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Apa yang harus kita doakan? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita bisa merenungkan semua
pokok yang didoakan oleh gereja (jemaat) mula-mula. Berikut ini didaftarkan beberapa pokokpokok doa oleh jemaat mula-mula yang saya kumpulkan dari dari seluruh Perjanjian Baru.
Anda mungkin ingin mencetaknya dan menyimpannya dalam Alkitab Anda untuk menjadi
panduan dan pedoman bagi doa Anda pribadi. Mendoakan hal-hal yang didoakan oleh gereja
mula-mula merupakan cara yang aman dan penuh kuasa untuk berdoa.

1. Berdoalah agar Tuhan memuliakan Nama-Nya di dunia ini.
Oleh karena itu, hendaklah kamu berdoa demikian: Bapa kami yang di surga,
dikuduskanlah Nama-Mu. (Matius 6:9)

2. Berdoalah agar Tuhan memperluas kerajaan-Nya di dunia ini.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga juga di atas bumi.
(Matius 6:10)

3. Berdoalah agar Firman Tuhan terus akan maju dan menang.
Selebihnya, saudara-saudara, berdoalah mengenai kami, supaya firman Tuhan dapat
tersebar dan dipermuliakan seperti yang juga pada kamu. (2 Tesalonika 3:1)

4. Berdoalah supaya Anda dipenuhi Roh Kudus.
Jadi, jika kamu yang jahat saja tahu memberi pemberian yang baik kepada anakanakmu, betapa lebih lagi Bapa yang dari surga, Dia akan memberikan Roh Kudus
kepada mereka yang meminta kepada-Nya. (Lukas 11:13; lihat juga Efesus 3:19)

5. Berdoalah agar Tuhan akan membenarkan umat-Nya dalam alasan
mereka.
Dan, tidakkah Tuhan sama sekali akan membenarkan orang-orang pilihan-Nya yang
berseru kepada-Nya siang dan malam dan berpanjangan sabar atas mereka?
(Lukas 18:7)

6. Berdoalah agar Tuhan menyelamatkan orang yang belum percaya.
Saudara-saudara, tentu saja kesenangan hatiku dan permohonanku kepada Tuhan demi
Israel adalah untuk keselamatannya. (Roma 10:1)
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7. Berdoalah supaya Tuhan memimpin Anda dalam penggunaan 'pedang
Roh'.
Dan terimalah …pedang Roh, yaitu Firman Tuhan. Seraya berdoa dengan Roh dalam
setiap kesempatan melalui segala doa dan permohonan. (Efesus 6:17-18a)

8. Berdoalah agar diberi keberanian dalam pemberitaan Injil.
Seraya berdoa ... juga demi diriku, supaya kepadaku kiranya dikaruniakan firman pada
saat terbukanya mulutku untuk memberitahukan rahasia injil dengan keberanian.
(Efesus 6:18-19)
Dan sekarang, ya Tuhan, berilah perhatian kepada ancaman-ancaman mereka, dan
karuniakanlah kepada hamba-hamba-Mu untuk memberitakan firman-Mu dengan
segala keberanian. (Kisah Para Rasul 4:29)

9. Berdoalah untuk kesembuhan rekan-rekan yang sakit.
Adakah seseorang di antara kamu yang menderita sakit? Biarlah dia memanggil para
tua-tua gereja dan biarlah mereka berdoa baginya seraya mengurapinya dengan
minyak dalam Nama Tuhan. Dan doa iman akan menyembuhkan yang sakit itu, dan
Tuhan akan membangunkan dia. (Yakobus 5:14-15)

10. Berdoalah bahwa Tuhan akan menyediakan para pengikut-Nya
dengan segala kebutuhan Anda.
Berikanlah kami pada hari ini roti kami sehari-hari. (Matius 6:11)

11. Berdoalah bahwa hikmat dan kebijaksanaan diberikan oleh Tuhan.
Dan apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, biarlah dia meminta dari
Tuhan, yang memberikan kepada semua orang dengan bebas dan dengan tidak
mencela, maka hal itu akan diberikan kepadanya. (Yakobus 1:5)

12. Berdoalah agar Tuhan mendirikan para pemimpin di jemaat-jemaat
baru.
Dan setelah menetapkan penatua-penatua bagi setiap jemaat, dan setelah berdoa
dengan berpuasa, mereka memercayakan penatua-penatua itu kepada Tuhan, yang
kepada-Nya mereka telah percaya. (Kisah Para Rasul 14:23)

13. Berdoalah agar Tuhan mengirimkan pekerja-pekerja.
Oleh karena itu mintalah supaya Tuan yang empunya tuaian akan mengirimkan para
pekerja ke dalam tuaian-Nya. (Matius 9:38)
Dan, ketika mereka sedang menyembah Tuhan dengan berpuasa, berkatalah Roh
Kudus, “Pisahkanlah sekarang bagi-Ku Barnabas dan Saulus untuk pekerjaan yang telah
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Kutentukan bagi mereka.” Kemudian setelah berpuasa dan berdoa dan menumpangkan
tangan atas keduanya, mereka mengutusnya. (Kisah Para Rasul 13:2-3)

14. Berdoalah untuk keberhasilan para misionaris lainnya.
Tetapi aku meminta kamu hai saudara-saudara, melalui Tuan kita YESUS Kristus dan
melalui kasih Roh, untuk berjuang bersamaku dalam doa kepada Tuhan demi aku,
supaya aku dilepaskan dari mereka yang tidak percaya di Yudea, dan supaya
pelayananku untuk Yerusalem dapat menjadi pantas bagi orang-orang kudus.
(Roma 15:30-31)

15. Berdoalah untuk kesatuan dan kerukunan di antara para pekerja.
Dan Aku memohon bukan mengenai hal-hal ini saja, tetapi juga mengenai mereka yang
akan percaya kepada-Ku melalui perkataan mereka, supaya semua menjadi satu, sama
seperti Engkau, ya Bapa, ada di dalam Aku, dan Aku ada di dalam Engkau, agar mereka
juga menjadi satu di dalam Kita, sehingga dunia percaya bahwa Engkau telah mengutus
Aku.” (Yohanes 17:20-21)

16. Berdoalah supaya orang percaya saling membesarkan hati.
Siang malam kami berdoa dengan berlimpah untuk melihat wajahmu dan
menyempurnakan apa yang kurang pada imanmu. (1 Tesalonika 3:10)

17. Berdoalah supaya suatu pemahaman yang tajam yang dapat
membedakan hal-hal rohani diberikan Oleh Tuhan.
Dan aku mendoakan hal ini, supaya kasihmu lebih dan lebih lagi berkelimpahan dalam
pengenalan dan dalam seluruh pemahaman, agar kamu membuktikan apa yang berharga, sehingga kamu menjadi murni dan tanpa cacat pada hari Kristus. (Filipi 1:9-10)

18. Berdoalah supaya suatu pengertian akan kehendak-Nya diberikan
oleh Tuhan.
Kami tidak berhenti berdoa bagi kamu dan memohon agar kamu dapat dipenuhi
pengenalan tentang kehendak-Nya dalam segala hikmat dan pengertian rohani.
(Kolose 1:9)

19. Berdoalah supaya dapat lebih mengenal Tuhan.
[Kami tidak berhenti-henti berdoa bagi kamu agar] ...bertumbuh dalam pengenalan
yang benar tentang Tuhan. (Kolose 1:10; Efesus 1:17)
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20. Berdoalah agar dapat memahami kasih Yesus Kristus.
Inilah sebabnya aku menekuk lututku di hadapan Bapa Tuhan kita... supaya bersama
semua orang kudus kamu sanggup memahami betapa lebar dan panjang dan dalam dan
tinggi untuk mengetahui kasih Kristus yang melampaui pengetahuan, sehingga kamu
dipenuhi ke dalam seluruh kepenuhan Tuhan. (Efesus 3:14,18-19)

21. Berdoalah agar dapat lebih menyadari jaminan keselamatan.
Aku tidak berhenti mengucap syukur demi kamu sambil menyebut kamu di dalam doadoaku; supaya Tuhan Tuan kita YESUS Kristus, Bapa kemuliaan, dapat memberikan
kepadamu roh hikmat dan penyingkapan dalam pengenalan akan Dia. (Efesus 1:16,18)

22. Berdoalah memohon kekuatan dan ketekunan.
Kami tidak berhenti berdoa bagi kamu dan memohon agar kamu... dikuatkan dengan
segenap kekuatan sesuai dengan kuasa kemuliaan-Nya, ke dalam segala ketekunan dan
kesabaran dengan sukacita. (Kolose 1:9,11; lihat Efesus 3:16)

23. Berdoalah agar lebih memahami kuasa-Nya dalam diri Anda.
Aku tidak henti-hentinya mengucap syukur demi kamu... maka kamu tahu ...apa yang
melampaui kebesaran kuasa-Nya bagi kita yang percaya, sesuai dengan daya kerja
kuasa kekuatan-Nya. (Efesus 1:16-19)

24. Berdoalah agar iman Anda tidak dirusakkan.
Aku telah berdoa untukmu supaya imanmu tidak gugur. Dan engkau, bilamana sudah
insaf kembali, kuatkanlah saudara-saudaramu. (Lukas 22:32)
Maka berjaga-jagalah setiap saat sambil berdoa, supaya kamu dianggap layak untuk
luput dari semua hal-hal ini yang akan segera terjadi dan untuk berdiri di hadapan
Anak Manusia. (Lukas 21:36)

25. Berdoalah agar iman diperluas.
Segera ayah anak kecil itu berkata dengan linangan air mata, “Aku percaya, ya Tuhan!
Tolonglah aku yang tidak percaya ini!” (Markus 9:24; lihat Efesus 3:17)

26. Berdoalah agar Anda tidak jatuh ke dalam pencobaan.
Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. (Matius 6:13)
Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu tidak masuk ke dalam pencobaan; roh
memang berkemauan kuat, tetapi daging lemah! (Matius 26:41)

27. Berdoalah agar Tuhan menggenapkan segala pekerjaan iman Anda.
Kami juga senantiasa berdoa mengenai kamu, supaya Tuhan kita dapat memandang
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kamu layak akan panggilan, dan Dia menggenapkan segala perkenan kebaikan dan
pekerjaan iman oleh kuasa. (2 Tesalonika 1:11)

28. Berdoalah supaya Anda akan melakukan pekerjaan-pekerjaan baik.
Kami tiada berhenti berdoa bagi kamu… supaya kamu hidup bagi Tuan dengan layak, di
dalam segala perkenan, dalam setiap perbuatan baik, dengan menghasilkan buah dan
bertumbuh kepada pengenalan akan Tuhan. (Kolose 1:9-10)

29. Berdoalah supaya Anda diampuni akan dosa-dosa Anda.
Ampunilah kepada kami kesalahan-kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni
orang yang bersalah kepada kami. (Matius 6:12)

30. Berdoalah supaya Anda dilindungi dari si jahat.
Bebaskanlah kami dari pada yang jahat. (Matius 6:13)
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