ingin bertanya kepada kita semua dalam ruangan ini yang adalah pengikut-pengikut Kristus 

untuk menerima tiga tantangan ini sebelum kita kembali berkumpul hari Minggu yang akan dating. 

Hal ini akan membawa akibat yang besar pada apa yang terjadi bilamana kita kembali hari Minggu 

depan. 

Tantangan yang pertama ialah ini: Hafallah dan ucapkanlah dalam doa anda satu ayat dari Kita Suci 

setiap hari, sepanjang hari. Inilah yang saya maksudkan.Kita telah melihat bahwa Allah berjanji 

bahwa Ia akan memberi kepada kita keberhasilan apabila kita berdoa menurut FirmanNya. Jadi, 

yang saya ingin agar anda lakukan ialah melihat kepada kehidupan anda. Dan anda dapat 

menggunakan ayat yang sama setiap hari atau satu ayat yang berbeda setiap hari. Lihatlah situasi di 

mana anda berada, dan saya ingin agar anda menemukan satu ayat dari Kitab Suci yang berbicara 

tentang apa yang anda sedang alami dalam kehidupanmu dan saya ingin agar anda menggunakan 

ayat tersebut untuk mengobarkan doamu sepanjang hari. Misalnya, jika anda sedang bergumul 

dengan beberapa hal dalam kehidupan anda dan anda banyak mengalami kepahitan sekarang ini, 

hafallah Mazmur 46:1 yang mengatakan, “Allah adalah bentengku dan kekuatanku, sebagai Penolong 

dalam kesesakan sangat terbukti.” Hafallah ayat itu dan doakanlah itu sepanjang hari, “Allah, saya 

percaya bahwa Engkaulah bentengku. Berikanlah kekuatan kepadaku hari ini.” Itulah doa tentang 

Allah yang berjanji melalui FirmanNya untuk memberikannya bagi kita. Bukankah jelas demikian, 

untuk mendoakan satu ayat dari Kitab Suci sepanjang hari setiap hari? Mungkin anda akan 

melakukannya dengan tujuh ayat yang berbeda. Itu bagus. Mungkin anda perlu lebih banyak 

merenungkan satu ayat berulang-ulang. Namun doakanlah satu ayat dari Kitab Suci dan hafallah itu 

sehingga ayat itu tertanam dalam pikiran anda dan dalam hati anda, dan doakanlah ayat itu setiap 

hari sepanjang hari. 

Tantangan yan kedua ialah agar dalam minggu ini anda meluangkan satu waktu yang terstruktur 

dan terkonsentrasi setiap hari untuk berdoa bagi kebutuhan-kebutuhan lokal dan global di sekitar 

anda. Beberapa dari anda sudah melakukan ini dan anda sudah meluangkan satu jam setiap hari 

atau anda sudah meluangkan beberapa jam sehari untuk doa seperti itu. Mungkin anda sudah 
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melakukannya. Tetapi kalau belum, hanya untuk minggu ini, dan mulailah pada minggu ini. Jangan 

memimpikan sesuatu yang terlalu besar untuk misalnya menggunakan empat jam sehari selama sisa 

tahun ini. Itu tentu bagus dan luar biasa. Namun marilah kita fokus pada minggu ini. Dan setiap hari 

jadwalkanlah dan rencanakanlah waktu berdoa yang terkonsentrasi bagi kebutuhan-kebutuhan 

lokal dan global di sekitar anda. 

Dan tantangan ketiga yang saya ingin sampaikan berkaitan dengan apa yang baru saja kita 

bicarakan. Saya ingin agar kita mulai menyampaikan suatu doa sebagai satu gereja, dan doa itu ialah 

ini: Mulailah berdoa setiap hari, “Allah, berikanlah bangsa-bangsa bagi kami dan lakukanlah 

demikian rupa sehingg hanya Engkau yang menerima kemuliaan. Bukankah ini satu doa yang baik 

bagi kita untuk mendoakannya bersama? Marilah kita mendoakannya ketika kita tersebar. Lalu 

marilah kita kembali bersama dan marilah kita mendoakannya bersama lagi minggu depan, dan 

pada minggu sesudahnya, dan pada minggu sesudahnya lagi, dan marilah kita percaya bahwa Allah 

ingin memberikan kepada kita bangsa-bangsa dalam cara yang demikian rupa sehingga hanya Dia 

yang memperoleh kemuliaan. Doa adalah sesuatu yang baik! 

  

 


