
 

 

PENUNTUN PEMIMPIN: Kembali ke Mezbah 
 

Selamat datang di Sepuluh Hari Berdoa 2023! Kami percaya doa adalah tempat di mana kebangunan rohani lahir. 
Tuhan telah membuat begitu banyak mukjizat dalam beberapa tahun terakhir karena kita telah mencari Dia 
bersama dalam doa dan puasa. Roh Kudus telah menghasilkan pertobatan, semangat baru untuk penginjilan, 
menghidupkan kembali gereja-gereja, dan menyembuhkan hubungan. 

Apakah suara Tuhan memanggil Anda untuk bangkit? Alkitab penuh dengan janji untuk Anda: 

“Dan umat-Ku, yang atasnya nama-Ku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah-Ku, lalu berbalik dari 
jalan-jalannya yang jahat, maka Aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta 
memulihkan negeri mereka” (2 Tawarikh 7: 14). 

“Apabila kamu mencari Aku, kamu akan menemukan Aku; apabila kamu menanyakan Aku dengan segenap hati,” 
(Yeremia 29:13). 

“Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan” (Yoel 2:32). 

“Mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu.” (Yakobus 4: 8). 

“Lihat, Aku berdiri di muka pintu dan mengetok; jikalau ada orang yang mendengar suara-Ku dan membukakan 
pintu, Aku akan masuk mendapatkannya dan Aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama 
dengan Aku.”(Wahyu 3:20). 

Di mana pun Anda berada dalam hidup saat ini, Allah lebih dekat dari apa yang Anda pikirkan. Dia ingin 
mencurahkan berkat-Nya bagi keluarga Anda, gereja Anda, komunitas Anda, dan dunia Anda. Bergabunglah 
dengan kami sekarang dalam menyambut panggilan untuk kembali ke mezbah! 

 
Pokok-pokok Secara Umum untuk Sepuluh Hari Berdoa 

 
Panduan Doa Harian 
Kami telah menyediakan panduan doa untuk masing-masing dari sepuluh hari tersebut. Setiap panduan 
termasuk bagian Alkitab, bacaan renungan, teks-teks Alkitab untuk didoakan, saran doa, dan saran lagu. Kami 
menyarankan Anda menyalin panduan harian sehingga setiap peserta dapat memiliki satu untuk diikuti selama 
waktu berdoa. 

Gereja-gereja di seluruh dunia akan bersatu dalam doa untuk topik harian. Bergabunglah bersama mereka dalam 
doa melalui ayat-ayat dan permintaan doa, tetapi jangan merasa terburu-buru untuk  menyelesaikan seluruh 
daftar saran doa. Anda dapat membagikannya ke dalam kelompok-kelompok kecil dan meminta setiap kelompok 
berdoa untuk sebagian dari permintaan doa Anda. 

Kami juga menyertakan dokumen yang disebut Permintaan Doa Gereja Sedunia. Berdoa bersama bagi keluarga 
gereja sedunia memanglah penting, tetapi Anda disarankan untuk menghabiskan lebih banyak waktu untuk 
berdoa bagi kebutuhan orang di sekitar Anda (lokal) jika dalam kelompok Anda terdapat pengunjung/tamu dari 
masyarakat setempat. Selain itu, Anda juga dapat berdoa mengenai cara untuk menyambut tamu dengan baik 
dan membuat mereka merasa menjadi bagian dari grup Anda.  

Pembagian Waktu yang Disarankan untuk Setiap Sesi Doa 



 

Jagalah agar waktu doa Anda tetap sederhana sehingga kelompok dapat fokus pada doa yang sebenarnya. 
Berapa banyak waktu yang Anda habiskan untuk setiap bagian akan berbeda-beda. Panduan berikut hanyalah 
saran: 

Selamat datang dan pendahuluan: 2 - 5 menit 
Baca renungan (dalam panduan doa harian): 5 menit 
Berdoalah melalui ayat-ayat dalam “Berdoa melalui Firman Tuhan” (dalam panduan doa harian): 10 - 15 
menit 
Berdoa tentang pokok-pokok dalam "Saran Doa Lainnya" (dalam panduan doa harian): 20 - 30 menit 
Menyambut dengan lagu dan pujian: 5 - 10 menit 
 
Berdoa untuk Orang Lain 
Dorong setiap orang untuk berdoa secara konsisten bagi lima sampai tujuh orang yang telah Allah tempatkan 
dalam hidup mereka. Mereka bisa menjadi kerabat, teman, rekan kerja, tetangga, atau hanya kenalan. Dorong 
mereka untuk meminta bimbingan Roh Kudus dalam memilih nama-nama ini dan dalam menjangkau orang-
orang ini selama sepuluh hari. Anda mungkin ingin memberikan beberapa kartu atau potongan kertas di mana 
orang dapat mencatat nama-nama yang akan mereka doakan. 

Layanan Ibadah Sabat Selama Sepuluh Hari Berdoa 
Miliki fokus doa khusus dan bagikan kesaksian tentang doa yang dijawab selama kebaktian gereja pada hari 
Sabat. Jadilah kreatif — ada banyak cara untuk berbagi dengan keluarga gereja apa yang terjadi selama 
pertemuan doa harian. 

 
Perayaan Sabat Terakhir 
Sabat terakhir harus dirancang sebagai waktu untuk bersukacita atas semua yang telah Allah lakukan selama 
sepuluh hari. Sediakan waktu yang cukup untuk kesaksian tentang doa-doa yang dijawab, pengajaran atau 
khotbah alkitabiah tentang doa serta nyanyian. Pimpin jemaat dalam waktu berdoa agar yang tidak hadir pada 
pertemuan harian dari 10 hari Berdoa bisa merasakan nikmatnya berdoa bersama. Untuk ide dan penjelasan 
lebih lanjut, silakan lihat selebaran Perayaan Sabat.  

Tindak Lanjut dari Sepuluh Hari Berdoa 
Berdoalah tentang bagaimana Allah ingin gereja atau kelompok Anda untuk melanjutkan apa yang telah Dia 
mulai selama Sepuluh Hari Doa. Mungkin Anda akan melanjutkan sesi doa mingguan. Atau mungkin Tuhan ingin 
Anda memulai pelayanan baru di gereja Anda atau menjangkau komunitas. Bersikaplah terbuka dan ikuti ke 
mana Allah memimpin. Anda pasti akan kagum saat Anda berjalan bersama Dia. Dokumen  Tantangan Jangkauan 
ke Luar terisi dengan gagasan untuk pelayanan. 

Kesaksian 
Silakan berbagi cerita tentang bagaimana Allah bekerja melalui Sepuluh Hari Berdoa! Cerita Anda akan menjadi 
penyemangat bagi banyak orang lainnya. Kesaksian dapat dikirim dikirim secara online di 
www.tendaysofprayer.org.  

 
PETUNJUK BERSATU DALAM DOA 
 

Setuju Bersama 
Saat seseorang mendoakan permintaan kepada Allah, pastikan beberapa orang lain berdoa untuk permintaan 
yang sama dan setuju bersama — ini sangat kuat! Jangan berpikir bahwa karena satu orang telah berdoa tentang 
permintaan tersebut, tidak ada orang lain yang perlu. “Dan lagi Aku berkata kepadamu: Jika dua orang dari 



 

padamu di dunia ini sepakat meminta apa pun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang 
di sorga” (Matius 18:19). Betapa membesarkan hati untuk ditinggikan dalam doa! 

 

Mengklaim Janji Tuhan 
Dorong kelompok untuk mengklaim janji-janji Allah ketika mereka berdoa. Memang, sangat mudah untuk fokus 
pada masalah kita. Tetapi ketika kita mengklaim janji Allah, kita meningkatkan iman kita dan mengingatkan diri 
kita sendiri bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Janji-janji itu membantu kita mengalihkan pandangan dari 
kelemahan dan kesulitan kita dan mengarahkannya pada Yesus. Untuk setiap kelemahan dan setiap pergumulan, 
kita dapat menemukan janji-janji Alkitab untuk diklaim. Dorong orang-orang untuk mencari lebih banyak janji dan 
menuliskannya sehingga mereka dapat mengklaimnya di masa mendatang. 

Puasa 
Undang mereka yang bergabung dengan Anda dalam Sepuluh Hari Doa untuk mempertimbangkan beberapa 
jenis puasa, seperti puasa dari TV, musik sekuler, film, internet, gula/makanan manis, atau jenis makanan lain 
yang sulit dicerna. Gunakan waktu ekstra untuk berdoa dan mempelajari Alkitab, meminta Tuhan untuk 
membantu Anda dan jemaat Anda untuk tinggal lebih sepenuhnya di dalam Kristus. Dengan menerapkan pola 
makan sederhana, kita membiarkan pikiran kita menjadi lebih menerima suara Roh Kudus. 

Roh Kudus 
Pastikan untuk meminta Roh Kudus untuk menunjukkan kepada Anda apa yang harus didoakan dalam 
kehidupan seseorang atau dalam situasi tertentu. Alkitab memberi tahu kita bahwa kita tidak tahu apa yang harus 
didoakan dan bahwa Roh Kudus yang menjadi perantara bagi kita. 

 “Kita tidak saja harus berdoa dalam nama Kristus, tetapi oleh ilham Roh Kudus. Ia menerangkan apa artinya bila 
dikatakan bahwa ‘Roh itu sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan’ 
(Roma 8:26)  Allah berkenan menjawab doa yang demikian. Bila dengan tekun dan ikhlas kita melayangkan doa 
dalam nama Kristus, maka dalam ketekunan itu terdapat sebuah janji dari Allah bahwa Ia sudah akan menjawab 
doa kita ‘lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan’ (Efesus 3:20) ”(Membina Kehidupan Abadi hlm. 
108, penekanan ditambahkan). 

Tuliskan Dalam Buku/Jurnal 
Membuat buku doa selama Sepuluh Hari Berdoa dapat membantu peserta untuk menginternalisasi tema doa 
harian, membuat komitmen konkret kepada Allah, dan mengakui berkat-Nya. Menuliskan doa-doa kita dan 
mencatat jawaban Tuhan adalah jalan yang terbukti untuk memberi semangat. 

Jika Anda mau, Anda dapat menyediakan waktu selama pertemuan doa bagi orang-orang untuk mencatat 
tanggapan mereka kepada Allah dalam jurnal doa pribadi. Anda juga dapat membuat jurnal kelompok tentang 
permintaan dan jawaban doa — baik dalam buku catatan, poster besar, atau online. Sangat menarik dan 
membangun iman untuk melihat ke belakang dan melihat bagaimana Allah telah menjawab doa! 

Menghormati 
Dorong dan contohkan sikap hormat. Kami mendekati ruang Tahta Raja alam semesta. Jangan anggap waktu 
berdoa ini sembarangan dalam sikap atau tingkah laku kita. Namun, tidak perlu setiap orang berlutut terus 
menerus. Anda ingin orang merasa nyaman selama satu jam, jadi doronglah semua orang untuk berlutut atau 
duduk atau berdiri sesuai petunjuk Allah dan selama mereka merasa nyaman. 

Kalimat Doa 
Doa harus singkat dan langsung ke sasaran agar orang lain memiliki kesempatan untuk berdoa juga. Cobalah 
untuk membatasi doa Anda menjadi beberapa kalimat. Setiap orang dapat berdoa beberapa kali. Doa kalimat 
pendek membuat waktu doa tetap menarik dan memungkinkan Roh Kudus untuk mengesankan kelompok 
bagaimana cara berdoa. Anda tidak perlu membuka dan menutup setiap doa kalimat pendek dengan frasa 
seperti "Ya Tuhan" dan "Amin." Ini adalah percakapan yang berkelanjutan dengan Allah. 



 

Diam 
Sebagai pemimpin, jangan mendominasi waktu berdoa. Tujuannya adalah untuk membuat orang lain berdoa. 
Saat-saat hening sangat indah, karena memberikan waktu kepada Tuhan untuk berbicara ke dalam hati kita. 
Biarkan Roh Kudus bekerja dan berikan setiap orang waktu untuk berdoa. 

Nyanyian 
Lagu-lagu kelompok spontan, berbaur di antara doa, menambah keindahan ke pertemuan doa. Lagu yang 
disarankan dicantumkan di akhir setiap lembar tema. Jangan merasa bahwa Anda perlu menggunakan semua 
lagu — ini hanyalah saran. Bernyanyi juga merupakan cara yang baik untuk beralih dari satu bagian doa ke doa 
lainnya. 

Menerima Permintaan Doa 
Jangan meminta permintaan doa dari kelompok. Sebaliknya, beri tahu orang-orang untuk mendoakan 
permintaan mereka dan dorong orang lain untuk bergabung dalam kesepakatan dan berdoa untuk permintaan 
tersebut. Hal ini dikarenakan membicarakan permintaan akan menghabiskan sebagian besar waktu doa Anda. 
Setan sangat senang jika dia dapat membuat kita terus berbicara tentang masalah daripada berdoa tentang 
masalah itu. Anggota kelompok akan sering memulai konseling dan menyarankan solusi. Kekuatan itu dari 
Tuhan! Semakin banyak kita berdoa, semakin banyak kuasa-Nya dilepaskan. 

Waktu Harian Anda 
Ini sangat penting! Pastikan bahwa Anda sebagai seorang pemimpin menghabiskan waktu setiap hari di kaki 
Yesus, berbicara dengan-Nya dan membaca Firman-Nya. Jika Anda menjadikan mengenal Allah sebagai prioritas 
pertama dalam hidup Anda, hal tersebut akan membuka pengalaman yang begitu indah bagi Anda. “Dari tempat 
berdoa tersembunyi datanglah kuasa yang mengguncangkan dunia dengan Reformasi Agung itu. Di sana 
dengan ketenangan yang kudus, hamba-hamba Allah menjejakkan kakinya di atas batu janji-janji-Nya. 
”(Kemenangan Akhir, hlm. 218). Ketika seorang pemimpin berdoa, Allah bekerja di dalam hati! 


