
 

 

Malam Doa 
 
Pertimbangkan untuk mengadakan kebaktian doa sepanjang malam sebagai bagian dari Sepuluh Hari Berdoa. 
Misalnya, Anda bisa mulai pada pukul 18.00 dan selesai pada pukul 6.00. Pilih jadwal yang sesuai untuk grup 
Anda. 
 
Mengapa Malam Doa? 
Tidak ada yang “suci” dalam tetap terjaga dan berdoa sepanjang malam. Namun, malam mungkin satu-satunya 
saat orang tidak sibuk atau terburu-buru. Kami percaya bahwa tujuan Anda seharusnya bukan untuk begadang 
sepanjang malam tetapi untuk berdoa selama diperlukan dan sampai Anda telah berdoa untuk semua yang Anda 
rasa Allah ingin Anda doakan. 
 
Kami menyarankan agar beberapa orang memimpin pada malam hari. Pastikan untuk istirahat. Sebagai seorang 
pemimpin, Anda dapat merasakan suasananya dan mengetahui kapan waktu istirahat dibutuhkan dan kapan 
Anda perlu melanjutkan ke bagian doa berikutnya. Anda juga dapat memasukkan pembacaan ayat-ayat Alkitab ke 
dalam waktu doa Anda. Anda mungkin ingin melakukan semua hal yang disarankan atau hanya beberapa dari 
mereka, sesuaikan dengan apa yang menurut Anda terbaik untuk grup Anda. Jangan ragu untuk mengubah 
urutannya. 
 
Format yang Dapat Digunakan untuk Malam Doa  
 
Mulailah dengan sesi pujian. Puji Allah dalam doa Anda dan juga melalui lagu. 
 
Luangkan waktu untuk mengaku, pastikan tidak ada yang menghalangi Tuhan untuk mendengarkan Anda. 
Beri orang waktu untuk pengakuan pribadi dan berikan waktu untuk pengakuan bersama. Mendorong orang-
orang untuk mengakui dosa pribadi secara pribadi dan mengaku dosa umum saja. Dalam Daniel 9: 1-19 kita 
membaca tentang Daniel, yang menjadi perantara dan secara terbuka mengakui dosa umat Allah. 
 
Berdoa untuk kebutuhan orang-orang yang hadir dalam pertemuan doa. Begitu banyak orang yang terluka 
atau membutuhkan doa, atau mengenal orang lain yang sangat membutuhkan doa. Buatlah lingkaran, letakkan 
kursi di tengah, dan undang mereka yang memiliki permintaan doa khusus untuk datang satu per satu dan 
membagikan permintaan mereka. Kemudian berkumpul di sekitar orang tersebut dan minta dua atau tiga orang 
berdoa untuk kebutuhan khusus orang tersebut dan menuntut janji Allah.  
 
Bagilah kelompok menjadi dua. Mintalah wanita berdoa di satu ruangan (dengan pemimpin wanita) dan pria di 
ruangan lain (dengan pemimpin pria). Banyak kebutuhan pribadi tidak dapat dan tidak boleh dibagikan dengan 
semua orang. Lebih mudah untuk berbagi dengan sesama wanita atau sesama pria. 
 
Setelah Anda kembali bersama, berdoalah untuk kebutuhan di komunitas dan gereja Anda. Juga luangkan 
waktu untuk permintaan doa gereja dunia (tercantum dalam dokumen terpisah di materi Sepuluh Hari 
Berdoa). Jangan merasa bahwa Anda harus terburu-buru melalui seluruh daftar. Anda mungkin ingin membagi 
menjadi kelompok-kelompok kecil dan meminta setiap kelompok berdoa untuk bagian dari daftar. 
 
Berdoa untuk daftar lima sampai tujuh orang yang telah Anda doakan selama sepuluh hari ini. 
 
Pilih bagian Alkitab dan berdoa melaluinya. 
 



 

Tutup waktu doa dengan sesi pujian  dan ucapan syukur lainnya. 


