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PENDEKATAN BARU TERHADAP DOA BAPA KAMI'
Banyak orang KJ;isten tidak mau dan tidak lagi berdoa Bapa Kami.
. Atau, kalaupunmau dan melakukannya, doa itu diucapkan sebatas
hafalan yang membosankan. Akibatnya, doa Bapa Kami dipandang tak
lebih daripadasekadar untaian kata yang seakan-akan tidak punya
manfaat. Padahal, doa yang diajarkan oleh Yesus tersebut penuh kuasa
• Mengapa Yesus menggunakan kata "Bapa" untuk
menyebut Allah dalam doa itu?
.Permohonan apa saja yang sebenamya terdapat dalam
doa Bapa Kami?
.Bagaimana kita bisa bergaul akrab dengan Allah melalui
Doa Bapa Kami?
Membaca buku ini, setiap orang Kristen akan memperoleh inspirasi
dan motivasi untuk berdoa Bapa Kami. Anda juga akan mendapatkan
tuntunan dan pedoman doa praktis sehari-hari, sehingga Anda bisa
bercakap-cakap dengan Allah dan menikmati hadirat-Nya. Lebih dari
semua itu, dan ini yang terpenting, buku yang disusun secara praktis,
alkitabiah, dan devosional ini akan mengubah kehidupan doa Anda.
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A.

PUJIAN UNTUI{
DOA TEROBOSAN
Buku ini berisi tentang Doa Bapa Kami yang sungguh-sungguh
membuat Anda ingin berdoa! Buku ini praktis, alkitabiah, penuh wawasan, devosional dan, yang terbaik, mengubah hidup. Setiap anggota
gereja akan mendapatkan manfaat dari buku ini. Beberapa tahun lalu,
atas desakan Elmer Towns, saya mulai berdoa Bapa Kami setiap hari.
Hal itu mengubah hidup saya, dan buku ini akan mengubah hidup Anda.
DAVE

EARLEY

SENIOR PASTOR, NEW LIFE COMMUNITY BAPTIST CHURCH
GAHANNA,

OHIO

Elmer Towns mempersembahkan kepada kita salah satu aplikasi
terbaik dari Doa Bapa Kami yang pernah saya lihat. Dipenuhi dengan
wawasan yang praktis, Doa Terobosan dapat mengubah sepenuhnya
cara Anda berdoa.
DICK

EASTEMAN

INTERNATIONAL PRESIDENT, EVERY HOME FOR CHRIST
COLORADO

SPRINGS, COLORADO

Dr. Elmer Towns mengajar tentang berdoa Bapa Kami di Pastor's
Bible Class kami. [ernaat kami menerima pesannya, dan sebagai
hasilnya, banyak dari mereka mulai berdoa Bapa Kami setiap hari.
Buku ini dapat mengubah kehidupan doa Anda.
JERRY

FALWELL

PASTOR, THOMAS ROAD BAPTIST CHURCH
LYNCHBURG, VIRGINIA

Kehidupan doa saya telah diubahkan oleh ajaran Dr. Elmer
Towns. Kini, Anda dapat bercakap-cakap dengan Allah setiap hari
dengan menggunakan model doa yang Yesus ajarkan kepada kita.
DALE
DEKAN,

E.

BEESON INTERNATIONAL

GALLOWAY
CENTER FOR BIBLICAL TEACHING AND

CHURCH LEADERSHIP, ASBURY THEOLOGICAL SEMINARY
WILMORE,

KENTUCKY

Ketika kita membaca Alkitab, pikiran kita mengerti sebagian dan
roh kita dikuatkan dengan perlahan-Iahan.
Tetapi jika kita berdoa
menurut Alkitab, pikiran kita diterangi dan roh kita dikuatkan dan diubahkan secara adikodrati. Dalam Doa Terobosan, Elmer Towns memberi
penerangan
kepada kita tentang misteri keilahian yang terbesar:
Firman Allah mentransformasikan
kita ke dalam gambar-Nya. Saya
sangat merekomendasikan
buku ini.
TED
HACiCiARD
PASTOR, NEW LIFE CHURCH, COLORADO SPRINGS, COLORADO

Doa Terobosan akan membawa Anda ke dalam keintiman seharihari yang mendalam dengan Tuhan. Kehidupan doa pribadi saya
telah diperkaya sebagai hasilnya. Setiap orang, dari para pendoa
pemula sampai pendoa syafaat berpengalaman perlu membaca buku
ini.
CINDY
COFOUNDER,

JACOBS

GENERALS OF INTERCESSION

COLORADO SPRINGS, COLORADO

Doa adalah alat paling berkuasa yang telah Allah berikan kepada
kita. Doa sanggup mengubah dunia. Dan, apa yang lebih berkuasa
daripada doa yang didasarkan pada apa yang Yesus sendiri ajarkan
kepada para murid-Nya? Doa Terobosn adalah sebuah buku yang baik
sekali dengan wawasan-wawasan
praktis yang dapat mengubah
perjalanan spiritual Anda. Saya menganggapnya sebagai sumber yang
sangat diperlukan untuk melepaskan kuasa doa yang diteladankan
Kristus dalam kehidupan Anda.
JOHN
PENDIRI, INJOY,

MAXWELL
ATLANTA,

GEORGIA

Elmer Towns menyampaikan sebuah pendekatan dinamis untuk
doa yang akan mempengaruhi
kehidupan semua orang percaya. Ia
telah membantu saya melihat pentingnya berdoa Bapa Kami setiap
hari demi mernperkaya perjalanan saya pribadi dengan Allah.
TOM

MVLLINS

SENIOR PASTOR, CHRIST FELLOWSHIP CHURCH
PALM BEACH GARDENS, FLORIDA

Akhirnya, sebuah buku tentang doa yang mengatakan bagaimana
melakukannya. Buku ini memberi para pemimpin gereja dan orangorang awam semacam "pegangan" untuk menguasai doa. Memakai Doa
Bapa Kami adalah sebuah model doa yang sederhana, alkitabiah dan saya
percaya, berhasil. Mungkin ini adalah buku Elmer Towns yang terbaik!
DR.
SENIOR PASTOR,

RON

CENTRAL

PHILLIPS

BAPTIST CHURCH

HIXSON,

OF HIXSON

TENNESSEE

Alkitab mengatakan kepada kita "kamu tidak memperoleh apaapa, karena kamu tidak berdoa." Banyak orang yang tidak tahu
bagaimana berdoa atau memohon. Doa Terobosan adalah apa yang
mereka perlukan untuk meluncurkan mereka ke dalam kehidupan
doa yang sukses dan memperoleh hasil.
DR.

PASTOR,

JERRY

PREVO

ANCHORAGE

BAPTIST TEMPLE

ANCHORAGE,

ALASKA

Ini adalah buku yang hebat! Elmer Towns telah memberi kita
sebuah jalan terang yang jelas ke dalam hadirat Allah. Ini adalah
sebuah karya besar yang praktis!
DR.
PASTOR,

BILL

CASCADE

PVRVIS

HILLS

COLUMBUS,

BAPTIST CHURCH

GEORGIA

Sebuah kebangunan doa melanda negeri kita. Kini, orang-orang
Kristen di mana-mana mempunyai sebuah sumber yang unik untuk
membantu mereka memahami dan menggunakan Doa Bapa Kami
setiap hari dalam saat teduh mereka sendiri. Doa Terobosan merupakan
sebuah kontribusi yang terkemuka dan menonjol untuk literatur doa.
THOM
DEKAN,

S.

BILLY GRAHAM

Ev ANGEUSM
THE SOUTHERN

RAINER
ScHOOL

AND CHURCH

OF MISSIONS,
GROWTH

BAPTIST THEOLOGICAL

LOUISVILLE,

KENTUCKY

SEMINARY

Saya terpukau. Buku ini menyegarkan, membesarkan hati, penuh
wawasan dan mudah dibaca. Jika Anda sedang berusaha keras untuk
memulai suatu kehidupan doa yang konsisten dan berarti, jangan
mencari-cari lagi. Apabila Anda perlu mulai meningkatkan kehidupan
devosi yang melempem, Anda memegang jawabannya dalam tangan
Anda. Apabila kehidupan doa Anda sedang berkembang, bersiaplah
untuk masuk ke suatu tingkat baru. Ini adalah buku yang hebat!
DVTCH

PASTOR,

SHEETS

SPRINGS HARVEST

COLORADO

SPRINGS,

FELLOWSHIP

COLORADO

Dr. Elmer Towns adalah seorang inovator, menan tang orangorang percaya kepada masa depan yang baru dari iman dan pertumbuhan kristiani. Bukunya yang baru memberi sebuah pola metodis,
namun dinamis, untuk doa sehari-hari yang akan sangat membantu
orang-orang Kristen baru.

P AVL L.
GENERAL

WALKER

OVERSEER'OF

THE CHURCH

CLEVELAND,

TENNESSEE

OF GOD

U CAPAN

TERIMA IUSIH

Kepada Pastor Lawrence Williams, gembala Presbiterian sewaktu
saya masih kecil yang menyuruh kami setiap minggu, "Mari bangkit berdiri dan berdoa seperti yang
diperintahkan Tuhan kita ..."
Terima kasih karena telah mengajari saya
untuk mencintai Doa Bapa Kami.
Kepada para guru sekolah negeri Waters Avenue School
di Savannah, Georgia, yang setiap hari meminta semua murid,
anak-anak Yahudi, Katolik dan Protestan, "Mari kita
naikkan Doa Bapa Kami ..."
Terima kasih atas warisan yang berharga ini.
Kepada Yonggi Cho, gembala lebih dari 750.000 jemaat
di gereja terbesar di dunia ....
Terima kasih karena mengajari saya berdoa
Bapa Kami setiap hari.

Kepada Pastor's Bible Class di Thomas Road Baptist Church,
di mana saya mengajar materi buku ini selama tujuh minggu
berturut-turut ....
Terima kasih uniuk kesempatan melayani.
Kepada Linda Elliott, Susie Butler dan Amy Sue Marston, para
sekretaris saya ...
Terima kasih karena telah mengetik dan mengedii naskah ini.
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Buku ini dilahirkan dalam suatu pertemuan rnakan pagi dengan
Dr. Towns beberapa tahun lalu. Kami adalahsahabat,
dan saya
mengundangnya
untuk berkhotbah kepada jemaat saya dalam
pertemuan doa kami pada tahun 1978. Dr. Towns mengatakan ia
ingin menjadi lebih saleh dan memiliki lebih banyak kuasa di dalam
doa. Pada acara sarapan tersebut ia bertanya kepada saya, Apakah
nasihat Anda .untuk saya agar lebih efektif dalam doa?"
/I

Kata saya kep adanya,. "Setiap hari saya berdoa secara rutin.
Seperti seorang pelari yang berlarimengikuti putaran demi putaran
di gelanggang untuk menjadi fit secara jasmaniah, saya berdoa secara
rutin beberapa kali sehari."
Dr. Towns mengenal sejarah gereja; jadi ia mengetahui maksud
saya, Berdoa yang rutin setiap hari ialah berdoa Bapa Kami beberapa
kali setiap hari.
Saya percaya, ketika seseorang berdoa Bapa Kami dengan
sungguh-sungguh setiap hari, orang itu telah memenuhi syarat dasar
untuk menyembah Allah, dan syarat dasar untuk bertumbuh dan
melindungi kehidupan rohaninya. Seperti biji di dalam buah, Doa
Bapa Kami mengandung setiap persyaratan yang dapat didoakan
orang Kristen setiap hari.
Saya katakan kepada Dr. Towns untuk berdoa Bapa Kami
beberapa kali pada awal setiap hari. Tidak cukup satu kali. Saya
katakan kepadanya untuk menekankan sebuah permohonan yang
berbeda setiap kali ia berdoa Bapa Kami.
Ketika orang berdoa Bapa Kami, mereka telah mencakup setiap
jenis permohonan yang akan menyentuh setiap aspek kehidupan
mereka. Itu tidak berarti mereka telah berdoa untuk setiap kebutuhan
dalam hidup mereka. Itu tidak berarti mereka telah selesai berdoa.

PRAI<ATA

Sesudah saya berdoa Bapa Kami setiap hari, saya menghabiskan
jam sehari dalam doa, menyentuh
banyak permohonan
lain.

dua

Ada kalanya,
orang harus berdoa siang dan malam. Mereka
mempunyai
banyak permohonan,
jadi mereka tidak menggunakan
Doa Bapa Karni berulang-ulang.
Tetapi, Doa Bapa Kami adalah tempat
yang baik untuk mengawali
doa syafaat seseorang.
Orang-orang
berdoa sepanjang minggu di Bukit Doa karni dan menggunakan
Doa
Bapa Kami untuk memulai syafaat mereka. Itu merupakan
aspek doa
yang penting.
Jika saya katakan Doa Bapa Kami menyentuh
setiap jenis permohonan,
maksud saya ialah Anda akan menyembah,
memohon
bimbingan, berserah kepada Allah, mengajukan petisi, memohon ampun,
mencari kemenangan
atas dosa dan berakhir
dalam peperangan
rohani di mana Anda meminta perlindungan
dari yang jahat.
Kiranya banyak orang membaca buku ini dan mulai berdoa Bapa
Kami dengan benar setiap hari. Jika itu terjadi, umat Allah akan
mengalami
kebangurian rohani clan .gfl:eJa-Nya akan mel ak uk an
perbuatan besar.
.
Dalam kasih sayang

Allah yang lembut,
Dr. Y onggi

Cho

Seoul, Korea Selatan

DOA
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BAPA

I<AM I

Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga,
Dikuduskanlah nama-Mu,

10 Datanglah Kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi

seperti di sorga.
11 Berikanlah

kami pad a hari ini makanan

kami yang

secukupnya
12 Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami

juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami;
13 Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi

lepaskanlah kami daripada yang jahat. (Karena Engkaulah
yang empunya Kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai
selarna-lamanya. Amin.)
-

Mat. 6:9-13

PENDAHULUAN
BAGAIMANA SAYA BERDOA BAPA I\AMI
SETIAP HARI
Mata saya terbuka lebar. Dari tengah-tengah selimut flanel yang
hangat saya melirik ke beker (jam) digital. Angka-angkanya yang terang
mengatakan kepada saya bahwa saat itu ialah pukul 5.55 pagi. Otototot saya pegal karena saya tidur larut malam. Sekali lagi, saya kurang
tidur. Tubuh saya masih setengah tidur, tetapi pikiran saya sudah siap
bekerja. Saya mulai memikirkan apa yang harus saya lakukan hari ini.
Saya mengulurkan
tang an dan mematikan beker. Beker saya
disetel untuk pukul 6.00 setiap pagi, tetapi pikiran saya diprogram
untuk bangun beberapa menit sebelumnya.
Saya menggeliat di bawah selimut, kemudian melipat selimut sampai
ke pinggang. Aliran cuaca dingin di dada membangunkan
saya.
Pikiran dan tubuh saya kini berada dalam keserasian. Saya siap untuk
mulai berdoa.

PENDAHVLVAN

Bahkan, sebelum keluar tempat tidur, saya mulai berdoa Bapa
Kami. Beberapa orang mengatakan kepada saya bahwa mereka tidak
bisa berdoa di temp at tidur. Mereka menyatakan bahwa mereka akan
tertidur kembali apabila mereka tidak keluar dari tempat tidur mereka
yang hangat. Tetapi, begitu mata saya terbuka, pikiran saya mulai
mengalir. Saya tidak bisa tidur lagi, jadi saya berpikir bahkan sebelum
turun dari tempat tidur. Secara naluriah, saya mulai berdoa,
Bapa kami yang di sorga
dikuduskanlah nama-Mu dalam
tugas-tugas saya hari ini sebagaimana nama-Mu dikuduskan di sorga.
Datanglah Kerajaan-Mu ... kiranya Engkau memerintah dalam
hidup saya di bumi sebagaimana Engkau memerintah di sorga.
Jadilah kehendak-Mu ... dalam studi ... pengajaran ... konseling
saya ... sebagaimana kehendak-Mu terlaksana dengan
sempurna di sotga.
Berikanlah saya pada hari ini makanan saya secukupnya ... untuk
kekuatan fisik saya ... untuk semua kebutuhan saya.
Dan ampunilan saya akan kesalahan saya ... dan konsekuensi
dosa-dosa saya ... termasuk perbuatan dan niat saya ... dan
ampunilah orang lain sebagaimana Engkau telah mengampuni saya.
Dan janganlah membauia saya ke dalam pencobaan ... jangan biarkan
dosa menguasai saya, tetapi berilah saya kemenangan hari ini.
Tetapi lepaskanlah saya dari pada yang [ahai ... lindungilah saya
dari kejahatan fisik dan spiritual.
Karena Engkaulah yang empunya Kerajaan ... saya mengakui
kendali-Mu yang berdaulat atas hidup saya.
Dan Kuasa ... saya mengakui kemampuan-Mu
untuk
melakukan semuanya itu.
Dan Kemuliaan ...sayabersyukur kepada-Muuntuk setiapjawaban.
Dalam nama Yesus ...
Amin.
Sebelum saya turun dari tempat tidur, saya selalu berdoa Bapa
Kami. Itu menghabiskan waktu satu menit. Kini saya siap secara
rohani untuk memulai hari saya. Namun, waktu doa utama saya
bukanlah ketika saya berbaring di tempat tidur, itu juga bukan saat
utama saya berdoa Bapa Kami. Ini hanya doa "bangun pagi" untuk
mengawali hari saya dengan benar.

BAqAIMANA

SAYA BERDOA BAPA I<AMI SETIAP HARI

Beberapa orang mungkin mengkritik saya karena tidak langsung
masuk ruang kerja untuk mempelajari Alkitab dan berdoa. Jika itu
adalah pola Anda, silakan melanjutkannya. Beberapa di antara Anda
mungkin tidak mempunyai waktu untuk mernpelajari Alkitab di pagi
hari. maka berdoa Sapa Kami di tempat tidur adalah lebih baik
daripada tidak berdoa sarna sekali.
Saya menyingkapkan selimut dan mengenakan sweatpants flanel,
lalu mengenakan sebuah sweatshirt flanel. Sebuah mantel mandi tidak
eukup hangat untuk saya. Saya turun ke lantai bawah, membuat
sepoei kopi - eukup untuk saya dan istri saya, Ruth. Saya menelan
vitamin, lalu berlari keeil ke kotak surat untuk mengambil koran pagi.
Kembali ke rumah, saya menuangkan kopi (tanpa gula, tetapi sedikit
krim), dan saya memutar televisi untuk mendengarkan siaran berita
dan mengetahui peristiwa-peristiwa
dunia semalam. Dalam 15 menit
saya telah menghabiskan kopi saya, membaea surat kabar dan saya
tahu apa yang sedang terjadi di dunia.
Setelah selesai membaea surat kabar dan meminum kopi, saya
siap naik ke lantai atas untuk membangunkan istri saya. Sebelumnya,
saya tuangkan dua eangkir kopi, seeangkir lagi untuk saya minum
sambil membaea Alkitab, dan seeangkir untuk istri saya. Saya
bangunkan dia, meletakkan kopinya di atas meja kecil di samping
tempat tidur bersama dengan koran pagi. Apabila bunga mawar saya
berbunga (rumpun pohon bunga mawar itu diberikan kepada nenek
saya oleh ayahnya pada tahun 1886), saya bawakan sekuntum mawar
Carolina kuning kepada istri saya untuk meneerahkan harinya.
Kemudian, saya pergi ke ruang kerja untuk bersaat teduh dengan
Allah. Saya tidak mempunyai rutinitas yang ditentukan untuk sa at
teduh saya sehari-hari. Kadang-kadang,
saya mulai dengan doa,
biasanya dimulai dengan doa Bapa Kami. Kadang-kadang, saya mulai
membaea Alkitab - saya berusaha membaea habis seluruh Alkitab
setiap tahun. Kadang-kadang,
saya mulai dengan membuka buku
pujian untuk menyanyikan pujian yang bersifat doa kepada Allah.
Tidak sulit menemukan pujian yang bersifat doa - puji-pujian tersebut
berakhir dengan refrain "amin". Kadang-kadang, saya mulai dengan
menggali sebuah pasal Alkitab untuk pelajaran Alkitab di kelas yang
saya ajar. Namun, biasanya, saya mulai saat teduh saya dengan
berdoa Bapa Kami.

PENDAHVLVAN

MEMBAWA

ALLAH

I<E HOLIDAY

INN

Suatu pagi, saya bangun di Holiday Inn. Kamar-kamar Holiday
Inn berwarna hijau pudar dan abu-abu yang tidak rnenarik ... corak
warna yang sarna ... pengaturan ruang yang sarna. Sebuah kamar
Holiday Inn tidak hangat seperti rurnah saya. Hari yang khusus itu,
rnatahari bersernbunyi di balik awan. Udara yang lernbab rnenebarkan
aroma hujan. Air menetes dari atap ke dalam kubangan di luar pintu
kaca saya. Otot-otot dan sendi-sendi saya terasa nyeri karena saya
tiba dengan pesawat larut malam dan kurang tidur. Kopi, sarapan
dan koran pagi tidak mernbuat saya bangun sepenuhnya.
Saya tidak rnerasakan kehadiran Allah di kamar Holiday Inn.
Rasanya seolah-olah Dia berada jutaan mil jauhnya, dan cuaca yang
mendung menghalangi-Nya. Memaksakan diri untuk membaca
Alkitab tidak membuat saya merasakan kehadiran-Nya atau membuat
motor saya berjalan. Allah tampak tersembunyi bagi saya. Oleh sebab
itu, saya berlutut di temp at tidur Holiday Inn, rnemandang Allah di
sorga dan menyembah-Nya.
"Bapa kami yang di sorga ..."
Saya berhenti sejenak untuk mengingat bahwa Dia adalah Allah
yang mengagumkan, yang rnempunyai kuasa untuk menciptakan
dunia ... untuk mengatur dunia ... tetapi yang terpenting, saya katakan
kepada Allah "Engkaulah Bapa saya yang mempedulikan saya." Saya
memuji-Nya untuk kebaikan-Nya. "Ya, Allah, Engkau mengasihi saya
dan memelihara saya seperti saya memelihara keluarga saya."
"Dikuduskanlah nama-Mu ..."
Kata "dikuduskan" berarti "suci". [adi saya berdoa, "Disucikanlah
Allah di dalam pikiran saya ... disucikan dalam percakapan saya ...
disucikan dalam hari ini."
Berikutnya, saya mulai menyanyikan pujian "Kudus, kudus, kudus Tuhan, Allah Mahakuasa! Puji-pujian kami akan naik ke hadiratMu di pagi hari."
Ketika saya memuji Allah, saya mulai merasakan kehadiran-Nya
merayap masuk ke dalam ruangan, seperti kabut merayap ke atas
sebuah taman kota. Warna kamar tidur Holiday Inn yang biasanya
kelabu mulai menjadi cerah. Harapan saya untuk hari itu mulai
menghangat. Cuaca di luar menakutkan, tetapi saya merasa nyaman

BACjA/MANA

SAYA BERDOA BAPA KAMI SETIAP HARI

(Anda berdoa bukan hanya untuk merasakan sesuatu, tetapi perasaan
dapat menjadi suatu produk samping dari doa).
Berdoa Bapa Kami, saya menyembah Allah. Saya tidak berdoa
tentang keprihatinan-keprihatinan saya, tetapi saya berfokus kepada
Allah. Saya telah belajar bahwa ketika saya menyembah Allah, Dia
datang untuk menerima penyembahan saya.
Ketika Anda menyembah Allah,
Dia akan datang kepada Anda.
Yesus mengajar kita bahwa Bapa mencari kita untuk menyembah
Dia (lihat Yoh. 4:23). Oleh sebab itu, ketika saya menyembah Allah
dalam ketaatan kepada Alkitab, Allah berkunjung ke sebuah kamar
Holiday Inn untuk menerima penyembahan yang saya naikkan
kepada-Nya.

Banyak orang berpikir bahwa Allah bersemayam di sorga. Alkitab
mengajar, "Engkaulah Yang Kudus yang bersemayam di atas pujipujian orang Israel" (Mzm. 22:3).Karena Allah suka dipuji, Dia datang
untuk mendengarkan
apa yang dikatakan orang-orang yang
menyembah-Nya.
Jika Anda memuji Allah dengan segenap hati Anda,
Dia akan mengunjungi Anda untuk rrierrer'iznn puji-pujian Anda.
Demikianlah, Allah mengunjungi kamar Holiday Inn yang kelabu
dan pada hari yang kelabu itu. Kehadiran-Nya memenuhi pagi saya
dan saya merasakan Dia. Apabila saya tidak merasakan Dia, saya
menyembah-Nya, dan Dia datang untuk menerima penyembahan
saya. Ini semua terjadi hanya karena saya mengawali hari saya dengan
berdoa Bapa Kami.
J<ETVJVH

PERMOHONAN

Doa Bapa Kami mengandung tujuh permohonan. Permohohan
pertama ialah penyembahan kepada Allah ... "Dikuduskanlah namaMu". Saya baru saja mengatakan kepada Anda bahwa kehadiran Allah
datang ketika Anda menyembah Dia dengan benar. Dalam bab 3, Anda
akan menemukan beberapa manfaat lain dari permohonan ini.

PENDAHVLV.AN

Pada saat Anda memanjatkan permohonan kedua, "Datanglah
Anda sedang meminta pertolongan dalam menjalankan peraturan Kerajaan Allah setiap hari. Anda akan menemukan
banyak manfaat lain dalam bab 4.
Kerajaan-Mu ...

/1,

Bab 5 menerangkan bahwa Allah mempunyai rencana untuk
kehidupan Anda, dan jika Anda mau berdoa dengan sepenuh hati
"[adilali Kehendak-Mu ... Dia akan menolong Anda menemukan jalan
terbaik untuk hidup.
/1,

Ketiga permohonan pertama disebut "permohonan atau petisi
karena berpusat kepada Allah (Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah Kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu). Untuk berdoa dengan
tepat, Anda mulailah dengan berfokus kepada Allah dan agendaNya.
Mu"

Permohonan keempat ialah "permohonan engsel" karena melekat
pada "permohonan Mu". Sama seperti engsel melekat pada pintu
yang berayun kedua arah, demikian pula permohonan ini melekat
pada kemuliaan Allah dan kerohanian seseorang. Permohonan engsel
ialah "Berikanlah
kami pada hari ini makanan kami secukupnya
"Makanan" (Inggris bread - roti) ialah kata simbol yang menunjukkan
kehidupan jasmaniah Anda. Anda membutuhkan
kehidupan
jasrnaniah untuk memuliakan Allah dan untuk hidup rohaniah.
Begitu Allah memberi Anda makanan untuk kebutuhan jasmani
Anda melalui permohonan engsel, Anda kini siap untuk mendoakan
ketiga permohonan terakhir. Permohonan ini disebut "Permohonan
Kami" (Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, ampunilah
kami dan lepaskanlah kami dari pada yang jahat).
/I.

Sebuah pandangan menyeluruh tentang doa Bapa Kami tampak
seperti ini:

BACiAIMANA

SAYA BERDOA BAPA I<AMI SETIAP HARI

Permohonan "Mu"
"Di sorga"

Semi-kesimpulan
Permohonan Engsel
Permohonan "Kami"
"Di bumi"

Ucapan Berkat:

Mendoakan Kemuliaan Allah.
1. Dikuduskanlah nama-Mu,
2. Datanglah Kerajaan-Mu,
3. Jadilah kehendak-Mu.
Dibunii sepertidi sorga.
4. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami secukupnya.
Mendoakan Kerohanian Kita
5. Ampunilah kesalahan kami,
6. [anganlah membawa kami
ke dalam pencobaan,
7. Lepaskanlah kami dari pada
yang jahat.
Engkaulah empunya Kerajaan,
kuasa, dan kemuliaan.

Masing-masing dari ketujuh permohonan ini mengandung banyak
akar, sama seperti pohon yang menjulang ke langit ditopang oleh
sistem pengakaran yang tidak kelihatan dan menjalar ke dalam tanah.
Banyak manfaat tersedia bagi Anda ketika Anda mendoakan setiap
permohonan tersebut. Mempelajari buku ini dengan saksama akan
mengubah hidup Anda. Anda akan berjalan lebih dekat dengan Allah;
Anda akan menerima banyak jaw abari atas doa-doa Anda.
Saya menu lis buku ini bukan untuk menyelidiki setiap ungkapan
doa Bapa Kami ... walaupun Anda akan memperoleh wawasan yang
jauh ke dalam doa Bapa Kami dari buku ini. Saya menulis buku ini
untuk membantu Anda berbicara kepada Allah ... dengan menggunakan Doa Bapa Kami.
Saya menulis buku ini bukan untuk Anda hafal dan ulangi Doa
Bapa Kami secara otomatis setiap hari, sekalipun saya ingin memotivasi
Anda untuk mendoakannya beberapa kali setiap hari. Saya menulis
buku ini agar Anda hidup dan mengalami Doa Bapa Kami.
Saya menulis buku ini bukan sebagai alat untuk membantu Anda
menerima sesuatu dari Allah, walaupun berdoa Bapa Kami dengan
benar akan membantu Anda mengalami jawaban-jawaban dari Allah.
Saya menulis buku ini untuk mengubah hidup Anda.

PENDAHVLVAN

Seorang sahabat saya adalah pendeta sebuah gereja Episcopal
dan menantang jemaatnya setiap Minggu pagi, "Saya mengenal Allah
... dan pagi ini, di kebaktian ini, Anda dapat mengenal Allah."
Kemudian, berdiri dengan pakaian pendeta gerejanya, ia
menawarkan tantangan terbesar yang pernah diberikan kepada umat
manusia yang berusaha mengenal Allah.
Katanya, "Minggu ini saya telah menyentuh Allah, dan pagi ini
Anda dapat menyentuh Allah. Tetapi, lebih penting lagi, Allah dapat
menjamah Anda."
Saya menulis buku ini supaya ketika Anda mengalami Doa Bapa
Kami setiap hari, Anda dapat "menyentuh Allah"; tetapi, lebih
penting lagi, supaya tepat di sini dan sekarang ... "Allah menjamah
Anda".
Salam dalam Kristus,
Elmer L. Towns
Ditulis di rumah saya di Blue Ridge Mountains, Virginia
Musim Semi 1997

Doa Bapa I<ami untuk

Saya

Bapaku yang di sorga, kiranya dikuduskanlah nama-Mu
dalam saya,
Kiranya Kerajaan-Mu memerintah hidup saya,
Kiranya kehendak-Mu mengendalikan saya,
Kiranya Engkau berkuasa di bumi seperti di dalam sorga,
Berikanlah saya pada hari ini makanan saya secukupnya,
Ampunilah kesalahan saya seperti saya juga mengampuni
yang bersalah kepada saya,
Janganlah membawa saya ke dalam pencobaan,
Lindungilah saya dari pada yang jahat,
Kerajaan-Mu memerintah dalam hidup saya, kuasa-Mu dapat
melakukan segala sesuatu,
dan kemuliaan-Mu sampai selama-lamanya,
Amin.

1
SEBELUM
SEBAIKNYA

ANDA
BERAPA

BERDOA:
LAMA?

Dapatkah Anda Berdoa Satu Menit!
Saya menjejalkan diri ke dalam sebuah lemari dinding hitam yang
sempit. Dinding-dinding dan pintunya menghimpit saya, tetapi saya
tidak peduli. Saya berlutut dan menghadap ke sudut utara. Saya sedang
bersiap-siap untuk mengalami sesuatu yang tidak diketahui dan tidak
berbahaya, tetapi saya tidak tahu apa yang akan terjadi, dan saya
juga tidak tahu harus berbuat apa.
Saya adalah seorang mahasiswa baru, berusia 17 tahun, tetapi
dijejalkan ke dalam sebuah lemari din ding bukanlah semacam perpe-
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loncoan. Saya tidak bergabung dengan sebuah kelompok persaudaraan, dan tak ada orang yang memaksa saya masuk ke dalam
lemari.
Lantai kayu yang keras membuat lutut saya sakit. Lagi pula saya
tidak biasa berlutut selama satu jam. Saya tidak sedang dihukum oleh
pengurus atau dosen. Saya memilih masuk ke dalam lemari atas
kehendak sendiri, dan saya berniat untuk berlutut di sana selama satu
jam ... mungkin dua jam atau lebih.
Sebagai seorang mahasiswa baru di Columbia Bible College di
Columbia, Carolina Selatan, saya mendaftarkan diri ke sebuah kelas
pembukaan tentang spiritualitas. Pengajarnya telah berjanji, kami
dapat mengalami Allah sebelum ulangan pertengahan semester. Karena
saya tertarik pada spiritualitas, dengan sepenuh hati saya menyelesaikan seluruh tugas membaca. Salah satu tugas yang paling saya nantikan ialah berdoa selama satu jam. Kami diminta untuk meluangkan
waktu selama satu jam seorang diri dengan Allah dalam doa. Pengajar
menjelaskan bahwa kami harus berdoa satu jam karena Yesus
bertanya kepada murid-murid-Nya, "Tidakkah kamu sanggup berjagajaga satu jam dengan Aku?" (Mat. 26:40).
Beberapa siswa menggerutu, dan saya sering bertanya-tanya apakah mereka telah berlaku curang dalarn hal vva k+u , Tetapi, saya tidak.
Karena saya ingin menjadi rohani, dengan cermat saya mempersiapkan diri untuk berdoa satu jam. Saya menyediakan waktu pada Selasa
sore, mulai pukull4.00 sampai 15.00,karena biasanya asrama sepi pada
saat itu. Ternan sekamar saya biasanya berada di lapangan olahraga,
jadi kemungkinan besar ia tidak ada di dalam kamar.
Saya ditempatkan di kamar 427 di Legters Hall. Setiap kamar mempunyai langit-langit yang tinggi dan sebuah perapian. Gedung tersebut
dibangun sebelum zaman pipa ledeng modern, tetapi sebuah bak cuci
putih yang mengkilat tergantung di dinding setiap jalan masuk untuk
mencuci ala kadarnya. Semua pipa ledeng dan kawat listrik centangperenang di seluruh ruangan dan di sepanjang tembok. Saya menyebut asrama tersebut sebagai wan ita elegan dengan wajah keriput.
Gedungnya indah ketika dibangun, tetapi gedung itu dibangun 120
tahun lalu. Saya menjelaskan asrama ini agak lengkap supaya Anda
mengetahui bahwa ruangan ini hanya mempunyai sebuah lemari
din ding sempit, sebuah lemari yang sangat sempit untuk saya gunakan
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bersama dengan rekan sekamar saya. Saya menjejalkan diri ke dalam
lemari itu karena saya membaca kata-kata Yesus: "Tetapi jika engkau
berdoa, masuklah ke dalam kamarmu" (Mat. 6:6).
Karena saya ingin menjadi rohani, saya menerima perintah itu
secara harfiah. Mengeluarkan semua mantel dan celana dari gantungan, saya meletakkannya di atas temp at tidur. Saya tidak mengeluarkan
pakaian ternan say a, walaupun saya mengeluarkan sepatunya, bersarna dengan sepatu saya, dan semua kaos kakinya yang kotor. Sulit
untuk memusatkan pikiran kepada Kristus apabila hidung dipenuhi
dengan bau kaki.
Lemari
saya ialah
saya. Kaki
alasan lain

tersebut hanya setinggi mantel yang digantung. Rencana
berlutut menghadap sudut utara di ujung lemari bagian
saya akan menjulur di bawah pakaian rekan saya. Itulah
mengapa saya harus mengeluarkan sepatunya.

Rencana saya ialah mengurung diri di dalam lemari selama satu
jam karena Yesus berkata, "Tutuplah pintu dan berdoalah" (ayat 6).
Saya membereskan lemari 15 menit sebelumnya. Permohonan doa
saya tidak ditulis dalam buku catatan, jadi saya mengingat-ingat daftar
saya karena saya tahu tidak dapat melihat di dalam gelap. Jelas,
seorang wanita tua dengan keriput-keriput
di wajahnya tidak akan
mempunyai sebuah korek api dalam setiap lemari. Saya menempatkan permohonan doa yang terpenting di atas daftar saya. Jika saya ada
waktu, saya berniat rrierrd o ak an pennohonan-permohonan
yang
kurang penting dalam jam kedua saya.
Saya sejenak berdoa sebelum naik ke tempat tidur pada malam
hari. Saya telah membaca berbagai kisah tentang pertemuan doa
semalam suntuk, dan saya telah mendengar ten tang para biarawan
yang berdoa beberapa jam setiap hari. Saya tahu tidak bisa melakukan
itu, tetapi saya bertanya-tanya berapa lama saya dapat berdoa.
Sekolah telah mencetak sebuah tanda "SIBUK" yang besar pada
sebuah karton untuk setiap kamar. Apabila kami menggantung tanda
"SIBUK" di luar, itu berarti kami sedang belajar, berdoa, atau tidur.
Seyogianya, tak seorang pun melanggar tanda "SIBUK".
Pukul 13.59 saya menggantung

tanda "SIBUK".

Lemari tersebut terlalu sempit untuk berputar, jadi saya masuk
mundur ke dalamnya, menghadap utara, berlutut dan menutup pintu.
Tak mungkin berdiri dan menutup pintu.

DOA

TEROBOSAN

Di dalam lemari itu gelap sekali. Pintu kayu oaknya yang berat
merapat dengan tepat. Karena saya menghadap sudut utara lernari.
saya tidak bisa melihat seberkas cahaya di sela-sela bawah pintu.
Keheningan itu mencekam. Baru kali ini saya merasa sendirian.
Suara kehidupan normal di asrama pada sore hari tidak dapat menembus dinding bangunan yang tebal. Pakaian di dalam lemari
menyerap suara apa pun yang kebetulan merembes masuk di sekitar
tepi pintu. Saya telah memasuki sebuah dunia yang hening.
Dan, baru kali ini juga saya merasa sendiri, hanya berdua dengan
Allah. Saya menutup mata untuk berdoa, tetapi rasanya itu tidak
perlu. Dengan membuka
atau menutup
mata lemari itu sama
gelapnya. Saya bertanya-tanya apakah Allah ada di dalam gelap. Saya
juga bertanya-tanya apakah Dia mau menjumpai saya di sana. Saya
hampir ingin berkata,
"Halo Allah ... apakah Engkau ada di sana?"
Saya dibesarkan di sebuah Sekolah Minggu Presbiterian, jadi saya
tahu bagaimana harus bersikap hormat ketika menghampiri
altar
gereja. Saya telah mendengar banyak doa di gereja Presbiterian kecil
itu. Maka, saya mulai,
"Bapa terkasih

...."

MENYENTVH

ALLAH

DALAM

I<ECiELAPAN

Say a berdoa dalam lemari gelap itu dengan cara yang sama seperti
yang telah saya lakukan dalam semua doa saya, berusaha berhubungan dengan Allah. Saya langsung melompat ke dalam daftar permohonan yang saya inginkan dari Dia atau hal-hal yang saya ingin
Dia lakukan untuk saya. Seandainya saya tahu formula Doa Bapa Kami,
maka saya akan menyembah Allah lebih dulu. Tetapi, saya masih muda,
dan orang-orang yang mempunyai roh kekanak-kanakan berlari kepada
Bapa dan bertanya,
Apakah yang Engkau
meminta sesuatu.
II

bawa untuk

saya?" Anak-anak

selalu

Pada waktu itu, saya tidak tahu bahwa jika Anda hanya meminia
sesuatu, A!lda memo tong waktu doa Anda. Selama ini kita hanya dapat
meminta-minta sesuatu.
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Setelah berdoa beberapa lama, lutut saya mulai terasa sakit. Saya
menggerakkan lutut saya satu per satu. Karena kurus, lutut saya kurus
kering, rasa sakit di tempurung lutut adalah gangguan pertama saya
saat berdoa. Seandainya saja saya meletakkan sebuah karpet kecil
atau handuk di atas lantai. Saya bahkan mengharapkan beberapa
kaos kaki kotor untuk dipakai berlutut dan mengurangi rasa sakit.
Kembali ke daftar doa, saya melupakan kesakitan saya. Saya
berdoa sungguh-sungguh untuk beberapa permohonan. Saya merasa
sedang berbicara kepada Allah. Saya merasa Dia mendengarkan saya.
Ketika saya terus berdoa menuju akhir daftar doa saya, saya bertanya-tanya tentang waktu. Saya memeriksa jam tang an, tetapi tidak
bisa melihatnya. Pada masa itu belum ada jam tangan yang bisa
bercahaya. Walaupun mata saya tidak terbeliak, saya tidak bisa
melihat apa-apa. Merisaukan waktu adalah gangguan kedua saya.
Karena pikiran saya segar, saya memutuskan untuk mendoakan
seluruh permohonan dalam daftar sekali lagi ... sekalipun akan
menghabiskan banyak waktu. Bahkan, jika harus, saya akan berdiam
lebih lama dari satu jam.
Ketika saya selesai mendoakan apa yang ada dalam daftar untuk
kedua kalinya, saya terus berbicara kepada Allah tentang hal-hal yang
umum. Kemudian, pikiran saya berkelana ke olahraga ... kelas ... gadisgadis. Saya mulai berpikir tentang softball dan mendapati diri saya
ingin berada di lapangan atletik. Saya sadar kembali, menggelengkan
kepala dan menyadari bahwa saya tidak sedang berdoa. Memikirkan
softball adalah gangguan saya yang ketiga.
Saya putuskan untuk mendoakan daftar permohonan saya untuk
ketiga kalinya. Kali ini, saya mendoakan daftar doa saya lebih cepat.
Saya tidak mau ketinggalan makan malam saya.
Ketika tidak ada lagi yang perlu didoakan, saya memutuskan
untuk berhenti berdoa. Saya yakin, sebagian besar waktu sore itu telah
saya habiskan dalam lemari. Lemari itu kecil,jadi saya harus membuka
pintu dan keluar mundur.
Saya berkedip-kedip ... menggosok-gosok mata ... lalu memijatmijat lutut saya yang sakit. Saya berjalan menuju meja di sisi tempat
tidur dan mengambil jam kecil yang saya terima sebagai hadiah ketika
lulus sekolah. Saya tidak percaya pada penglihatan saya. Saya
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mendekatkannya ke telinga untuk mengetahui apakah jam itu masih
berdetak. Ternyata memang masih berdetak.
Saya telah berdoa hanya selama 17 menit.
Ini merupakan tamparan terhadap ego pria saya. Saya tahu bahwa
saya dapat berlari lebih cepat atau lebih jauh daripada siapa pun di
kampus. Yang harus saya lakukan hanyalah membulatkan hati dan memaksakan diri untuk melakukannya. Saya merasa dapat melakukan
apa pun yang telah saya putuskan dalam pikiran. Saya memutuskan
dalam pikiran untuk berdoa selama satu jam, tetapi ternyata hanya
berdoa selama 17 menit. Saya dihempaskan oleh kegagalan saya.
BACjAIMANA
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Kini, mari kita berbicara tentang Anda. Di manakah Anda dalam
perjalanan Anda dengan Allah? Mungkin, Anda sarna sekali tidak
pernah berpikir tentang doa. Mulailah dengan berdoa Bapa Kami.
Itu hanya memakan waktu satu menit. Mungkin Anda bermimpi
berdoa sepanjang hari, atau meluangkan waktu satu jam dengan Allah,
tetapi Anda tidak mempunyai waktu. Anda tidak pernah berhasil
untukberdoa satu jam. Jangan mencoba melakukan sesuatu terlalu
ban yak. Mulailah dengan Doa Bapa Karni. Anda melakukan apa yang
diperintahkan Yesus. Anda dapat memulainya dengan sebuah doasatu-menit.
Guru besar saya dalam kelas spiritualitas telah memberi saya tugas
untuk berdoa satu jam. Satu-satunya tempat dalam Alkitab yang
mengatakan berapa lama kita harus berdoa berasal dari pertanyaan
Yesus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga satu jam dengan Aku?"
Perhatikanlah, Yesus tidak memerintahkan orang untuk berdoa satu
jam. Ia berbicara tentang berjaga-jaga selama satu jam. Mungkin ada
perbedaan antara berjaga-jaga dan berdoa selama satu jam. Segelintir
orang dapat berdoa selama satu jam, tetapi buku ini ditulis bukan
untuk membantu Anda berdoa lama. Saya telah menulis buku ini untuk
membantu Anda berbicara kepada Allah. Anda dapat mengucapkan
doa Bapa Karni dalam satu menit, dan jika didoakan dengan benar, satu
menit itu dapat mengubah hidup Anda.
Berdoa Bapa Kami bukanlah tentang berapa lama kita berdoa.
Sebagai titik fokus, sesaat sebelum Yesus mengatakan kepada muridmurid-Nya untuk berdoa Bapa Kami, Ia berkata:
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Lagipula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti
kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa
karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan (Mat. 6:7).
Dalam perintah-Nya ini, Yesus memperingatkan
kita terhadap
dua hal. Periama, Ia tidak menghendaki kita mengulang-ulang ucapan
doa kita. Kedua, Ia tidak mau kita berpikir bahwa Bapa mendengarkan
kita hanya karena kita berbicara panjang lebar kepada-Nya. Doa yang
efektif tidak diukur oleh seberapa kerasnya, atau seberapa lamanya
Anda berdoa, atau bahkan jika Anda mengucapkan doa Bapa Kami
berkali-kali dalam gaya pengulangan. Doa Anda akan efektif apabila
Anda sungguh-sungguh
(pendekatan Anda) dan jika Anda memohon
hal-hal yang benar (apa yang Anda katakan).
Bahkan, seandainya Anda tidak berdoa Bapa Kami, dan Anda
tidak mendekati Allah dengan benar, doa-doa Anda bisa memenuhi apa
yang Anda butuhkan. Yesus berkata, "Bapamu mengetahui apa yang
kamu perl uk an, sebelum kamu minta kepada-Nya" (Mat. 6:8).
Masih ada alasan lain, sebagai mahasiswa baru di dalam lemari
itu, saya berdoa hanya selama 17 menit ketika saya kira telah berdoa
satu atau dua jam. Itu berkaitan dengan apa yang saya katakan dalam
doa. Saya datang kepada Allah, mendoakan sebuah daftar kebutuhan,
dan saya mendoakannya dengan cepat-cepat. Doa dapat menjadi mekanis
apabila Anda hanya mendoakan sebuah daftar orang atau sesuatu.
Sebaliknya, seandainya saya mulai dengan menyembah, kemungkinan
besar saya takkan pernah kehabisan kata-kata. Ada begitu banyak
alasan mengapa Allah harus dipuji sehingga Anda melakukannya
terus-menerus - sarna seperti kelinci dalam iklan baterai Energizer.
BACiA/MANA

MVLA/

MENYEMBAH

ALLAH

Berusaha berterima kasih kepada Allah untuk semua
yang telah dilakukan-Nya dalam hidup Anda.
Berusaha menyembah Allah untuk segala
yang telah diciptakan-Nya.
Berusaha memuji Allah untuk semua yang telah
dilakukan-Nya, khususnya sebagaimana tercatat
dalam Alkitab. Berusaha mengagungkan Allah untuk
segal a yang Anda miliki di dalam Kristus.
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Belajar berbicara kepada Allah dengan mengulang Doa Bapa
Kami akan membantu Anda dalam semua doa Anda. Doa Bapa Kami
akan mengajar Anda untuk mulai menyembah
Dia ketika Anda
berbicara kepada-Nya.
Balita-balita berlari kepada orangtua mereka karena membutuhkan sesuatu. Ketika mereka bertumbuh dewasa, mereka belajar berbicara
kepada orangtua mereka, untuk memaharni mereka dan untuk menyadari
bahwa kasih itu timbal balik. Ketika kita menjadi dewasa rohani, kita
belajar berkomunikasi dengan Bapa sorgawi kita dan mendengarkan Dia.
Ada kalanya saya berlama-larna dalam permohonan pertama, dan
menghabiskan sebagian besar waktu doa saya mengulang "Dikuduskanlah nama-Mu". Saya menulis buku My Father's Name (Regal Books,
1991), sebuah karya yang mencatat lebih dari 120 nama Allah. Suatu
hari, saya berdoa menurut lampiran buku itu yang mencatat setiap nama
Allah. Saya berterima kasih kepada-Nya untuk setiap nama dan apa
artinya itu bagi saya. Dibutuhkan
lebih dari satu jam untuk menyembah Dia dengan menguduskan semua nama-Nya.
Beberapa orang berusaha berdoa satu jam, atau untuk waktu yang
lama, tetapi seringkali pikiran mereka kosong. Apabila mereka tidak
tahu apa yang harus dikatakan, pikiran mereka mengembara
ke
pekerjaan, televisi atau sesuatu yang mencemaskan mereka. Pikiran
kosong yang tidak memikirkan apa-apa menyebabkan tubuh tertidur.
Itulah sebabnya mengapa banyak orang mulai berdoa, tetapi tidak
lama kemudian jatuh tidur.
Allah tahu kelemahan kita, dan salah satu alasan Dia memberi
kita Doa Bapa Karni ialah untuk membantu kita berdoa ... untuk menjaga
kita supaya tidak tertidur ... untuk menjaga pikiran kita berfokus pada
doa ... untuk memberi kita keberhasilan dalam do a-do a kita.
Biarawan dalam biara dapat berdoa satu jam setiap hari, atau lebih
lama. Namun, hanya dibutuhkan satu menit untuk menyentuh Allah,
dan dijamah oleh Dia.
Tetapi, kebanyakan orang Amerika bahkan tidak bisa berdoa satu menit.
Walaupun sebagian besar orang dibayar untuk bekerja 40 jam
seminggu, statistik menyatakan bahwa dibutuhkan kira-kira 54 jam
dari waktu jadwal kita untuk menghabiskan 40 jam dalam pekerjaan.
Hal itu memperhitungkan
waktu pulang pergi bekerja, makan siang,
bekerja dan telepon dari rumah, dan keperluan-keperluan
lain yang

SEBAII<NYA

BERAPA

LAMAl

bertalian dengan pekerjaan. Ini berarti, kita semakin tidak mempunyai
waktu dibandingkan kapan pun sebelumnya - kita semua sibuk.
Waktu adalah mata uang
dunia zaman sekarang.
Itu berarti, bagi sebagian besar orang Amerika waktu lebih
berharga daripada uang. Anda dapat berdoa Bapa Kami ketika sedang
mengemudi di jalan raya atau pada saat Anda menumpang kereta
api cepat saat menuju kantor ataupun pulang.
Karena Anda dapat berdoa Bapa Kami dalam satu menit,
mengapa tidak menjadikannya sebagai hal pertama yang Anda lakukan pada saat Anda duduk di meja kerja setiap hari?
Mungkin saja Anda bermimpi untuk berdoa selama satu jam
seperti saya dulu sebagai mahasiwa baru. Mungkin Anda bermimpi
tentang manfaat-manfaat berbicara kepada Allah untuk waktu yang
lebih lama. Namun, dengan terus menunggu untuk dapat berdoa satu
jam, kemungkinan besar Anda tidak akan pernah berdoa sarna sekali.
Mulailah dengan apa yang dapat Anda lakukan.
Kemungkinan besar, memimpikan yang mustahil
rnenjadi sebuah rintangan aktual, yang rnencegah
Anda untuk rnelakukan apa yang rnungkin.
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Ada tiga tingkat dalam berdoa Bapa Kami.
Pertama ialah iingkat bibir, artinya Anda membiarkan permohonan Anda mengalir melalui bibir Anda, diucapkan perlahanlahan atau didoakan dengan suara keras. Tingkat bibir memfokuskan
pikiran dan tubuh Anda.
Tingkat kedua ialah tingkat pikiran, yaitu ketika Anda berdoa di
dalam batin. Berdoalah ketika sedang berjualan, atau kala Anda
rnelakukan suatu tugas yang tidak perlu pemikiran - kapan saja
pikiran Anda menjadi milik Anda.
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Ketiga ialah tingkat hati. Ini adalah jeritan kasih atau kasih yang
dalam. Doa hati biasanya dilakukan secara pribadi karena wajah Anda
mencerminkan
hati Anda. Anda tidak bisa menangis, tertawa atau
tersenyum di tempat yang tidak tepat. Rekan bisnis Anda, misalnya,
tidak akan mengerti.
Berdoa Bapa Kami pada ketiga tingkat adalah penting. Apabila
Anda bertemu seorang diri dengan Allah, atau di dalam gereja
bersama yang lain, berdoalah dengan suara keras. Pad a kesempatan
lain, berdoalah di dalam batin. Allah, yang mengetahui pikiran Anda
akan mendengar permohonan Anda. Untuk saat-saat yang khusus
ketika hanya Anda dan Allah yang hadir, berdoalah dengan hati yang
penuh semangat.
Putuskan sekarang untuk mulai berdoa Bapa Kami esok pagi ketika beker Anda berdering. Kemudian, ketika Anda sedang pergi ke
kantor, atau ketika sedang bekerja, berdoalah Bapa Kami paling tidak
satu kali, atau lebih.
Mulailah meluangkan waktu beberapa menit dengan Allah hari
ini. Awalilah dengan Doa Bapa Kami. Jika Anda mempunyai kamar
tidur atau ruang keluarga pribadi, bukalah Alkitab Anda pada Matius
6:9-13. Kemudian, ikutilah perkataan yang Yesus berikan kepada kita,
ucapkanlah doa Bapa Karni ... perlahan-lahan
... dengan hormat ...
dan sungguh-sungguh.
Janganlah berkhotbah kepada Allah. Jangan
sekadar membaca perkataan dari sebuah kitab. Katakan kepada Allah
apa artinya ketujuh permohonan tersebut bagi Anda dan apa yang
Anda ingin Dia lakukan untuk Anda.
Kembangkanlah
sebuah pola doa. Ketimbang Anda dengan
otomatis menyetel radio saat masuk ke dalam mobil untuk pergi bekerja,
berdoalah doa Bapa Kami. Mungkin Anda perlu menguatkan bagian
khusus dalam hidup Anda. Itu bisa menjadi suatu titik untuk memulai.
Seorang manajer kantor pernah mengatakan kepada saya bahwa
hampir segala sesuatu dari kariernya sangat baik. Katanya, ia mempunyai
pekerjaan yang baik, ia puas dengan penghasilannya
dan merasa
senang mengurus mereka yang menjadi tanggung jawabnya. Satusatunya yang ia benci, ialah jika dipanggil ke kantor manajer pabriknya. Manajer itu terus-menerus menggerutu. Ia selalu melihat masalah
dan mengeluh. Ia tak pernah melihat grafik efisiensi yang meningkat.
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"Berdoalah doa Bapa Kami dalam perjalanan ke kantornya," kata
saya kepadanya.
Saya sarankan ia berdoa supaya nama Allah
dikuduskan dalam pabrik mereka, bahwa Kerajaan Allah akan datang
dan kehendak Allah yang jadi. Ia menerima saran saya.
"Hal itu mengubah

saya," katanya.

Berdoa doa Bapa Kami menghalau ketakutannya dan memberinya
keberanian baru. Ketimbang bersikap defensif terhadap manajer
pabriknya, ia menjadi positif.
"Izinkan saya membantu Anda memperoleh perspektif yang lebih
baik," katanya kepada manajer pabriknya.
"Saya mendapatkan iman dari Doa Bapa Kami," katanya. "Doa
itu memberi saya keberanian untuk secara agresif memberi saran
kepadanya agar melihat sesuatunya dengan cara-cara yang baru. Kini
saya selalu memanjatkan Doa Bapa Kami ketika berjalan dari meja
saya ke ruangannya," ia bersaksi.
Kita perlu mencari tempat untuk berdoa Bapa Kami selain tempattempat di mana kita mempunyai masalah sehari-hari. Kita perlu mencari
waktu seperti ketika sedang menunggu bus, menunggu di tempat
fotokopi atau saat-saat lain ketika pikiran kita menjadi milik kita.
Rahasia masa depan Anda terletak
di dalam rutinitas Anda sehari-hari.
Bertekadlah untuk berdoa Bapa Kami setiap hari kurang lebih
pada waktu dan tempat yang sarna. Jadikanlah kebiasaan untuk
berbicara kepada Allah ten tang kehidupan Anda.
TUJUH

HASIL

YANCi

DAPAT

DIHARAPI<AN

Jika Anda berdoa Bapa Kami setiap hari, Anda akan menerima
tujuh hal yang akan mengubah
hidup Anda dan mengarahkan
kembali masa depan Anda.
Periama, Anda akan mengagungkan Allah setiap hari, yang berarti
Anda berdoa, "Dikuduskanlah narna-Mu." Ketika Anda menyembah
Allah setiap hari, Anda bertumbuh sebagai seorang Kristen karena
Anda belajar tentang Dia ... Anda merasa nyaman ada di dekat-Nya
... Anda belajar ten tang apa yang diharapkan-Nya
dari Anda.
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Allah memberi Anda upah dengan kehadiran-Nya. "Sebab barang
siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada,
dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh
mencari Dia" (Ibr. 11:6). Upah Anda untuk berdoa Bapa Kami setiap
hari adalah lebih daripada uang. Allah memberi Anda upah dengan
Diri-Nya ... jaminan-Nya ... clan bimbingan-Nya.
Ketika saya masih anak-anak, saya akan menyambut ayah saya
di pintu sambil mengajukan pertanyaan khas anak-anak, "Papa, bawa
apa untuk saya?"
Ayah saya akan selalu menjawab,

"Diriku."

Saya tidak sepenuhnya
menghargai tanggapannya
saya bertemu
anak-anak
dari orangtua
tunggal
mempunyai seorang ayah yang pulang setiap malam.

itu sampai
yang tidak

Kedua, Anda akan hidup menurut prinsip-prinsip yang lebih baik
apabila Anda berdoa Bapa Kami. Ketika Anda berdoa "Datanglah
Kerajaan-Mu", Anda sedang me mint a Allah untuk membawa prinsipprinsip Ker ajaan-Nya dan agenda Keraja an-Nya ke dalam hid up
Anda. Anda akan mempunyai kehidupan yang lebih baik jika Anda
hidup menurut ketetapan-ketetapan
Allah ... jika Anda menaatinya
... karena Anda mengasihi
ketetapan-ketetapan
itu dan sang
pe rriber-irrya. Anda akan berhasil dengan menjalank an prinsip-prinsip

tersebut. Anda akan bertumbuh menjadi seperti Dia ketika Anda
berdoa dengan jujur, "Kerajaan-Mu datang dalam kehidupan saya
di bumi seperti Kerajaan-Mu memerintah di sorga."

Ketiga, Allah akan membimbing Anda hari itu. Ketika Anda berdoa
"[adilah kehendak-Mu",
Anda meminta kepada Allah untuk membimbing Anda ke dalam rencana-Nya dan tujuan-Nya bagi hidup Anda.
Hasil keempai ialah Anda menerima lebih banyak jawaban dari
Allah. Pemain golf profesional Lee Trevino mengangkat sebuah bola
golf dalam sebuah siaran iklan dan sesumbar,
"Bola ini ak an
mengurangi pukulan-pukulan
Anda dalam pertandingan."
"Wah!" saya pikir, "saya harus membeli beberapa."
Kemudian, Lee Trevino tertawa, tersenyum dengan jenaka dan
berkata, "Bola ini akan mengurangi pukulan-pukulan
perrnainan golf
Anda, tetapi Anda harus memukulnya 300 kali sehari."
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Rahasianya
bukanlah
bolanya. Rahasianya
ial ah berlatih ...
berlatih ... dan berlatih. Bukan sekadar banyak memukul bola. Ironinya
ialah bahwa Anda harus memukulnya terus-menerus dan dengan tepat,
sampai Anda belajar bagaimana memukulnya dengan tepat dan terus-

menerusl
Doa Bapa Kami adalah seperti bola golf. Hanya mendoakannya
satu kali takkan memberi Anda jawaban. Atau, memakai istilah golf,
itu takkan mengurangi pukulan permainan hidup.
Anda harus berdoa dengan tepat ... dengan segenap hati ...
menurut kehendak Allah ... menurut formula Allah. [ika Anda
melakukannya, Anda akan menerima jawaban. Namun, hanya berdoa
Bapa Kami satu kali tidaklah cukup. Anda harus berdoa dengan tepat
dan secara berkesinambungan
untuk menerima jawaban.
Kelinia, Anda merasa bersih ketika berdoa Bapa Kami. Ketika Anda
minta kepada Allah" Ampunilah kami akan kesalahan kami ...", Anda
bukan saja menerima
pengampunan,
tetapi Anda juga segera
mengetahui
bahwa Anda sudah diampuni.
Anda mengalami
pengampunan.
Anda merasa diampuni.
Seandainya saya membayar tagihan kartu kredit Anda, hutang
Anda akan dihapuskan
pada komputer. Anda tidak mempunyai
hutang lagi. Tetapi, jika saya tidak mengatakannya
kepada Anda,
Anda akan masih "merasa" berhutang. Apabila Anda berpikir hutang
Anda terlalu besar, Anda tidak akan menggunakan kartu kredit Anda
lagi untuk membayar sesuatu. Perasaan Anda terhadap hutang
membuat Anda terikat pada hutang.
Anda memerlukan dua hal untuk bebas. Pertama, Anda harus
keluar dari hutang, dan kedua, Anda harus merasa bebas secara
finansial. Jika Anda berdoa Bapa Kami dengan tepat, Anda dapat
bebas dari dosa, dan merasakannya.
Hal keenant yang diberikan Doa Bapa Kami ialah kemenangan.
Setiap orang ingin mengatasi keadaan dan menjadi pemenang atas
masalah-masalah.
Jika Anda berdoa, "Janganlah membawa kami ke
dalam pencobaan ...," Anda meminta supaya Allah menjauhkan Anda
dari situasi-situasi yang akan menghancurkan
Anda.
Permohonan terakhir dan ketuiun memberi Anda perlindungan.
Ketika Anda berdoa "Lepaskanlah kami dari pada yang jahat," Anda
menerima dari Allah perisai perlindungan di sekeliling hidup Anda.
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MEMBVAT

JVRNAL

DOA

Beberapa orang yang serius tentang berbicara kepada Allah membuat sebuah jurnal. Itu sama seperti anak-anak membuat catatan harian
di perkemahan - sebuah catatan mengenai pengalaman-pengalaman
mereka, baik maupun buruk, clan kesan-kesan mereka. Setiap bab dalam
buku ini akan mencakup saran-saran tentang pengalaman-pengalaman dan kesan-kesan apa mengenai doa yang perlu Anda catat.
Bab ini membahas tentang lamanya doa dan tempat doa. Baiklah
pertanyaan-pertanyaan
berikut menuntun Anda untuk memulai
jurnal Anda.
1. Seberapa efektifnyadoa-doa pendek Anda? Apabila Anda tidak
bisa masuk ke dalam roh doa dalam satu menit, katakanlah.
Catatlah pengaruh doa bagi Anda.
2. Di manakah tempat yang paling efektif untuk berdoa?
Paling tidak ·efektif?
3. Apakah yang terjadi pada Anda karena berdoa Bapa Kami
beberapa kali setiap hari?
"Checklist Doa" berikut ini adalah cara lain untuk memakai jurnal
doa Anda.

Checklist
Di mana atau
berdoa
Anda

kapan

1. Segera setelah bangun
2. Waktu doa khusus yang teratur
3.

Dalam perjalanan ke atau
dari oekeriaan
(Lain-lain);

Daa

Bagaimana Anda melakukan
(pilih satu)
Buruk
Rata-rata

berdoa
Baik
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Ciri tetap lainnya dalam buku ini ialah Tiga Langkah Pelajaran
Alkitab. Langkah I, bacalah pertanyaannya, dan renungkan tentang
bagaimana Anda bisa menjawabnya. Langkah 2 terdiri dari membaca
ayat Alkitab yang dicetak dalam kotak untuk mengetahui bagaimana
Firman Allah menjawab pertanyaan itu. Dalam Langkah 3, tuliskanlah
jawaban dalam ruang kosong yang tersedia.
1. Kapankah waktu yang baik dalam sehari untuk Anda
mulai berdoa dan mengapa?
"Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku
haus kepada-Mu, tubuhku rindu kepada-Mu, seperti tanah
yang kering dan tandus, tiada berair." -Mzm. 63:1

2. Kapan lagi dalam sehari Anda dapat berdoa Bapa Kami?
Kapankah waktu yang terbaik bagi Anda?
"Di waktu petang, pagi clan tengah hari aku cemas clan
menangis; clan Ia menclengar suaraku." -Mzm. 55:18

DOA
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Apakah manfaat waktu doa yang tetap? Perhatikanlah
bagaimana Daud mempunyai waktu doa yang tetap. Apakah manfaatnya ini bagi Anda? (Bacalah Daniel 6:1-24)

"Demi didengar Daniel, bahwa surat perintah itu telah dibuat,
pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkaptingkap yang terbuka ke arah Yerusalem; tiga kali sehari ia
berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa
dilakukannya. "-Dan.
6:11

4.

Bagaimanakah
kiranya
berbahaya atau berputus

tanggapan
asa?

Anda

di saat-saat

"Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke
dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga
mereka dengan sungguh-sungguh.
Sesuai dengan perintah
i t u, kepala penjara memasukkan
mereka ke ruang penjara
yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam
pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus
dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah
dan orang-orang hukuman lain mendengarkan
mereka." Kis. 16:23-25

5.

Bagaimanakah
Anda harus memberi
doa atas kesempatan yang ada?

tanggapan

dalam

"Lalu kata raja kepadaku: "Jadi, apa yang kauinginkan?"
Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit, kemudian
jawabku kepada raja ..." - Neh. 2:4, 5
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Kapan Anda bisa berhenti berdoa?

(~ __"T_e_t_a_p_la_h_b_e_r_d_o_a'_"
1_T_e_s_._5:_1_7

7.

Apa saja yang harus ada dalam daftar doa Anda?

"Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga,
tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada
Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur."Flp. 4:6

8.

Bagi siapakah Anda harus berdoa? Mengapa?

"Pertama-tama aku menasihatkan: Naikkanlah permohonan,
doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk
raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup
tenang dan tenteram dalam segal a kesalehan dan kehormatan."1 Tim. 2:1-2

~)

Perasaan

dalam

Doa Bapa Karni

Bapa
Perasaan kekeluargaan
Kami
Perasaan akrab
Dikuduskanlah nama-Mu ... Perasaan hormat
Datanglah Kerajaan-Mu ... Perasaan takjub
Jadilah kehendak-Mu ... Perasaan iunduk
Berikanlah makanan kami
Perasaan percaya
Ampunilah kesalahan kami
Perasaan disucikan
Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan ... Perasaan
menang
Lepaskanlah kami dari pada yang jahat ... Perasaan berkemenangan
Engkaulah yang empunya Kerajaan ... Perasaan iergantung
Dan kuasa ... Perasaan luar biasa
Dan kemuliaan ... Perasaan agung
Amin ... Perasaan disempurnakan

2
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sebaosi Bapa Andel

Istri saya dan saya sedang berdiri di jalan papan Myrtle Beach,
California Selatan, ketika saya merasa sentakan di saku kanan saya.
Saya memandang ke bawah dan melihat seorang anak laki-laki kecil
menarik-narik saku jaket kuning saya. Tetapi, ia tidak menatap saya.
Matanya terpukau pada gula-gula kapas merah muda yang melingkarlingkar dan halus di stan penjaja keliling. Sambil menunjuk gula-gula
tersebut, ia bertanya,
"Bolehkah saya ...?"

DOA
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Istri saya, Ruth, juga sedang mengawasi
penjual itu rnernutar
kerucut (cone) kertas untuk rnengangkat
gula-gula kapas dari gula
yang sedang berputar-putar.
"Bolehkah

saya ...?" pria kecil berarnbut

hitarn itu terus rnernohon.

Saya tersenyurn pada diri sendiri, rnengetahui
apa yang terjadi.
Saya adalah seorang kakek yang suka rnernbeli gula-gula untuk anakanak. Saya akan senang sekali membelikan
anak lelaki ini beberapa
gula-gula yang lengket. Ia menarik sekali, rambut hitamnya berjuntai
dalam bentuk poni di dahinya. Kaos Chicago Cubs-nya terlalu besar
dan kulitnya
yang berwarna
coklat rnenandakan
ia keturunan
Hispanik. Tetapi, ia anak orang lain.
"Tolonglah

...," kata-katanya

"Oke ...." akhirnya

bertarnbah

lernah.

saya jawab.

Mendengar saya berbicara,
tangannya.
Ia tidak rnengenal

anak laki-laki ini tiba-tiba melepaskan
suara saya.

"Yang besar atau kecil?" tanya saya sambil menatapnya.
Dengan ragu-ragu ia mengangkat
bahu, satu tangannya
memegang jari-jari ,tangan lainnya. Ia baru saja mernohon, "Tolonglah ...",
tetapi sekarang saya tidak bisa rnernbuatnya
berbicara.
Kemudian,
ayah anak lelaki itu yang melihat apa yang terjadi,
datang rnelewati orang banyak. Mudah dilihat bahwa anak ini telah
salah rnengira saya sebagai ayahnya. Karni berdua rnernakai jaket
kuning yang sama. Walaupun
saya masih menawarkan
gula-gula
merah muda, ayahnya berkeras untuk rnernbayarnya
sendiri.
Adegan
di [alan Myrtle Beach
sedikitnya tiga hal ten tang doa.
Pertama,
tidak
sorgawi kita adalah

setiap orang
anak-Nya.

ini dapat

yang

rnengajarkan

menarik-narik

saku

kita
Bapa

Kedua, Allah ingin rnelakukan segal a sesuatu untuk setiap orang,
tetapi tidak bisa karena tidak sernua orang adalah anak-Nya.
Ketiga, ketika Anda rnenjadi
"gula-gula"
dari-Nya.

anak Allah, Anda

dapat

menerima

Yesus rnengajar kita suatu cara baru untuk menyebut Allah. Ia
mengajar kita untuk memanggil Allah "Bapa kita", dan Ia mengatakan
supaya kita mempunyai
relasi yang unik dengan Bapa sorgawi ini.
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Ayah saya suka mabuk-mabukan, dan saya mempunyai beberapa
kenangan yang tidak menyenangkan karena kebiasaannya itu. Tetapi,
kami mempunyai hubungan yang masih spesial bagi saya. Hampir setiap
Sabtu ia memberi seperempat dolar untuk pergi menonton film.
Ayah saya bekerja sebagai juru tulis di White Hardware Company selama 42 tahun. Ibu saya pergi ke kota setiap Sabtu petang
untuk mendapatkan bagiannya ketika ayah menerima gaji. atau jika
tidak. ia takkan mempunyai uang yang diperlukan untuk mengurus
rumah tangga. Ayah akan menghabiskan semuanya untuk minuman
keras. Mereka selalu bertengkar mengenai uang; tetapi ayah saya suka
memberi saya seperempat dolar untuk menonton film.
Kami tinggal kira-kira dua mil dari pusat kota Savannah, Georgia, dan diperlukan waktu satu jam untuk menempuh jarak itu. Saya
melewati padang rumput, melompati beberapa sungai kecil dan
melintasi daerah historis ke Drayton dan St. Julian Streets di mana
terletak toko perangkat keras (hardware). Saya berjalan ke ayah saya
dan berkata, "Saya minta seperempat dolar untuk menonton."
Ia tak pernah mencoba memberi saya kurang dari itu, atau tidak
memberikannya,
sekalipun saya akan dapat memahaminya.
Hanya
dibutuhkan 10 sen untuk menonton pertunjukan siang. Sebenarnya,
ayah bisa saja memberi saya 10 sen untuk menonton film. Tetapi, ia
selalu memberi saya 10 sen untuk menonton dan lima sen untuk popcorn, lima sen untuk minuman dan lima sen untuk sepotong gulagula. Ayah ingin saya bersenang-senang, jadi ia selalu memberi saya
seperempat dolar.
Ia tidak memberi saya lebih dari seperempat dolar - mungkin
karena saya tidak pernah memintanya. Say a selalu berkata, "Saya
minta seperempat dolar untuk menonton film."
Saya masih melihat ayah mengeluarkan
uang pecahan dari
sakunya. Memegang uangnya dekat saku karena matanya rabun, ia
meletakkan satu jari ke mulutnya ketika ia memeriksa uang logamnya.
Rupanya
ia menghitung
uang itu. Kemudian,
ia mengambil
seperempat dolar dari telapak tangannya, memberikannya
kepada
saya dan berkata, "Ini. Bersenang-senanglah."
Ketika sampai di tengah jalan sewaktu menuju kota saya tidak
pernah bertanya-tanya
apakah ayah saya akan memberi saya uang.
Ia senantiasa melakukannya,
maka saya selalu mengharapkannya.

DOA TEROB05AN

Ia tak pernah mengecewakan saya. Beberapa kali ketika saya tiba di
sana sebelum ia menerima gajinya, ia meminjam uang untuk diberikan
kepada saya.
Tak pernah terpikir oleh saya untuk meminta lebih atau kurang
dari seperempat
dolar. Saya meminta apa yang saya tahu ingin
diberikan ayah kepada saya. Saya minta seperempat dolar.
Kita harus mempunyai hubungan serupa dengan Bapa sorgawi.
Kita harus meminta apa yang kita tahu ingin diberikan-Nya, kita harus
memintanya
dalam iman dan mengambil inisiatif untuk datang
kepada-Nya.
Ketika Anda mulai berdoa, "Bapa kami yang di sorga", Anda
sedang mengikuti
pendekatan
revolusioner
terhadap
doa yang
diajarkan Yesus. Gelar baru bagi Allah ini yang termasuk dalam Doa
Bapa Kami, menyatakan gagasan-gagasan berikut:
EMPAT

HAL
DARI

PENTINCi
DOA

TENTANCi

BAPA

ALLAH

I<AMI

1. Allah dari sorga adalah seorang Bapa
2. Bapa mengizinkan akses langsung kepada diri-Nya
3. Saya dapat mempunyai hubungan yang intim dengan Bapa
4. Doa Bapa Kami ialah sarana yang khusus untuk mendekati
Allah sebagai Bapa
Saya mendengarkan cara orang-orang memulai doa-doa mereka.
Hal itu menyingkapkan
banyak hal tentang cara mereka berpikir.
Apabila seseorang memulai "Allah yang terhormat ...", itu mengatakan kepada saya bahwa Allah tidak bersifat pribadi bagi orang itu.
Apabila seseorang berdoa, "Tuhan yang terhormat ...," orang itu
mengakui kuasa Allah, tetapi Allah tetap tidak bersifat pribadi bagi
dia. Anu dan Anu yang terhormat" adalah cara kita memulai sebuah
surat kepada sese orang, bahkan ketika kita tidak mengenal orang itu.
/I

Suatu ketika saya pergi ke sebuah pertemuan doa hanya untuk
mendengar doa Dr. W.A. Criswell, man tan gembala First Baptist
Church dari Dallas, Texas. Ia berlutut, dengan hormat mengangkat
wajahnya ke langit seolah-olah ia sedang menatap wajah Allah. Kemudian ia mulai dengan sederhana, "Tuan (Master) ..." Itu adalah
nama kesukaannya bagi Allah.
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Nama kesukaan saya bagi Allah berbeda. Dari semua nama yang
dipakai orang untuk menyebut Allah, saya paling suka nama "Bapa".
ALLAH

DARI

SORCiA ADALAH

SEORANCi

BAPA

Bangsa Yahudi zaman Perjanjian Lama tidak berpikir Allah sebagai
Bapa yang akrab. Dia adalah Tuhan Allah semesta alam, Dialah yang
"duduk di atas para kerub" (Mzm. 80:2). Dialah Allah yang turun ke
bumi dalam Awan Kemuliaan Shekinah, angin topan api yang begitu
terang dan menakjubkan
sebagai pernyataan
kuasa yang pernah
disaksikan bangs a Israel, Allah yang menakutkan, yang menjatuhkan
hukuman atas yang bersalah.
Allah berkata kepada Musa, "Sesungguhnya
Aku akan datang
kepadamu dalam awan yang tebal, dengan maksud supaya dapat
didengar oleh bangs a itu apabila Aku berbicara dengan engkau" (Kel.
19:9). Ketika Allah datang ke Gunung Sinai, Dia memperingatkan,
"Jagalah baik-baik. jangan kamu mendaki gunung itu atau ken a
kepada kakinya, sebab siapapun yang kena kepada gunung itu,
pastilah ia dihukum mati". (ayat 12).
Tuhan Allah Perjanjian
Lama patut ditakuti,
sebab Dia
membunuh Uza ketika ia mengulurkan tangannya ke Tabut Perjanjian
(lihat 2 Sam. 6:6).
Tuhan Allah Perjanjian Lama patut ditakuti, karena Dia mengh uk urn Musa untuk ketidaktaatannya,
sehingga Musa tidak bisa
masuk ke Tanah Perjanjian (lihat Bil. 20:7-13).
Tuhan Allah Perjanjian
Lama patut ditakuti,
karena Dia
mengizinkan
Nebukadnezar
menghancurkan
Yerusalem,
sebab
bangsa Yahudi menyembah berhala dan melakukan perzinaan (lihat
2 Taw. 36:15-21).
Bahkan, Perjanjian Baru menggambarkan
Allah dalam sifat-Nya
yang menghakimi.
"Allah kita adalah api yang menghanguskan"
(Ibr. 12:29).
Tetapi, Yesus datang mengajar kita untuk menyebut Allah dengan
sebuah nama baru. Dia mengatakan kepada para pengikut-Nya untuk
menyebut, ketika berdoa, "Bapa kami". Yesus memberi pewahyuan
baru kepada mereka tentang Tuhan Allah Israel. Allah tidak lagi jauh.
Dia dapat dihampiri sebagai seorang Bapa yang akrab.
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Yesus sendiri rnenyebut Allah Bapa. Kata-Nya, "Akulah jalan dan
kebenaran dan hidup, Tidak ada seorangpun
yang datang kepada
Bapa, kalau tidak melalui Aku" (Yoh. 14:6). Yesus berjanji bahwa
kita bisa dekat kepada Bapa. seperti seorang gadis cilik yang ditimang
dalam pangkuan
ayahnya. Sarna seperti seorang ayah mengambil
sebuah buku cerita dan rnernbacakan untuknya, demikian juga kita
bisa intim dengan Bapa.
Seorang anak lelaki rnerninta gula-gula di jalanan, dan
membelikan
beberapa
untuknya.
Mengapa?
Karena
mempunyai
hubungan. Ayahnya mengasihi anaknya, dan
rnernpercayai ayahnya ... ia begitu percaya kepada ayahnya
ia bisa meminta gula-gula.

ayahnya
mereka
anak itu
sehingga

Meminta kepada Allah untuk hal-hal pribadi dalam Perjanjian Lama
merupakan
tema yang tidak sekuat dalam Perjanjian Bartl. Bangsa
Yahudi Perjanjian Lama membawa korban darah ke pintu Bait Suci.
Mereka menyembelih domba-domba mereka yang terbaik sebagai korban
penghapus dosa, karena "tanpa penumpahan
darah tidak ada pengampunan" (Ibr. 9:22). Bangsa Yahudi Perjanjian Lama datang dengan
gentar kepada Allah karena mereka tahu kebobrokan hati mereka.
Namun, Yesus mengubah cara orang datang kepada Allah. Yesus
adalah "Anak Domba Allah, yang menghapus
dosa duriia" (Yoh.
1:29). Demikianlah kita datang kepada Yesus untuk pengampunan.
Kita diterima dalam Yesus, yang berkata kepada kita, "Barangsiapa
datang kepada-Ku, ia tidak akan Kubuang" (Yoh. 6:37).
Bagaimana Anda percaya kepada Yesus? Yohanes, penulis Injil,
berkata, "Tetapi semua orang yang menerima-Nya (Yesus) diberi-Nya
kuasa supaya menjadi anak-anak Allah" (Yoh. 1:12). Kita menjadi
anak-anak Allah dan rnasuk dalam keluarga Allah pada saat kita percaya
kepada Yesus. Ketika Anda menjadi anak Allah, Anda dapat menyebutNya Bapa.
Ketika Anda rneminta Yesus masuk ke dalam hidup Anda, Anda
meminta kepada Allah untuk menyucikan
Anda dari dosa karena
pengorbanan
Anak-Nya
Anda meminta kepada-Nya untuk memberi Anda damai sejahtera
Anda meminta kepada-Nya untuk mengatur
kehidupan
Anda. Anda meminta semua itu kepada Allah karena
sekarang Dia adalah Bapa Anda. Ini adalah nama baru yang Yesus
berikan untuk Tuhan Allah semesta alamo Yesus menyebut-Nya Bapa.
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Say a adalah seorang ayah dan anak-anak saya menyebut saya
dengan penuh kasih, "Dad". Mereka tidak menyebut saya bapa di
depan saya. Mereka hanya mempergunakan
panggilan tersebut jika
sedang berbicara kepada orang lain. Kata "bapa" sebenarnya ialah
sebuah gelar. Setiap pria yang mempunyai anak mempunyai panggilan
"bapa", Nama saya ialah Elmer Towns; gelar saya ialah "bapa".
Istilah "Bapa" ialah salah satu nama Pribadi pertama Tritunggal.
Nama-Nya lebih daripada sekadar sebuah panggilan. Kata Yesus, "Aku
datang dalam nama Bapa-Ku" (Yoh. 5:43). Yesus berdoa, "Ya Bapa yang
adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi Aku mengenal
Engkau" (Yoh. 17:25). Kemudian Yesus menjelaskan, " dan Aku telah
memberitahukan
nama-Mu kepada mereka" (ayat 26).
Anda dapat mengetahui hal-hal lain tentang saya melalui gelargelar saya yang lain. Saya disebut "Profesor" di Liberty University,
karena saya mengajar para mahasiswa/ i. Saya juga seorang Dekan
di School of Religion, karena saya mengurus fakultas. Saya juga
mempunyai gelar "Pendeta", karena saya ditahbiskan dan dipilih
untuk melayani. Kadang-kadang, orang mengacu kepada saya sebagai
Dr. Towns, mengakui gelar akademis saya. Di gereja pertama saya,
mereka memanggil saya "Pengkhotbah" karena saya terlalu muda untuk
dipanggil Pend eta dan terlalu tua untuk dipanggil Gembala. Satusatunya yang saya lakukan dengan baik ialah berkhotbah, jadi mereka
memanggil saya "Pengkhotbah".
Anak-anak saya memanggil saya
"Dad", istri saya memanggil
saya "Sayang", dan cucu-cucu saya
memanggil saya "Doc", istilah kasih sayang lainnya. Setiap gelar
saya kenakan seperti sebuah topi, dan setiap gelar menyatakan siapa
saya dan hal-hal yang saya lakukan.
Allah mempunyai

banyak nama dan gelar. Anda dapat memang... Tuhan semesta alam ... Batu
Karang ... atau bahkan Yehovah Rapha (Allah Penyembuh kita). Allah
mempunyai banyak gelar, dan setiap gelar menyingkapkan
tugas
berlainan yang Dia lakukan untuk umat-Nya. Dialah Tuhan para bala
ten tara, yang berarti Dialah Allah para malaikat yang berperang, dan
Dialah Jehovah Rohi, Tuhan adalah Gembalaku. Dialah El Shaddai,
Dia yang Lebih dari Cukup untuk Memenuhi Kebutuhan
Kita.
Semakin banyak kita mengerti ten tang gelar-gelar-Nya,
semakin
banyak kita mengerti apa yang dilakukan-Nya untuk kita.

gil-Nya Allah ... Yang Mahakuasa
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Namun, tak ada satu pun dari sekian banyak nama dan gelar
Allah yang seakrab nama-Nya, Bapa. Ketika Allah adalah Bapa kita,
kita bisa mengatakan bersama Paulus, "Kita berseru: 'ya Abba, ya
Bapa'!" (Rm. 8:15). Kata Grika untuk bapa ialah pater. Tetapi dalam
ayat ini, Paulus mendahului kata pater dengan kata abba, yang merupakan sebuah kata Aram, bahasa yang dipakai Yesus, Paulus dan
lain-lain yang tinggal di Palestina. Yesus juga memanggil Allah" Abba,
Bapa" (Mrk. 14:36).
Kata abba adalah sebuah istilah bahasa sehari-hari yang
menunjukkan rasa kasih sayang, seperti istilah "Papa" atau "Daddy"
untuk kita. Yesus dan Paulus mengatakan kepada kita, bahwa kita
bisa memakai istilah kasih sayang yang akrab untuk Bapa. Allah
adalah Bapa kita yang dekat dan kita kasihi.
Ketika kita berdoa "Bapa kami", kita juga menyatakan bahwa
banyak sekali manusia di dunia yang tidak mengenal Allah sebagai
Bapa mereka. Yesus berkata kepada orang-orang Farisi sezaman-Nya,
"Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi Aku" (Yoh.
8:42). Orang-orang Farisi jelas membenci Yesus, karena sebelumnya
mereka mencoba membunuh Dia. Pada akhirnya mereka berhasil
membuat tentara Romawi memaku Yesus di kayu salib, Tetapi, Yesus
tahu isi hati orang-orang Farisi. Kata-Nya kepada mereka, "Iblislah
yang menjadi bapamu" (ayat 44).
Ada dua keluarga di dalam dunia. Ada keluarga Allah, di mana
anak-anak-Nya memanggil-Nya Bapa. Kemudian, ada keluarga dunia
- anak-anak yang tidak bisa memanggil Allah sebagai Bapa mereka.
Anak-anak dunia tidak dapat berdoa Bapa Kami dengan efektif sampai
mereka datang kepada Bapa melalui Yesus. Kemudian, mereka bisa
memperoleh hasil atas doa-doa mereka ketika mereka mengatakan,
"Bapa kami".
Tetapi, kita harus berhenti dan membicarakan mereka yang tidak
bisa berdoa Bapa Kami. Dalam beberapa hal, mereka adalah anakanak Allah karena Dia yang menciptakan mereka, seperti Dia menciptakan semua manusia. Oleh sebab itu, semua orang adalah ciptaan
Allah. Dalam pengertian inilah Paulus menjelaskan, "supaya mereka
mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia,
walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia
kita hid up, kita bergerak, kita ada" (Kis. 17:27, 28).
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Kita belajar dari pernyataan ini bahwa semua manusia adalah
anak-anak Allah karena Dia telah menciptakan kita; dan bahwa Allah
dekat dengan umat-Nya - cukup dekat sehingga mereka hanya perlu
menjangkau dan menerima Dia ke dalam hidup mereka.
BAPA

MENCiIZINI<AN

AI<5ES

LANCiSUNCi

I<EPADA DIRI-NYA
Anda dapat berdoa di mana saja, "Bapa kami yang di sorga". Anda
bisa saja berada di kafetaria sedang beristirahat, atau sedang mengemudi di jalan raya. Anda bisa sambil joging, atau sedang menggunakan mesin potong rumput. Tak peduli di mana Anda berdoa, Anda
mempunyai akses langsung ke ruang takhta sorga.
Jelas, ini tidak berarti Anda menempuh perjalanan melalui ruang
angkasa. Anda juga tidak dibawa dalam keadaan trans (setengah
sadar) atau penglihatan. Tubuh jasmani Anda tetap berada di mana
Anda berada, tetapi doa-doa Anda memasuki ruang takhta Allah. Doadoa Anda masuk ke sorga. Anda berdoa "Bapa kami yang di sorga" dan
Anda mendapatkan perhatian-Nya. Allah di sorga mendengar Anda.
Allah ada di mana-mana. Dia berada di dalam atom yang terkecil,
karena "segala sesuatu ada di dalam Dia" (Kol. 1:17), dan Dia menopang "segala yang ada dengan firrnan-Nya" (Ibr. 1:3). Allah juga
diarn di bin tang yang paling jauh: "Jika aku mendaki ke langit, Engkau
di sana" (Mzm. 139:8). Allah ada di mana-mana, yang berarti Allah ada
di sana. [adi, di mana pun Anda berada di mana, Allah mendengar Anda.
Allah berada dekat Anda ... di atas Anda ... di sekeliling Anda ...
dan di dalam Anda. Jadi, Dia dapat mendengar segal a sesuatu yang
Anda doakan. Apabila Anda berdoa dengan suara keras, Allah mendengar karena Dia ada di sana, bahkan sekalipun Dia berada di sorga.
Jika Anda berdoa di dalam hati, Dia mendengar karena "Engkau
mengetahui pikiranku dari jauh" (Mzm. 139:2).
Ketika Anda berdoa di jalur jogging, Allah dapat mendengar doadoa Anda karena "Engkau memeriksa aku, kalau aku berjalan" (ayat 3).
Ketika Anda terjaga di waktu pagi untuk berdoa Bapa Kami semen tara
masih berada di bawah selimut, Allah mendengar karena "Engkau
memeriksa aku, kalau aku berbaring" (ayat 3).
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Anda dapat berdoa Bapa Kami ketika Anda ketakutan, seperti
seorang anak lelaki kecil yang berlari ke dalam kamar ayahnya di
malam hari karena badai yang menakutkan. Sama seperti ayahnya
memasukkan
anaknya ke dalam tempat tidur, begitu pula Anda
mempunyai jalan masuk langsung kepada Bapa sorgawi.
Anda dapat berlari kepada Bapa sorgawi kala Anda gembira,
seperti seorang anak kecil yang bangun di waktu pagi mendengar
orangtuanya berbicara, dan berlari dan melompat ke atas tempat tidur
ayahnya untuk bersenda gurau. Ayah bercanda dengannya di bawah
selimut dan mereka tertawa bersama. Sama seperti ayah duniawi
menyambut anaknya, demikian juga Bapa sorgawi kita membiarkan
kita masuk ke hadirat-Nya setiap saat untuk bersekutu.
Nama baru, "Bapa", yang Yesus berikan kepada kita untuk Allah
berarti kita mempunyai akses yang baru dan akrab kepada-Nya, sama
seperti yang kita miliki dengan seorang ayah yang mengasihi.
SAYA

BISA

YANCi

MEMPVNYAI
AKRAB

HVBVNCiAN

DENCiAN

BAPA

Yesus menjanjikan suatu hubungan yang baru dan akrab denganNya dan dengan Bapa. Yesus berdoa, "Supaya mereka semua (semua
orang percaya) menjadi satu, sarna seperti Engkau, ya Bapa, di dalam
Aku dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam Kita"
(Yoh. 17:21).
Maksud Yesus bukanlah bahwa kita kehilangan identitas dan
kesadaran kita di dalam Allah. Kita di dalam Allah dan Dia di dalam
kita, tetapi kita masih merupakan dua kepribadian yang terpisah.
Yesus sedang menjelaskan
bahwa kita bisa mempunyai
suatu
hubungan yang intim dengan Bapa.
Karena keintiman kita dengan Allah, Yesus mengatakan
kita menyebut-Nya "Bapa kami".

supaya

Yesus bisa mengatakan
kepada kita, "Apabila kamu berdoa,
katakan, '0 Allah'." Itu akan menunjukkan kuasa-Nya yang mutlak
atas kita. Tetapi, Yesus ingin kita mengetahui sesuatu yang lebih
daripada sekadar kuasa Allah yang dahsyat.
Yesus bisa mengatakan
kepada kita, "Apabila kamu berdoa,
katakan, 'Tuhanku'."
Itu akan menunjukkan
kedaulatan-Nya
atas
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kita. Namun, Yesus. ingin kita mengetahui sesuatu yang lebih daripada
sekadar penguasaan Allah atas kehidupan kita.
Yesus bisa mengatakan kepada kita, "Apabila karnu berdoa. katakan 'Tuan yang terhorrnat'." Pada zaman Yesus, istilah itu berarti
"guru", dan ini akan rnenunjukkan bimbingan Allah. Tetapi, Yesus
ingin rnenunjukkan sesuatu yang lebih daripada sekadar car a Tuan/
Guru rnengarahkan dan rnernbirnbing kehidupan kita.
Yesus bisa saja mengatakan kepada kita, Apabila karnu berdoa,
katakan, 'Gernbalaku'." Itu akan rnenunjukkan kepedulian-Nya
terhadap kita. Namun, Yesus ingin menunjukkan bahwa Allah menawarkan perlindungan
yang lebih besar daripada kepedulian
seorang
gembala kepada ternaknya.
II

Yesus dapat mengatakan kepada kita, "Apabila kamu berdoa, katakan, 'Salam, Raja'!" Itu akan menunjukkan pemerintahan Allah atas
kita. Tetapi, Yesus ingin menunjukkan
cara yang lebih baik untuk
kita berhubungan dengan Allah.
Ketirnbang istilah-istilah tersebut, Yesus rnernilih untuk rnernakai
satu istilah yang berbicara tentang hubungan yang lebih akrab dengan
Allah. Yesus rnengatakan kepada kita untuk rnemanggil Allah, "Bapa kami".
Ketika Anda mulai berdoa, Anda sarna seperti seorang anak Raja
yang rnasuk langsung ke dalam hadirat bapanya. Para penjaga tidak
menghalangi si anak, dan tak seorang pun dari para staf eksekutif
yang mengganggu. Ia adalah anak Raja. Ia mempunyai jalan masuk
langsung kepada raja karena mereka mempunyai hubungan. Raja adalah
ayah si anak. Ketika Anda berdoa "Bapa kami", Anda tahu Anda
adalah rnilik Allah, dan bahwa Dia adalah milik Anda. Anda berelasi.
Apakah
hubungan
hubungan keintiman.

Bapa

dengan

an ak? Itu

adalah

suatu

Bagaimanakah perasaan Anda ketika Anda akrab dengan seseorang ... orangtua, pasangan hidup, ternan, atau saudara lelaki atau
saudara perempuan?
Jika Anda intirn, Anda merasa saiu dengan
mereka. Anda merasa bersama, Anda berpikir bersama, Anda
mengasihi hal-hal yang sama dan Anda suka pergi bersarna-sama.
Keintiman adalah kesaiuan.
Doa Bapa Kami menawarkan
dengan Allah.

kepada

Anda jenis kesatuan

itu
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BAPA

Pernahkah
Anda berpikir mengapa doa Bapa Kami dimulai
dengan, "Bapa kami"? Mengapa tidak bicara ten tang Allah sebagai
seorang Bapa? Yesus dapat membandingkan hubungan kita dengan
Allah sebagai suatu hubungan yang dimiliki seorang anak dengan
bapa duniawinya. Namun Yesus, tidak menyebut Allah "seorang Bapa".
Yesus bisa menyebut Allah Bapa itu (the). Kata sandang "itu (the)"
akan menunjukkan
keunikan Allah Bapa. Itu akan berarti bahwa
Allah adalah satu-satunya Bapa. Tetapi, Yesus tidak menyebut Allah
Bapa itu, paling tidak di dalam doa ini.
Yesus dapat mengatakan kepada kita untuk memperoleh perhatian Allah dengan berseru, "0, Allah!" Sebuah film Hollywood dengan
judul itu (Oh, God!) sangat populer pada tahun 1970-an. Kita tidak
perlu membuka doa kita dengan mengatakan,
"0, Allah", seolaholah Dia sedang tidur dan perlu dibangunkan. Dia pun tidak sedang
berlibur di akhir pekan. Dia ada di sini dan Dia memperhatikan kita.
Mengapa Yesus mengatakan
kepada murid-murid-Nya
untuk
memakai kata ganti jamak "kami" ketika menyapa Allah? Mengapa
Ia rnernbuka doa ini dengan, "Bapa karni"? Apakah karena para murid
meminta kepada Yesus sebagai satu kelompok, "Ajarlah kami berdoa"
(Luk. 11:1), sehingga Yesus memberi sebuah doa bersama atau
kelompok yang dapat mereka gunakan sebagai satu Tubuh? Itu akan
berarti, kedua belas murid dapat berkumpul
dan mulai berdoa
bersama, "Bapa kami".
Beberapa orang berpikir, Doa Bapa Kami mempunyai kata ganti
jamak kanii dan kiia karena doa itu harus dipanjatkan dalam sebuah
kelompok, sebagaimana jemaat zaman sekarang berdoa Bapa Kami
secara bersama-sama.
Semua pandangan tersebut memang menarik, tetapi perhatikan
siapa yang mengajar para murid bagaimana berdoa: yaitu Yesus.
Dialah yang mengajar kita untuk berdoa "Bapa kami". Mereka yang
mendengar
apa yang dikatakan
Yesus menyadari
bahwa Dia
mengundang
mereka untuk bergabung
dengan-Nya
dalam doa.
Maksud-Nya ialah supaya kita berdoa bersama dengan Dia.

MENDEKATI

ALLAH

DENCiAN

BENAR

Ketika saya melamar Ruth, saya katakan kepadanya tentang di mana
. kami akan tinggal. Saya menyebutnya "rumah kami". Tentu saja, maksud
saya rumah itu akan menjadi milik kami berdua. Nah, dalam akte notaris
tercantum nama kami dan tanda tang an kami. Jadi, istilah "rumah
kami" berarti bahwa tempat itu adalah milik istri saya dan saya.
Ketika Anda berdoa "Bapa kami", kata ganti jamak berarti Anda
datang bersama Yesus kepada Bapa, Walaupun tidak salah berdoa
Bapa Kami bersama dengan orang lain dalam suatu kebaktian umum,
Allah tidak mendengar doa-doa Anda hanya karena Anda datang
bersama orang-orang lain, bahkan jika orang-orang lain itu lebih saleh
daripada Anda. Allah mendengar doa-doa Anda karena Anda datang
bersama Yesus Kristus.
Ketika Anda datang kepada Allah dan berdoa "Bapa kami", itu
seperti berkata "Kami - Yes us dan saya - datang dalam doa".
Karena Yesus ada di dalam hati saya, itu adalah "kami berdua".
Yesus mengatakan kepada para murid, "Dan apa juga yang kamu
minta dalam nama-Ku, Aku akan melakukannya"
(Yoh, 14:13). [adi,
sebagian besar doa-doa kita diakhiri dengan, "Dalam nama Yesus."
Kita tidak mengakhiri doa Bapa Kami dengan memakai ungkapan
"dalam nama Yesus". Saya belum pernah mendengar
siapa pun
menambahkan
itu pada doa Bapa Kami. Mengapa?
Karena ketika kita mulai berdoa Bapa Kami dengan mengatakan
dalam pembukaan itu gagasan yang
sama seperti kebiasaan pada penutupan, "Dalam nama Yesus", Kedua
ungkapan berarti bahwa doa kita didasarkan pada kebenaran Yesus,
bukan kebenaran kita sendiri. Allah Bapa akan mendengar doa-doa
kita karena dilandasi kebenaran Yesus Kristus, Anak-Nya. Doa-doa
kita tidak didasarkan
pada kemampuan
kita untuk berdoa, atau
kesungguhan
kita.
"Bapa karni", kita memasukkan

Apabila kita datang kepada Bapa dengan Yesus Kristus, kita
datang melalui darah-Nya yang memberi kita jalan masuk kepadaNya. Paulus menjelaskan proses ini: "Karena oleh Dia (Kristus) kita
... beroleh jalan masuk kepada Bapa" (Ef. 2:18).
Banyak doa tercatat dalam Alkitab, dan setiap doa mempunyai
kata-kata yang berbeda untuk mendekati Allah, dan berbagai gelar
untuk memanggil-Nya. Banyak doa adalah doa yang dahsyat karena
jawabannya yang dahsyat. Tetapi, Doa Bapa Kami adalah doa yang
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paling besar, yang diajarkan kepada kita oleh Tokoh terbesar
permohonan yang paling luas, dan yang memiliki gelar terbesar
Allah. Karena ada kesederhanaan
dalam kebesaran, ketika
berdoa, katakan, "Bapa kami yang di sorga" - doa yang
sederhana dengan dampak yang paling besar.

Checklist
Bagaimana Anda mendekati dan menyapa
Allah?

Doa

Bagaimana Anda melakukannya?
satu)
Buruk

untuk
untuk
Anda
paling

Rata-rata

(pilih salah

Baik

1

2
3
4

5
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Setiap hari Anda akan mendekati Bapa dengan berbagai cara.
Anda akan mempunyai kebutuhan yang berbeda, suasana hati yang
berbeda dan keadaan yang berbeda. Catat bagaimana Anda mendekati Allah dalam sebuah doa sebelumnya. Kemudian, ketika Anda
meneliti kembali berbagai cara yang Anda pakai untuk mendekati
Allah, Anda akan memperluas pengertian Anda ten tang bagaimana
datang kepada Allah. [elas, kita semua datang kepada Bapa melalui
Yesus Kristus, tetapi kita menerapkannya
dengan berbeda.
1. Apa yang Anda maksudkan dengan kata kami dalam "Bapa
kami"?
2. Apa artinya nama "Bapa" bagi Anda? Untuk pengertian Anda
tentang Allah? Untuk cara Anda mendekati-Nya?
3. Terangkan pengalaman doa Anda dalam setiap pendekatan
kepada Allah.
4. Apakah akibat berdoa Bapa Kami terhadap perasaan Anda?
Pikiran? Perbuatan?
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Judul pelajaran
Alkitab ini diambil dari kalimat pertama
Pengakuan Iman Rasuli. Ini menyatakan bahwa Allah Mahakuasa
Perjanjian Lama adalah Bapa kita. Langkah 1 - Bacalah pertanyaan
untuk membuat Anda berpikir tentang arti Doa Bapa Kami. Langkah
2 - Pelajari ayat-ayat untuk menentukan artinya. Langkah 3 - Tulis
jawaban Anda dalam ruang kosong yang tersedia.
1.

Perhatikan perkataan pertama Kristus yang tercatat dalam
Alkitab. Orangtua-Nya
kehilangan Dia di Bait Allah di
Yerusalem. Dia berusia 12 tahun. Ketika orangtua-Nya
menemukan
Yesus, mereka bertanya ke mana saja Dia.
Apakah yang kita ketahui tentang hubungan antara Yesus
dan Allah dari jawaban-Nya?

"[awab-Nya kepada mereka: 'Mengapa kamu mencari Aku?
Tidakkah kamu tahu, bahwa Aku harus berada di dalam
rumah Bapa-Ku?'" - Luk. 2:49

2.

Hak istimewa apakah yang Anda miliki sebagai anak Allah?

"Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu,
kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamupun beroleh
persekutuan
dengan kami. Dan persekutuan
kami adalah
persekutuan
dengan Bapa dan dengan Anak-Nya,
Yesus
Kristus." - 1 Yoh. 1:3
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Hubungan apakah yang Anda miliki dengan Bapa?

"5ebab karnu tidak rnenerirna roh perbudakan yang rnernbuat
kamu menjadi takut lagi, tetapi karnu telah menerirna Roh
yang rnenjadikan karnu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru:
'ya Abba, ya Bapa!'" - Rm. 8:15

4. [aminan apakah yang dapat Anda miliki dari Bapa?
"Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalarn nama-Mu, yaitu
nama-Mu yang telah Engkau berikan kepada-Ku, supaya mereka
menjadi satu sarna seperti Kita." - Yoh. 17:11

5.

Apakah yang dapat Anda peroleh dari Bapa? Apa artinya
itu bagi Anda?

"Dan rneminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu
Bapa yang rnulia itu, supaya Ia rnernberikan kepadarnu Roh
hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar." Ef. 1:17
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Bapa kepada anak-anak-Nya?

"5etiap pemberian
yang baik dan setiap anugerah
yang
sempurna, datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segal a
terang: pada-Nya tidak ada perubahan atau bayangan karena
pertukaran."
- Yak. 1:17

7.

Apakah yang dilakukan

Bapa bagi milik kepunyaan-Nya?

"Dari Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus,
kepada mereka, yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah
Bapa, dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus." - Yud. 1:1

8.

Apa yang terjadi pada hubungan
Anda berbuat dosa?

Anda dengan Bapa jika

"Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya
kamu jangan berbuat dosa, namun jika seorang berbuat dosa,
kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus
Kristus, yang adil." - 1 Yoh. 2:1

Hubungan

dalam Doa Bapa Ka m i

Bapa kami ... Bapa dan anak
Dikuduskanlah
nama-Mu ... Allah dan penyembah
Datanglah Kerajaan-Mu ... Raja dan warga
Jadilah kehendak-Mu
Tuan dan hamba
Berilah kami makanan
Pemberi dan penerima
Ampunilah kesalahan kami ... Penyelamat dan pendosa
Janganlah
membawa
kami ke dalam pencobaan
Pembimbing dan pengikut
Lepaskanlah
kami dari pada yang jahat ... Pelindung

dan

Pembebas
Karena Engkaulah yang empunya
berdaulai dan warga

Kerajaan

... Raja yang

3
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PERTAMA:
NAMA-Mu

Penyembahan Menyentuh

Allah

Saya hampir kehilangan salah satu pengalaman terbesar dalam
hidup saya.
Saya sedang berbicara di kantor South Dakota Salvation Army
(Bala Keselamatan) dekat Rapid City, South Dakota. Saya mengatur
dengan perwira (semacam pangkat dalam Bala Keselamatan) tuan
rumah untuk membawa saya melihat pahatan beberapa presiden di
Mount Rushmore setelah saya menyampaikan khotbah petang.
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Perjalanannya akan memakan waktu 30 menit dari tempat kami
menginap. Jadi, saya diminta mempersingkat khotbah saya. Tetapi,
saya menguraikan khotbah saya dengan mendalam dan berbicara
sedikit lebih lama daripada yang diharapkan. Saya diminta untuk
segera berangkat setelah berkhotbah, tetapi beberapa orang perwira
masih mempunyai beberapa pertanyaan. Maka, saya tinggal sejenak
untuk bercakap-cakap dengan mereka.
Saya diberi tahu bahwa lampu di Mount Rushmore
dipadamkan pada pukul 23.00.

akan

Pada pukul 23.00 kami masih beberapa mil jauhnya. Saya bisa
melihat cahaya lampu sorot, seperti kita melihat cahaya lampu-lampu
sebuah kota menerangi langit di malam hari.
Tiba-tiba, cakrawala menjadi gelap.
"Kita akan melihat para presiden dengan sinar rernbulan," kata
saya, dan meminta tuan rumah saya untuk meneruskan perjalanan.
Kami tiba di ruang penerimaan tamu ketika para pengunjung
dan pekerja meninggalkan tempat. Kami menelusuri jalan samping
ke belakang ruang tamu untuk melihat pahatan yang indah dari
Washington, Jefferson, Lincoln dan Roosevelt.
Tiba-tiba, sebuah awan petir yang besar dan hitam menutupi
bulan, dan kami sulit menelusuri jalan samping itu. Awan itu begitu
pekat sehingga kami tidak bisa melihat satu sama lain.
Dasar nasib, saya pikir. Saya berbicara terlalu lama, dan sekarang
atoan hitam ini menutupi pemandangan saya.
Saya sangat kecewa. Saya rasa, saya tidak akan pernah kembali
ke Mount Rushmore.
Kemudian Allah campur tangan ...
Ledakan petir berkilat di belakang Rushmore. Untuk sejenak saya ,
melihat kerangka putih keempat kepala presiden tersebut saat kilat
menerangi langit barat.
Kemudian, langit kembali menjadi gelap. Saya tidak bisa melihat
apa-apa.
Namun, kilat kembali bercahaya dan seluruh langit di atas menyala bagaikan jaringan laba-laba elektris. Kilat bercahaya di cakrawala
dan tampak memancarkan sinar yang semakin menyebar ke segala arah.
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Kembali saya melihat keempat wajah itu.
"Lakukan lagi, ya Allah," saya berdoa dalam hati.
Dia melakukannya.
Sebuah kilat yang dahsyat kembali bercahaya, menyebar di atas
langit South Dakota, dan untuk beberapa detik saya dapat melihat
setiap wajah dengan jelas.
Kemudian, kegelapan turun atas Mount Rushmore. Saya tidak
dapat melihat apa-apa - bahkan perwira Bala Keselamatan yang
berdiri di samping saya.
Saya berdiri dengan hormat di hadapan Allah. Saya merasakan
tempat itu sarna sucinya seperti tempat ibadah yang kita masuki
dengan tenang. Saya dapat merasakan keagungan hadirat Allah.
Dalam suasana penuh hormat itu, saya menyembah Allah.
Malam itu, temp at ibadah saya ialah panggung observasi di
Mount Rushmore. Jawaban Allah ialah kilat-Nya. Saya menunggu
kilatan petir lainnya sehingga saya dapat mengamati ciri-ciri presiden
lainnya. Kemudian saya berpikir,
Sama seperti saya berupaya uniuk melihai Rushmore, demikian juga kita
berupaya uniuk melihat Allah dalam dunia berdosa yang gelap ini.
Saya sadar, bahwa kita melihat Allah dengan cepat dan dalam
sekejap bagaikan kilatan petir. Tetapi, kita tak pernah melihat Dia
dengan setnpurna dan lengkap, karena kita terbatas, sedangkan Dia

sempurna adanya.
Bagaimana saya melihai Allah?

Saya bertanya kepada diri sendiri.

Lalu, saya menjawab pertanyaan itu. Saya tidak berbicara kepada
perwira Bala Keselamatan itu, karena ia tenggelam dalam dunia
pikirannya sendiri; dalam hati saya berpikir:
Saya melihat Allah dalam Alkitab
Dala111mukjizat-mukjizai

...

Dalam alam semesia ...

Tiba-tiba saya sadar, di tengah-tengah badai elektris di Black Hills
South Dakota itu, saya melihat Allah dalam nama-Nya yang banyak ...
Setiap nama Allah adalah bagaikan cahaya kilat yang
menyingkapkan sesuatu tentang Allah, seperti saya belajar sesuatu
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tentang seorang presiden dari cahaya kilat malam itu. Ketika saya
mencoba menafsirkan pahatan batu di depan saya, saya juga berusaha memahami Allah semesta alam yang memperagakan sebuah pertunjukkan kilat untuk saya.
Dikuduskanlan nama-Mu, Allah Pencipta, saya merenung, karena
Engkaulah yang menciptakan Black Hills.
Dikuduskanlalt nama-Mu, Tuhan, Saya berpikir tentang kebaikanNya terhadap manusia.
Dikuduskanlali

nama-Mu,

Tuan. Saya menundukkan

diri pada

kepernimpinan-Nya sebagai Tuan atas hidup saya.
Dikuduskanlaii nama-Mu, Yang Mahakuasa. Saya mengakui kuasaNya dalam cahaya kilat dan dalam guntur yang bergemuruh di
lembah-Iembah.
Dikuduskanlan

nama-Mu, Bapa. Saya memuji Dia karena mengasihi

saya dan mempedulikan saya.
Kegelapan antara kilatan cahaya tampak bahkan lebih pekat.
Mungkin itu adalah karena pad a saat kita melihat terang Allah, segala
sesuatu yang lain adalah malam. Sarna seperti "malam menyampaikan pengetahuan itu kepada mal am (Mzm. 19:3), demikianlah
kegelapan Rushmore mernancarkan sinar emas Allah bagi saya.
Badai pun berlalu dari Rushmore dan kilat rnenjadi semakin
jarang, tetapi terang Allah adalah kekal. Saya merasa nyarnan di
dalam kegelapan, karena Allah menamai gelap itu Malam" (Kej.
II

II

1:5).

Kini, kilat hanya berkerlap-kerlip sesaat, dan kami tidak bisa lagi
melihat apa-apa, bahkan satu sarna lain ketika berdiri saling
berdampingan. Namun, dalam benak saya, saya dapat melihat dengan
jelas. Saya dapat melihat Allah.
Ketika kami pulang dalam keheningan malam itu, tuan rumah saya
dan saya menyadari telah melihat pertunjukan terbaik di Mount
Rushmore. Kami tidak melihat gunung itu melalui mata manusia,
tetapi kami melihatnya melalui mata Allah.
Ketika Anda mulai berdoa, "Dikuduskanlah
mengakui lima kebenaran tentang Allah.

nama-Mu," Anda
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NAMA

TENTANQ
ALLAH

Allah mempunyai sebuah nama
Nama Allah itu kudus
Allah ingin kita memuji Dia
Saya dapat memuji nama Allah dengan Doa Bapa Kami
Allah tidak akan memaksa siapa pun untuk memuji namaNya

Jika Anda mengetahui kelima hal tersebut ten tang nama Allah,
Anda dapat mendekati-Nya
lebih baik dalam doa. Anda perlu
mendekati Allah seperti cara seorang wiraniaga menyebut nama
pelanggannya
dengan tepat .., cara seorang pria menyebut nama
kekasihnya dengan benar
cara seorang ibu mengajar anaknya yang
dengan lembut menyebut namanya ... cara seorang abdi menyapa
ratunya ... cara Allah itu penting bagi Anda.
'1:'

ALLAH

MEMPVNYAI

SEBVAH

NAMA

••

Ibu saya adalah keturunan keluarga McFadden. Ia bangga atas
nama dan warisarinya. Sewaktu saya masih kecil, ia membawa saya
ke temp at pernakamarr keluarga McFadden dekat Sardinia, South
Carolina. Ia mengajak saya berdiri di depan sebuah prasasti granit
historis McFadden yang besar setinggi lebih kurang 3 meter, yang
menceritakan bagaimana John McFadden datang ke Amerika Serikat
pada tahun 1730 untuk membuka bagian South Carolina. Ibu akan
berkhotbah kepada saya, "Ingatlah siapa kamu." Ia mengingatkan
saya, "Berbanggalah
atas namamu."
Kemudian,
untuk lebih
memotivasi saya ia berkata, "Ingatlah, kamu adalah seorang Towns
... kamu dapat melakukan apa saja yang kamu rencanakan."
Demikianlah saya bertumbuh, nama keluarga penting bagi saya.
Sekalipun saya mempelajari sejarah McFadden untuk mengetahui
leluhur saya dari pihak ibu, nama yang ia kenakan dalam pernikahan
menjadi penting baginya ... juga bagi saya. "Ingat, kamu adalah
seorang Towns."
Ketika Anda menguduskan nama Allah, Anda menghargai Dia
karena siapa Dia, bukan sekadar menghormati gelar-Nya. Jika kita
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mengatakan hari ini, "Orang itu membuat nama untuk dirinya
sendiri," kita tidak bermaksud ia menciptakan suatu ejaan yang unik
dari namanya. Maksudnya, ia telah mengembangkan sebuah reputasi
yang berdiri di belakang namanya. [ika kita melukiskan seseorang
yang mempunyai "nama besar", kita berbicara tentang seseorang yang
mempunyai reputasi baik.
Ketika Anda mulai berdoa, "Bapa kami", Anda mulai berdoa
dalam hubungan yang intim dengan Allah - yaitu antara seorang
ayah dengan anak. Allah bukanlah hakim yang murka, yang
menunggu untuk menghukum Anda; Dia juga tidak jauh dan
mengabaikan Anda, atau terlalu sibuk untuk mendengarkan Anda.
Allah bukanlah dew a yang jauh di sorga; Dialah Bapa Anda yang
dapat dihampiri secara pribadi.
Doa haruslah seperti seorang anak keeil yang melompat ke
pangkuan ayahnya untuk mengatakan, "Aku mengasihimu."
Oleh sebab itu, Doa Bapa Kami bukan saja untuk Anda, tetapi
juga untuk Allah. Mulailah dengan "Dikuduskanlah
narna-Mu."
Mulailah dengan Allah dan keinginan-Nya. Ia ingin dimuliakan.
Kata "dikuduskan"
harus mengingatkan kita pada "bukit
keramat" sebuah universitas atau "ruang suei pengadilan" di gedung
pengadilan. Kata "dikuduskan" berarti respek yang telah bertumbuh
selama suatu periode waktu.
Mengapa seseorang mengeramatkan
(menyueikan) sebuah
permata yang berharga? Karena permata itu mahal ... salah satu dari
yang sejenis ... diturunkan dari generasi ke generasi ... karena
mempunyai riwayat ... karena diberikan sebagai suatu ikatan janji
kasih dan kesetiaan.
Ketika Anda berdoa "Dikuduskanlah nama-Mu." Anda mengakui
betapa berartinya Allah bagi Anda dan kehidupan Anda.
Beberapa orang berdoa "Dikuduskanlah nama-Mu," dengan eara
mereka mengueapkan pernyataan "God Save the Queen," (lagu kebangsaan Inggris) atau "God Bless America" (lagu kebangsaan Amerika).
Mereka berpikir, hal ini sarna seperti seorang Amerika memberi hormat
pada bendera, atau seseorang melewati sebuah altar, atau dua orang
pria saling berjabat tangan kala mereka berjumpa. Tetapi, ketika Yesus
mengatakan kepada kita untuk berdoa "Dikuduskanlah narna-Mu",
Dia memakai ungkapan yang begitu kaya dan mendalam sehingga
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hampir tidak mungkin dijelaskan dengan kata-kata manusia. Namun,
Yesus tahu kita adalah manusia. Oleh sebab itu, Dia merentangkan
kita untuk mencita-citakan suatu tingkat penyembahan yang baru.
Ketika Anda berdoa "Dikuduskanlah nama-Mu," Anda menanjak
ke suatu tingkat respek yang baru bagi Allah dan penghormatan bagi
pribadi-Nya. Anda naik sampai ke dalam hati Allah untuk mengakui
siapa Dia, dan apa yang telah Dia lakukan untuk kita.
Apakah arti sebuah nama? Karena kita kurang memberi arti pada
nama-nama, sebaiknya kita memandang nama-nama sebagaimana
digunakan bangsa Ibrani untuk memahami ungkapan ini.
Allah mempunyai

tiga nama utama dalam Perjanjian Lama.

Pertama ialah Elohim (Allah Pencipta yang Perkasa). Dengan
menggunakan
nama ini kita mengatakan,
"Pada mulanya Allah
menciptakan langit dan bumi" (Kej. 1:1).
Nama-Nya yang kedua ialah Yahweh, yang berarti, "Tuhan yang
memelihara perjanjian".
Nama ketiga, yaitu Adonai, yang berarti "Tuan" atau "Tuhan".
Sebagai Tuan atau Tuhan kita, Allah ialah yang memerintah kehidupan
kita. Demikianlah ada tiga nama utama Allah, tetapi hanya satu Allah:
TUHANitu Allah kita, TUHANitu esa! (Ul. 6:4).
Pad a zaman Yesus, bangsaYahudi
begitu menghormati nama
Allah sehingga mereka tidak rnau mencemarkan nama Yahweh karena
itu terlalu suci. Mereka mengeluarkan huruf mati (konsonan) dari
nama Yahweh dan huruf hidup (vokal) dari istilah Adonai, menggabungkannya,
dan membentuk sebuah kata baru yang dieja para
penerjemah King James "Jehovah". Ketika orang-orang Yahudi yang
saleh menjumpai kata Yahweh, mereka akan berkata Adonai, supaya
mereka tidak mencemarkan nama Allah yang sejati dengan menyebutNya. Ketika para sarjana Yahudi menyalin Kitab Suci, mereka memilih
sebuah pena baru untuk menulis nama Allah sehingga mereka tidak
mencemarkan Allah dengan menulis nama-Nya dengan sebuah pena
yang telah dipakai untuk menulis kata-kata lain. Setelah memakai
pena baru untuk menulis nama Allah, mereka mematahkan pena itu
agar tidak bisa lagi dipakai.
Banyak dari orang Yahudi yang begitu menghormati nama Allah.
Namun, menghujat Allah dengan legalisme mereka yang melayani
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diri. Mereka mematuhi hukum secara lahiriah, tetapi hati mereka tidak
menyembah Allah. Ketika Yesus mengajar kita untuk berdoa
"Dikuduskanlah nama-Mu", Dia mengajarkan kepada kita untuk
membuat hadirat Allah nyata di dalam hati kita.
Ketika Anda berdoa "Dikuduskanlah nama-Mu", Anda menernpatkan Allah di atas takhta hati Anda.
Ketika Anda memulai doa-doa Anda dengan "Dikuduskanlah
nama-Mu", Anda tidak bergegas-gegas masuk ke hadirat Allah untuk
menuntut sesuatu, Anda juga tidak memprihatinkan dosa-dosa Anda,
atau kemampuan Anda untuk berdoa. Anda masuk ke hadirat-Nya,
mengakui siapa itu Allah dan apa yang dapat Dia lakukan bagi Anda.
Ketika Anda berdoa "Dikuduskanlah nama-Mu", Anda tidak membuat transaksi dengan Allah atau menyampaikan persyaratan kepadaNya untuk menjawab doa. Terlalu banyak orang berkata, "Ya Allah, jika
saya berhenti berbuat dosa, maukah Engkau menjawab doa saya?" Atau
mereka berdoa, "Ya Allah, saya akan melakukan hal yang baik untukMu (seperti pergi ke gereja atau memberi persembahan) jika Engkau
mau menjawab doa saya." Beberapa orang berpikir, Allah akan melakukan apa yang mereka minta jika mereka berdoa lama ... misalkan
satu jam ... atau sepanjang hari. Semua motivasi itu salah. Doa Anda
adalah mimbar untuk mengagungkan Allah. Ketika Anda berdoa Bapa
Karni, Anda mempertunjukkan kernuliaan-Nya dalam hidup Anda.
Ketika Anda berdoa "Dikuduskanlah nama-Mu," akuilah namanama Allah dalam Doa Bapa Kami. Dialah Bapa Anda, yang berarti
Dia dekat dengan Anda dan akrab. Selain itu, Dia juga Raja Anda,
Pencipta yang Perkasa dan Penguasa alam semesta, Dialah yang
menetapkan hukum-hukum alam clan telah memutuskan peristiwaperistiwa masa depan dengan dekrit (fiat) yang kekal.
Demikianlah dalam Doa Bapa Kami, Anda memasuki ruang
keluarga Allah Bapa yang peduli akan kepedihan dan kebutuhan Anda.
Anda juga dengan hormat dan gentar memasuki rJ.lang takhta Allah
Raja, yang menuntut ketaatan dan penghormatan.
NAMA

ALLAH

ADALAH

J(VDVS

"Dikuduskan (hallowed)" adalah sebuah kata kuno yang hampir
tidak berarti apa-apa untuk orang-orang zaman sekarang. Ketika
orang berpikir tentang dikuduskan, mereka berpikir tentang tempat
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suci yang mengerikan ... atau musik yang memilukan ... atau lingkaran
cahaya di atas orang kudus ... atau altar di dalam gereja yang seharusnya tidak mereka dekati.
Untuk berdoa dengan hati, kita perlu memeriksa arti kata "dikuduskan". Kata ini berasal dari kata Grika hagios, yang juga dipakai
untuk "suci". Ketika Anda berdoa "Dikuduskanlah nama-Mu", Anda
sedang mengatakan, "Biarlah nama-Mu suci di atas bumi seperti di
dalam sorga."
Sebuah kata kerja yang berkaitan, hagiadzo, berarti "membuat suci"
atau "memisahkan." Ini berarti, Allah itu terpisah dari segala sesuatu
di bumi yang duniawi, cemar atau berdosa. Allah itu kudus. Doa kita
harus seperti para malaikat yang berseru, "Kudus, kudus, kuduslah
TUHANsemesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya!" (Yes. 6:3).
Oleh sebab itu, ketika Anda berdoa "Dikuduskanlah narna-Mu",
Anda memisahkan Allah dalam pikiran dan perasaan Anda. Anda
memperlakukan Dia dengan segala hormat oleh karena karakter-Nya.
Jika Anda menguduskan nama Allah, Anda memberi-Nya hormat
yang layak Dia terima. Menyembah ialah memberi kepada Allah
penyembahan yang sepatutnya bagi Dia.
Untuk memahami bagaimana nama Allah dapat dimuliakan,
perhatikan
doa MU$a. "Perlihatkanlah
kiranya kemuliaan-Mu
kepadaku," Musa berdoa dalam Keluaran 33:18. Ia sedang berdoa di
puncak Gunung Sinai ketika kuasa Allah turun dalam awan
kemuliaan Shekinah. Musa telah melihat kemuliaan Allah lebih
daripada manusia mana pun, namun ia mohon, "Perlihatkanlah
kiranya kemuliaan-Mu kepadaku." Bagaimana Allah melakukan ini?
"Turunlah TUHANdalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa
serta menyerukan nama TUHAN" (Kel. 34:5). Nama Allah apakah yang
diserukan?
Berjalanlah TUHANlewat dari depannya dan berseru:
"TUHAN,TUHAN,Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya, yang meneguhkan kasih setia-Nya
kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran
dan dosa" (Kel. 34:6-7).
Allah mengatakan kepada Musa bahwa nama-Nya adalaq gabungan dari seluruh atribut-Nya. Artinya, nama Allah ialah Dia dan
seluruh keberadaan-Nya.
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[adi, ketika Anda berdoa "Dikuduskanlah
nama-Muff, Anda mengakui semua atribut Allah; Anda mengakui
keber adaan-Nya.
Seluruh keberadaan Allah terwujud dalam nama-Nya, Ketika Anda
menguduskan
narna-Nya, Anda meninggikan Pribadi-Nya,
ALLAH

INCIIN I<ITA MEMVJI DIA

Saat mengajar para pengikut-Nya bahwa Allah menghendaki penyembah-penyembah
yang benar, Yesus berkata, "Bapa menghendaki
penyembah-penyernbah
demikian" (Yoh. 4:23). Dalam pernyataanNya. Dia menyarankan bagaimana kita harus memulai doa-doa kita.
Kita memulainya dengan "Dikuduskanlah
nama-Mu" karena Allah
menghendaki kita memuji Dia. Inilah yang Dia minta kita lakukan.
Oleh sebab itu, ketika Anda berdoa, ingatlah bahwa kemuliaan
Allah lebih besar daripada masalah Anda ... lebih besar daripada
kebutuhan Anda ... lebih besar daripada ketakutan Anda ... lebih besar
daripada apa pun yang Anda ingin lakukan untuk-Nya. Mulailah
doa Anda dengan "Dikuduskanlah
nama-Muff, karena hal terpenting
dalam doa ialah bahwa nama Allah ditinggikan dan diagungkan.
Apakah yang Allah peroleh dari doa Anda? Kefika kita mulai berdo a, kita menjadi sadar akan Allah. Tanyakanlah kepada diri sendiri,
Apakah yang Allah perlukan dari saya?
Karena Allah dapat melakukan
bantuan

mukjizat,

Dia tidak memerlukan

kita ...

Karena Dia Mahatahu,

Dia tidak memerlukan

Karena Dia Mahakuasa,

Dia tidak memerlukan

Karena Dia kaya, Dia tidak memerlukan

nasihat

kita ...

pertolongan

kita ...

uang kita ...

Karena Dia adalah Allah, Dia menghendaki

penyembahan

kita.

Doa Bapa Kami sebagai suatu persekuiuan (communkepada Allah. Bagaimana perasaan orang
bias a jika mereka dapat berbicara kepada Presiden Amerika Serikat?
Kebanyakan orang akan merasa kewalahan. Kita akan gentar karena
ia begitu berkuasa dan kita hanya orang biasa.
Pikirkanlah

ion). Doa adalah berbicara
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Kita juga akan gentar saat memasuki hadirat Allah. Tetapi, apabila
kita masuk menurut persyaratan-Nya, dan atas undangan-Nya, kita
mulai berdoa "Dikuduskanlah nama-Mu" - dan dengan murah hati
Dia menerima kita dalam hadirat-Nya.
Dia mengundang Anda untuk datang. Kata Yesus, "Marilah
kepada-Ku" (Mat. 11:28).
"Roh dan pengantin perempuan itu berkata: 'Marilah!' Dan
barangsiapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata: 'Marilah!'
Dan barangsiapa yang haus, hendaklah ia datang" (Why. 22:17).
"Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian" (Yoh.4:23).
SAYA

DAPAT
DENCjAN

MEMVJI
DOA

NAMA
BAPA

ALLAH

I<AMI

Orang Amerika sangat berhasrat untuk memperlakukan Allah
dengan cara yang bersahabat, karena kami adalah bangsa yang
bersahabat. Kebanyakan gereja Amerika telah kehilangan rasa
kekudusan dan hormat melalui cara pendekatan kita yang tidak formal kepadn Allah. Kita mengulurkan tangan dan bertanya kepada
Allah, Ap.i kabar?" Atau kita berteriak melintasi ruangan, "5elamat
pagi, Tuhan."
II

Kadang-kadang kita tidak lagi bersikap formal kepada Allah
karena kita menganggapnya keluarga. Tetapi, Yesus mengatakan
supaya kita memulainya dengan "Dikuduskanlah (suci) nama-Mu."
Tujuan Doa Bapa Kami ialah untuk menempatkan Allah pada
tempat-Nya yang benar di dalam hidup kita. Pada dasarnya, ini bukanlah soal mendapatkan sesuatu.
Juga bukan soal melawan dosa. Ini adalah tentang menempatkan
Allah di atas takhta kehidupan kita di bumi, seperti Dia duduk di
atas takhta-Nya di sorga.
Ketika Anda berdoa "Dikuduskanlah nama-Mu", Anda memberi
Allah sebuah mimbar di dalam hidup Anda sehingga Dia dapat
menyatakan kemuliaan-Nya. Ketika dengan jujur Anda menaikkan
permohonan Anda ini, Anda memfokuskan pikiran Anda pada
Pribadi Allah, dan tetap berada di sana sampai Anda mengerti
kebesaran Dia dan apa yang dapat Dia lakukan untuk Anda.
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Anda tidak berdoa Bapa Kami untuk menarik perhatian Allah
dengan kerohanian Anda atau dengan kemampuan Anda berdoa.
Pertama-tama, sarna seperti menyalakan layar komputer, tampilkan
Allah pada pikiran Anda, dan kemudian sembahlah Dia.
Dalam pendahuluan, saya ceritakan tentang mencoba berdoa satu
jam, dan mengira bahwa saya telah berdoa selama beberapa jam,
padahal sebenarnya saya hanya berdoa selama 17 menit. Sekarang
saya dapat berdoa lebih lama, karena doa bukanlah suatu "taktik
dagang" terhadap Yang Mahakuasa. Saya berbicara kepada Allah.
Saya menyembah Dia karena Diri-Nya. Karena Allah begitu besar dan
mempunyai begitu banyak atribut, maka dibutuhkan waktu lama untuk
memuji Dia dan apa artinya Dia bagi saya.
ALLAH
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Doa Bapa Kami mengajarkan ked aula tan Allah Raja, tetapi doa
ini juga mengajarkan bahwa manusia mempunyai kemauan bebas.
Adam bisa memilih untuk memakan buah terlarang. Daud dapat
memilih untuk berzina ... Abraham dapat memilih untuk berdusta ...
Petrus dapat memilih untuk menyangkal ... dan Yudas dapat memilih
untuk berkhianat ... dan mereka semua memilih yang keliru.
Penyembahan merupakan suatu pilihan.
Pemazmur memerintahkan umat Allah untuk "Sujudlah menyembah kepada TUHANdengan berhiaskan kekudusan" (Mzm. 96:9).
Pemazmur juga memerintahkan orang-orang yang belum selamat,
"Bersorak-soraklah bagi TUHAN,
hai seluruh bumi!" (Mzm. 100:1).
Perintahnya ialah untuk menyembah Allah, tetapi banyak orang
yang tidak melakukannya.Ada beberapa orang yang tidak tahu, walaupun
dalam lubuk hati mereka tahu tentang Allah. Beberapa orang
memberontak karena dosa. Beberapa orang terlalu sibuk karena
kepentingan dunia ini. Beberapa orang telah lupa, karena hal-hallain
telah mendesak Yesus ke luar.
Tuhan sedang menunggu di telepon, tetapi kita harus mengangkat
gagang telepon untuk berbicara kepada-Nya. Mulailah hari ini dengan
berdoa, "Dikuduskanlah nama-Mu." Berdoalah demikian beberapa
kali hari ini.
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JALAN

DVA

JALVR

Pujian adalah jalan dua jalur. Kebutuhan Anda dipenuhi ketika
Anda memuliakan Bapa. Jika Anda datang kepada Allah dengan
penyembahan Anda, Dia datang untuk membantu Anda dengan
masalah-masalah Anda.
Ketika Anda memerlukan pengertian ... pujilah Bapa Anda
melalui Pribadi Yesus Kristus yang sempurna. Katakan, "Bapa karni,"
dan Bapa Anda yang memberi Anda hidup, akan memahami Anda.
Apabila Anda merasa kesepian ...pujilah Bapa Anda melalui Yesus
Kristus pengantara kita. Katakan "Bapa kami" dan Bapa Anda, yang
men genal sifat Anda, akan menjadi penolong·dan sahabat Anda.
Apabila Anda telah gagal ... pujilah Bapa melalui darah Yesus
Kristus. Katakan "Bapa kami" dan Bapa Anda, yang mengetahui
kegagalan Anda bahkan sebelum Anda mengatakannya kepada-Nya,
akan mengampuni Anda dan membesarkan hati Anda dalam
melakukan hal yang benar.
Allah menjangkau ke bawah untuk menyentuh Anda ketika Anda
menjangkau ke atas untuk menjamah Dia.

Checklist
Dikuduskanlah

nama-

Bagaimana

Mu

(pi/ih

Catat apayang inginAndapuji
dari Allah

Buruk

1.
2.
3.
4.

5.

salah

Doa
Anda

melakukannyal

satu)

Rata-rata

Baik
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MEMBVAT

JVRNAL

Jika Anda serius ingin bertumbuh sebagai seorang percaya, buatlah
catatan tentang bagaimana Anda menyembah Allah. Evaluasilah diri
Anda. Bandingkan satu minggu dengan periode waktu tujuh hari
sebelumnya. Apakah Anda bertumbuh dalam pengertian Anda akan
Allah atau dalam penyembahan Anda kepada-Nya? Gunakan
pertanyaan-pertanyaan berikut untuk memandu Anda membuat jurnal.
1. Kata-kata apakah yang Anda gunakan untuk menyembah
Allah? (memuji, mengagungkan, menguduskan, memuliakan, meninggikan, membangkitkan, dan sebagainya).
2. Nama-nama Allah manakah yang biasa Anda gunakan
untuk menyembah Allah?
3. Apakah Anda memakai lagu pujian untuk menyembah
Allah? Lagu pujian apa saja? Pelajaran apakah yang Anda
peroleh dari lagu-lagu pujian tersebut?
4. Apakah Anda bertumbuh dalam pengertian Anda tentang
penyembahan? Bagaimana?
5. Bagaimana Anda mengubah ekspresi penyembahan Anda?
TICiA

LANCiI<AH
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PELAJARAN

ALI<ITA"B
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Pelajaran Alkitab ini menunjukkan kepada Anda mengapa nama
Allah adalah khusus dan bagaimana Anda dapat menjadikannya
"dikuduskan"
dalam kehidupan Anda. Langkah 1 - Bacalah
pertanyaan-pertanyaan
untuk membuat Anda memikirkan nama
Allah. Langkah 2 - Analisislah ayat-ayat dengan setiap pertanyaan
untuk melihat apa yang dikatakan Alkitab tentang pertanyaan itu.
Langkah 3 - Catat jawaban Anda dalam ruang kosong yang tersedia.
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1.

Nama Allah berarti Pribadi-Nya. Apakah seharusnya
tanggapan Anda terhadap nama Allah?

"Kiranya nama
selama-lamanya."

2.
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dimasyhurkan,
Mzm. 113:2

TUHAN

-

sekarang ini dan

Seberapa seriusnya Allah menanggapi tentang penyalahgunaan narna-Nya oleh kita?

"[angan menyebut nama TUHAN, Allahmu, dengan sembarangan, sebab TUHAN akan memandang bersalah orang yang
menyebut nama-Nya dengan sembarangan." - Kel. 20:7

3.

Bagaitnana seharusnya sernua orang menanggapi nama Allah?

/1Maka Engkaupun kiranya mendengarkannya di sorga, tempat
kediaman-Mu yang tetap, dan Engkau kiranya bertindak sesuai
dengan segala yang diserukan kepada-Mu oleh orang asing
itu, supaya segala bangs a di bumi mengenal nama-Mu, sehingga
mereka takut akan Engkau sarna seperti umat-Mu Israel dan
sehingga mereka tahu, bahwa nama-Mu telah diserukan atas
rumah yang telah kudirikan ini." -1 Raj. 8:43
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4.
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Apakah yang terjadi di antara orang-orang non-Kristen
ketika nama Allah dimuliakan?

"Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selamalamanya, sehingga orang berkata: TUHAN
semesta alam, Allah
Israel adalah Allah bagi orang Israel" - 1 Taw. 17:24

5.

Bagaimanakah seharusnya orang-orang Kristen menanggapi nama Allah?

"Bangunlah, pujilah TUHAN
Allahmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya! Terpujilah nama-Mu yang mulia, yang
ditinggikan mengatasi segala puji dan hormat!" - Neh. 9:5

6. Apa yang dapat kita katakan tentang nama Allah, dan
bagaimana sikap kita?
"Nama-Nya kudus dan dahsyat." - Mzm. 111:9
"Dan mereka (Serafim) berseru seorang kepada seorang,
katanya: Kudus, kudus, kuduslah TUHAN
semesta alam, seluruh
bumi penuh kemuliaan-Nya!" - Yes. 6:3
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7. Ketika kita "menguduskan" nama Allah, kita menyembah
Pribadi Dia. Bagaimana Allah ingin kita memperlakukan
nama-Nya?
"Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa
penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam
roh dan kebenaran; sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu Roh dan barangsiapa menyembah
Dia, harus menyembah-Nya dalam roh dan kebenaran." Yoh. 4:23-24

Doa Bapa Karni

lalah

...

Bukan tentang Sikap Tubuh
Umat Allah berdoa sambil berdiri, berlutut, berbaring, dengan
tang an terlipat, tangan terangkat, kepala tertunduk, kepala
menengadah, mata tertutup, mata terbuka, dan sebagainya.
Doa Bapa Kami ialah tentang sebuah hati yang terbuka bagi
Allah.
Bukan tentang Sebuah Tempat
Umat Allah berdoa di gunung, di lapangan, di dalam perahu,
di dalam rumah, di dalam Bait, di dalam peperangan, sambil
melakukan pekerjaan mereka, berjalan menuju rumah mereka,
berjalan keluar rumah mereka, dan sebagainya. Doa Bapa
Karni ialah untuk didoakan di mana saja.
Bukan tentang Suatu Waktu
Umat Allah berdoa di pagi hari, di siang hari, petang hari dan
di malam hari di atas temp at tidur mereka; sebelum makan,
scbel urn rrrerru ai, se Iarria bekerja, clalarn ibadah. Doa Bapa
Karni ialah untuk segala waktu, kapan saja dalam pertumbuhan fisik Anda dan kapan saja dalam pertumbuhan rohani Anda.
Doa Setiap Orang
Doa Bapa Karni harus dipanjatkan oleh semua orang, di setiap
waktu, dalam segala keadaan, di segala tempat, dalam segala
cuaca, di semua rumah, di semua temp at di luar rumah, dalam
semua pekerjaan, dalam semua permainan,
dalam semua
hubungan,
dalam semua kesulitan, dalam semua tempat
bahagia ... karena Doa Bapa Karni ialah doa segala sesuatu.
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Be/ajar Prinsip-prinsip

Kersjas n

Anak lelaki kecil itu sedang bermain dengan kentang gorengnya,
mencelupkan kentangnya ke dalam saus tomat, lalu melarnbailambaikannya seperti sebuah tongkat kecil yang biasa dipakai seorang
dirigen musik. Ayahnya menikmati saat itu. Ibunya telah pergi ke
seminar, karena itu untuk makan siang, sang ayah membawa anaknya
itu keluar dan membelikannya sebuah hamburger dan kentang goreng.
Tetapi, anak lelaki ini lebih tertarik untuk bermain-main dengan
kentang gorengnya daripada memakannya.
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"Makanlah ken tang gorengmu ...." ayahnya membujuk.
Anak lelaki itu terus melambai-lambaikan "tongkat kentang
gorengnya", dan band (musik) bermain terus. Sang ayah melihat jam
tangannya, walaupun ia tidak harus pergi ke mana-mana. Memang
sudah menjadi kebiasaannya selalu tergesa-gesa dalam segala sesuatu.
Sesudah makan siang, mereka hanya akan pulang ke rumah.
Kemudian hampir secara naluriah, ayah itu mengulurkan
tangannya dan melakukan sesuatu yang telah dilakukan kebanyakan
ayah. Ia mengambil sepotong kentang goreng dari bungkusan anak
lelakinya.
"[angan!" anak lelaki itu berteriak, dan ia memukul tangan ayahnya.
Lalu, ia menaikkan suaranya, katanya sekali lagi, "Jangan!" Tampaknya tak ada yang melihat anak lelaki kecil itu memukul tang an ayahnya.
Tak ada yang mendengar apa yang dikatakan anak itu.
Ayah yang terkejut ini duduk sambil memikirkan sikap anaknya
tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Memang pikirnya siapa
dial pikirnya. Dia adalah puiraku ... Aku yang membeli kentang goreng
itu, dan seharusnya aku boleh memakan kentang goreng yang tidak rnau
dimakannya tersebui!
tersebut,

Namun, bukan itu persoalannya. Anak lelaki itu telah kembali
memimpin band musik khayalannya, seolah-olah ia telah rnelupakan
keadaan. Tetapi, ayahnya tidak melupakan apa yang terjadi. Pikirnya
dalam hati, aku bisa marah dan tidak akan pernah membelikannya lagi
ken tang goreng seumur hidupnva.

Tetapi, ayah itu tidak marah kepada anak lelakinya; ia lebih kaget
daripada apa pun. Ia bukan orang yang suka membalas. Bagaimanapun, ia adalah seorang pria yang berwatak halus. Ia terus berpikir. Aku
dapat membenamkannya dalam kentang goreng dan mencelupkannya dalam
saus tomat, aku sangat mencintainya.
Ayah tersebut duduk di kursi plastik, mengamati putranya mencelupkan sepotong kentang goreng lain ke dalam saus tomat, clan
memimpin band. Anak lelaki kecil ini sarna sekali tidak tahu apa yang
dipikirkan ayahnya.
Kita adalah seperti anak-anak kecil yang berrnain-main dengan
kehidupan. Bapa sorgawi kita mengulurkan tangan untuk mengambil
salah satu kentang goreng kita - katakanlah dalam bentuk meminta
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beberapa jam dari waktu kita untuk beribadah pada hari Minggu,
atau meminta kita mendukung gereja-Nya dengan uang kita.
Terlalu sering kita memukul atau menepis tang an Allah, dan
berkata kepada-Nya,
.
"Jangan! Lepaskan tangan-Mu dari kehidupan saya."
Allah tidak mau mengambil semua kentang goreng dari kita. Dia
hanya ingin mencobanya. Tetapi, seperti anak yang egois, kita berkata,
"Jangan!"
Pertanyaan anak lelaki dan ayahnya ialah pertanyaan tentang
Bapa sorgawi kita dan anak-anak-Nya:
Siapakah

yang

memiliki

kentang

goreng

Anda?

Saat kita berdoa "Datanglah Kerajaan-Mu", kita mengakui bahwa
Allahlah yang memerintah hidup kita. Kita mengakui bahwa Allahlah
yang memiliki kentang goreng kita.
Permohonan kedua, "Datanglah Kerajaan-Mu", mengajarkan
lima kebenaran kepada kita.
LIMA

FAKTA

PENTINq

TENTANq

KERAJAAN

ALLAH

l. Allah adalah Raja-Penguasa kita
2. Allah mempunyai sebuah kerajaan yang Dia perintah
3. Kerajaan Allah tidak sepenuhnya terwujud saat ini
4. Kerajaan Allah dapat datang ke sini dan saat ini
5. Doa Bapa Kami dapat membantu mendatangkan Kerajaan
Allah

Ketika Anda menundukkan kepala untuk berdoa Bapa Kami, mulamula Anda berdoa "Bapa kami yang di sorga". Anda mengakui Allah
sebagai Bapa Anda yang dekat dan akrab, yang peduli kepada Anda.
Dalam permohonan kedua, Anda berdoa "Datanglah KerajaanMu". Anda mengakui Allah sebagai Dia yang mulia, yang memerintah
dari takhta sorga.
Dalam permohonan ketiga Anda berdoa "[adilah kehendak-Mu".
Anda mengakui Allah sebagai Raja Anda yang mempunyai sebuah
rencana untuk hidup Anda. Sebagai Raja, Allah ingin memerintah
hidup Anda dengan prinsip-prinsip-Nya dan untuk tujuan-Nya.

DOA TEROBOSAN

ALLAH

ADALAH

RAJA-PENCjVASA

KITA

Apakah yang diharapkan rakyat dari rajanya? Ini adalah
pemikiran yang sulit bagi orang-orang yang hidup di sebuah negara
demokrasi. Di Amerika Serikat, kami tidak memandang seorang raja,
karena kami percaya pada pemilihan rakyat. Konstitusi Amerika
Serikat dimulai dengan "Karni, rakyat". Rakyat di sebuah negara
dernokrasi rnemerintah diri mereka sendiri.
Ada tiga cabang dalam pemerintahan Amerika, atau tiga sumber
kekuasaan. Itu dikenal sebagai tiga fungsi pemerintah.
Pertama, cabang legislatif (Kongres) menentukan
peraturan yang kami jalankan.

peraturan-

Kedua, cabang pengadilan (pengadilan dan hakirn-hakirn)
menafsirkan dan menerapkan hukum-hukum kami pada kasus-kasus
yang spesifik.
Ketiga,cabangeksekutif (presiden)rnengurus pernerintah untuk kami.
Orang-orang Kristen juga hidup di bawah Allah, yang adalah
Raja. Daud berkata, "Engkaulah Rajaku dan Allahku" (Mzm. 44:5).
Allah memerintah Kerajaan-Nya sama seperti dernokrasi Amerika
diperintah oleh tiga cabang pemerintahan.
Per tarria, Allah rnerterrtu kari peraturan-peraturan

Kerajaan-Nya

di sorga, maupun di bumi.
Kedua, Dia rnengadili para pelanggar peraturan dan rnernberi
upah kepada rnereka yang rnenaati hukurn-hukurn-Nya.
Terakhir, Allah adalah Pengurus Eksekutif Kerajaan-Nya.
ALLAH

MEMPVNYAI
YANCj

DIA

KERAJAAN

PERINTAH

Sewaktu Anda berdoa "Datanglah Kerajaan-Mu", pertama-tama
Anda mengundang Allah untuk rnemerintah dalarn hati Anda dengan
prinsip-prinsip-Nya. Itu membuat Kerajaan-Nya hadir di dalarn diri
Anda.' Dia adalah Raja Anda pribadi dan Anda adalah rakyat-Nya.
Anda berdoa, "Kerajaan-Mu mernerintah di dalarn hati saya
sebagaimana Kerajaan-Mu memerintah di sorga." Jelas, karena kita
adalah orang-orang yang tidak sempurna, pemerintahan Allah tidak
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sernpurna. Tetapi, standarnya senantiasa ada di sana. Kita harus
rnengizinkan Allah rnernerintah kita hari ini, sebagairnana Dia akan
rnernerintah kita setelah kita rnasuk sorga.
BACiAIMANA

ALLAH

MEMERINTAH

DI SORCiA

1. Tujuan yang benar
2. Motivasi yang benar
3. Waktu yang benar
4. Keputusan yang benar
5. Kepekaan yang benar
6. Respek yang benar
7. Benar rnenurut standar-Nya
Pernerintahan Allah di bumi disebut Kerajaan Allah. Tidak sernua
orang adalah anggota Kerajaan Allah. Seseorang harus bergabung
dengan Kerajaan Allah dan berjanji setia kepada Raja. Seseorang
rnenjadi anggota Kerajaan Allah ketika mereka dilahirkan kembali.
Yesus berkata, "Jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat
rnelihat Kerajaan Allah" (Yoh. 3:3). Anda harus dilahirkan kernbali
secara rohani untuk dapat masuk ke dalam Kerajaan-Nya. Menerima
Yesus sebagai Juruselarnat Anda adalah sarna dengan percaya
kepada-Nya. "Sernua orang yang rnenerirna-Nya diberi-Nya kuasa
supaya rnenjadi anak-anak Allah" (Yoh. LI2).
Setelah kita rnemasuki Kerajaan-Nya, kita harus rnenyenangkan
Allah yang adalah Raja kita. "Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah
dan kebenarannya, maka sernuanya itu (kebutuhan duniawi) akan
ditarnbahkan kepadarnu" (Mat. 6:33).
Ketika Anda berdoa "Datanglah Kerajaan-Mu", Anda juga rnernohon penyebaran Injil kepada rnereka yang bukan rnilik Kristus.
"Datanglah Kerajaan-Mu" adalah sebuah doa untuk memenangkan
jiwa dan penginjilan. Anda berdoa agar Kerajaan Allah diperluas ke dalam kehidupan orang-orang yang akan rnemiliki hubungan yang benar
dengan Sang Raja. Pada saat Anda rnemikirkan sahabat-sahabat dan
sanak saudara yang belum selarnat, Anda mendoakan keselamatan
rnereka setiap kali Anda berdoa, "Datanglah Kerajaan-Mu."
Ada suatu pengertian kebersarnaan tentang rnernperluas Kerajaan
Allah. Anda dapat rnendoakan penginjilan dalarn sebuah gereja rnisi
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yang baru di suatu lingkungan yang sedang dibangun oleh gereja Anda.
Sebenarnya, Anda mungkin tidak mengenal siapa pun di lingkungan
itu. Tetapi, pada saat Anda berdoa "Datanglah Kerajaan-Mu", Anda
memohon supaya gereja baru itu menjadi efektif.
Ketika Anda berdoa "Datanglah Kerajaan-Mu", Anda sedang memohon agar para misionaris dari luar negeri akan memberitakan Injil
Yesus Kristus kepada mereka yang belum pernah mendengarnya. Anda
sedang memohon agar Kerajaan Allah datang ke "ladang-ladang misi
di luar negeri". Penulis lagu, Isaac Watts, menggambarkan tindakan ini:
Yesus akan memerintah di mana pun surya
Terbit dan tenggelam mengikuti perjalanan-Nya:
Dari pantai ke pantai Kerajaan-Nya menyebar,
Sampai bulan menjadi besar dan tidak lagi pudar.
- Isaac Watts (1674-1748, Terjemahan bebas)
Ada aspek lain mengenai berdoa "Datanglah Kerajaan-Mu". Anda
sedang memohon kedatangan Yesus kembali untuk menegakkan Kerajaan-Nya di bumi. Doa ini mengakui bahwa Kerajaan Allah tidak memerintah di bumi saat ini. Ketika Anda berdoa "Datanglah Kerajaan-Mu",
Anda sedang memohon kedatangan Yesus yang kedua kali di bumi ini.
Jika Anda berdoa "Datanglah Kerajaan-Mu", Allah akan rnernberi
Anda sebuah mahkota:
Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang
akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang
adil, pada hari-Nya: tetapi bukan hanya kepadaku, rnelainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangan-Nya (2 Tim. 4:8).
Anda sedang mengekspresikan kasih bagi Kerajaan Allah yang
akan datang ketika Anda memohonnya untuk datang. Doa terakhir dalam
Alkitab merupakan sebuah gema dari permohonan dalam Doa Bapa
Kami ini: "Datanglah, Tuhan Yesus!" (Why. 22:20).
Apabila Raja datang, semua raja dunia tidak akan memerintah lagi.
Allah akan menjadi Raja-Penguasa. "Pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapi-Nya, dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya" (Why. 11:15).
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Semua penganiayaan akan berhenti karena "firaun-firaun" yang
menganiaya umat Allah akan lenyap. Seluruh kematian akan berakhir
karena raja-raja lalim seperti Raja Sanherib, yang memusnahkan Kerajaan Israel Utara, akan lenyap. Semua kebencian dan prasangka rasial,
seperti Raja Nebukadnezar dari Babel terhadap Israel, tidak akan ada
lagi. Segala kritik dan serangan terhadap Gereja, seperti yang dilakukan Raja Herodes yang berusaha membunuh bayi Yesus, akan lenyap.
I<ERAJAAN

ALLAH

SEPENVHNYA

TIDAK

PADA

SAAT

HADIR
INI

Anda mengakui bahwa Kerajaan Allah tidak ada di sini dalam
kepenuhannya ketika Anda berdoa "Datanglah Kerajaan-Mu". Allah
ingin memerintah bumi-Nya, tetapi orang-orang menolak Dia,
sebagaimana telah mereka lakukan senantiasa.
Allah memanggil umat-Nya dalam Perjanjian Lama untuk
mengikut Dia. Dia melepaskan mereka dari perbudakan di Mesir.
Mereka berjalan melewati Laut Merah di atas tanah kering, dan selama
40 tahun di padang gurun, Allah memelihara umat-Nya. Dia memberi
mereka makan manna dan memberi mereka air dari batu karang
untuk diminum. Dia menjanjikan tanah Kanaan dan memberikannya
kepada mereka.
Setibanya di Tanah Perjanjian, Allah ingin menjadi Raja mereka.
Tetapi, urnat-Nya berseru, "Angkatlah sekarang seorang raja atas kami
untuk memerintah kami, seperti pada segala bangsa-bangsa lain"
(1 Sam. 8:5). Allah menafsirkan permohonan mereka sebagai ketidakpercayaan dan pemberontakan: "Akulah yang mereka tolak, supaya
jangan Aku menjadi raja atas mereka" (1 Sam. 8:7).
Allah mengutus seorang Raja lain kepada mereka. Dia itu AnakNya, yang dilahirkan di sebuah palungan di Betlehem. Orang-orang
majus dari Timur bertanya, "Di manakah Dia, raja orang Yahudi yang
baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintang-Nya di Timur dan
kami datang untuk menyembah Dia" (Mat. 2:2). Tetapi, Herodes, Raja
Yahudi, berusaha membunuh Raja yang masih bayi itu.
Yesus datang berkhotbah, "Kerajaan Sorga sudah dekat!" (Mat.4:17),
tetapi Dia ditolak oleh bangsa Yahudi. Yesus diadili di depan hakim
Romawi. Bangsa Yahudi berteriak, "Enyahkan Dia! ... Salibkan Dia! ...
Kami tidak mernpunyai raja selain dari pada Kaisar!" (Yoh. 19:15).
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Mereka memahkotai Raja mereka dengan mahkota duri, dan
menyalibkan-Nya. Dengan kuasa tertinggi, Allah menuntun Pilatus
untuk menu lis alasan penghukuman-Nya di kayu salib: "YESUS,
ORANG NAZARET, RAJA ORANG YAHUDI" (Yoh. 19:19).
Saat ini, Yesus tidak mempunyai kerajaan yang kelihatan. Dia
tidak mempunyai kerajaan duniawi. Dia memerintah di dalam hati
mereka yang menerima Dia dan menyerahkan diri kepada-Nya. Paulus
mengacu kepada-Nya sebagai Penguasa yang demikian. "Hormat dan
kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segal a zaman, Allah
yang kekal, yang tak narnpak, yang esa! Amin" (1 Tim. 1:17).
KARAKTERISTIK

1. Pemerintahan batiniah
2. Pemerintahan tak tampak
3. Pemerintahan kasih
KERAJAAN
DATANCi

KERAJAAN

SAAT

INI

4. Pemerintahan oleh disiplin diri
5. Pemerintahan kasih karunia

ALLAH

DI SINI

DAN

DAPAT
SEKARANCi

Pada waktu Anda berdoa "Datanglah Kerajaan-Mu", Anda
sedang memohon sesuatu yang belum ada di sini untuk datang dan.
menjadi ada. Anda sedang memohon supaya Kerajaan Allah
memanifestasikan diri melalui kehidupan Anda.
Orang berdoa agar Kerajaan Allah datang karena banyak alasan.
Bagi beberapa orang, ketika mereka menghadapi kematian yang
menyakitkan karena kanker, lalu berdoa "Datanglah Kerajaan-Mu".
Mereka tidak sanggllp lagi menanggllng kesakitan. Mereka ingin cepat
mati tanpa rasa sakit.
Sebagian orang karena menghadapi tekanan pekerjaan. Mereka
menderita ... tidak mempunyai cukup uang ... tidak ada cukup waktu
... tidak mempunyai cukup tenaga untuk melewati hari-hari mereka.
Mereka berdoa "Datanglah
Ker ajaan-Mu" karena mereka
menginginkan kedamaian Allah dan kebahagiaan.
Beberapa orang lagi karena fr ustr asi dan gagal. Mereka
mengalami kebangkrutan ... mengalami perceraian ... anak-anak
mereka tidak sebagaimana seharusnya ... mereka telah mengecewakan
sernua orang. Mereka berdoa "Datanglah Kerajaan-Mu," karena
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mereka menginginkan
permulaan
kedua - mereka ingin suatu
kesempatan "lahir kembali" untuk mencoba sckali lagi dari awal.
Mereka bertanya-tanya
apakah Allah yang akan memberi mereka
kesempatan kedua.
Beberapa orang adalah pecandu ... mereka budak narkoba atau
alkohol yang tak berdaya ... mereka pecandu seks. Mereka adalah orangorang yang tidak bisa mengatakan tidak kepada suatu kebiasaan, dan
mereka tidak bisa mengatakan ya kepada Allah. Seperti Paulus, mereka
menangis, "Sebab buk~m apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik,
yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu
yang jahat, yang aku perbuat" (Rm. 7:19). Mereka berdoa "Datanglah
Kerajaan-Mu," menginginkan Allah masuk ke dalam hidup mereka
untuk memberi mereka kemampuan melakukan apa yang benar.
Kemudian, ada orang-orang yang menginginkan pemerintahan
Allah di dalam hidup mereka. Mereka belum pernah dipenjara dan
mereka bukan pecandu sesuatu. Mereka tidak mempunyai penyakit
yang mematikan, tidak pula sedang menghadapi kegentingan dalam
hidup mereka. Mereka berdoa "Datanglah Kerajaan-Mu"
karena
mereka mengasihi Allah dan in gin prinsip-prinsip Yesus memerintah
dalam hidup mereka. Mereka tidak pernah tidak taat; mereka hanya
ingin mengasihi Allah lebih lagi.
Ada orang-orang yang berjalan bersama Kristus, yang menyelinap
ke dalam kelas Alkitab dengan membawa Finnan Allah di bawah
lengan mereka. Mereka membuka halaman-halamannya
dan berdoa,
"Datanglah Kerajaan-Mu dalam hidupku." Mereka memohon kepada
Allah untuk mengajar mereka bagaimana hidup menurut prinsipprinsip-Nya. Mereka menginginkan Kerajaan-Nya datang ke dalam
hidup mereka dengan cara yang lebih baik di minggu mendatang lebih baik daripada minggu lalu.
Setiap orang dapat mendaftar untuk Kerajaan-Nya. Kata Yesus,
"Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya
(berhenti hidup untuk diri sendiri), memikul salibnya setiap hari dan
mengikut Aku (mengikuti prinsip-prinsip-Ku)"
(Luk. 9:23, uraian
dalam kurung merupakan kata-kata penulis). Para pengusaha dapat
berhenti
membaktikan
diri pada uang dan mengikuti
Kristus.
Kemudian, menerapkan prinsip panggilan alkitabiah, ia akan menjadi
pengusaha yang lebih baik.
.
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Ibu yang hidup secara egois untuk keluarganya dapat mengikut
Kristus. Kemudian, setelah memperoleh standar kasih Kristus yang
lebih tinggi, ia akan menjadi ibu yang lebih baik.
Politikus yang mengejar ketenaran dan kedudukan dapat mengikut Kristus. Kemudian, melayani dalam Kerajaan Allah, ia dapat
melayani sebagai politikus yang lebih baik daripada sebelumnya.
Anak-anak dapat berdoa "Datanglah Ker aja an-Mu dalam
hidupku" karena Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu, janganlah
menghalang-halangi merekadatang kepada-Ku" (Mat. 19:14)
Para remaja dapat berdoa "Datanglah Kerajaan-Mu" karena Yesus
berkata, "Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena
kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu" (1 Yoh. 2:14),
Para warga yang lanjut usia dapat berdoa "Datanglah KerajaanMu dalam hidupku" karena Paulus menulis tentang "laki-laki yang
tua" (Tit. 2:2) dan "perempuan-perempuan yang tua" (Tit. 2:3).
DOA

BAPA

BERADA

KAMI

DAPAT

DI DALAM

MEMBANTV

KERAJAAN

KITA

ALLAH

Doa Bapa Kami secara tidak langsung menyatakan bahwa Anda
dapat membuat perbeclaan. [ika Anda berdoa "Datanglah KerajaanMu", Allah dapat mengutus Kerajaan-Nya untuk dimanifestasikan di
bumi seperti di manifestasikan di sorga. Yesus juga tampaknya menyatakan secara tidak langsung bahwa jika kita tidak berdoa
"Datanglah Kerajaan-Mu", maka mungkin Kerajaan itu tidak akan
datang. Kerajaan datang ke bumi, sebagian, merupakan sebuah pilihan.
Pilihan Anda.
Anda dapat membantu mendatangkan Kerajaan Allah. Tentu
saja, Allah sendiri yang akan mendatangkan Kerajaan-Nya dalam
kepenuhannya, ketika Dia ingin melakukannya. Ketegangan abadi
antara pekerjaan Allah dan tanggung jawab manusia terlihat dalam
Doa Bapa Kami. Allah itu Raja yang berdaulat; Dia dapat dan akan
mendatangkan Kerajaan-Nya ke bumi tanpa kita. Namun, Dia telah
memerintahkan kita untuk berdoa "Datanglah Kerajaan-Mu" untuk
mengizinkan kita mengekspresikan pilihan kita dalam hal tersebut.
Kadang-kadang Allah mengizinkan manusia untuk mengacaukan pekerjaan-Nya. Dia memilih Yusuf untuk melakukan pekerjaan-
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Nya, tetapi saudara-saudara
Yusuf berusaha membunuhnya,
kemudian menjualnya sebagai budak sehingga ia terdampar di Mesir.
Namun, Allah membuat Yusuf menyelamatkan saudara-saudara dan
keluarganya (lihat Kej. 45-46).
Kita ditentukan sebelum dunia dijadikan (lihat Ef. 1:5) dan darah
Kristus telah dicurahkan untuk dosa-dosa kita di masa lalu (lihat 1
Ptr. 1:18-20).Tetapi, kita harus bertobat dan menerima Kristus, dan
kita diperingatkan bahwa keputusan yang salah akan menuntun pada
penghakiman Allah (lihat Ibr. 2:1-4).
Pilihan Anda akan sang at menentukan.
Pada waktu Anda berdoa "Datanglah Kerajaan-Mu",Anda memberi
indikasi bahwa Anda telah memutuskan untuk hidup bagi Allah ...
Anda telah mernilih untuk hidup menurut prinsip-prinsip-Nya ...Anda
telah memutuskan untuk memuliakan Allah dalam hidup Anda.
Kehidupan adalah sebuah pilihan, dan Anda telah mernilih Kerajaan.
Pada waktu Anda berdoa "Datanglah Kerajaan-Mu", pad a umumnya Anda tidak mendatangkannya sekaligus. Doa ini ialah seperti
mendidik seorang anak - biasanya dibutuhkan 12 tahun belajar di
sekolah untuk memperoleh ijazah sekolah lanjutan. Mungkin
dibutuhkan 12 tahun bagi Allah untuk mendatangkan prinsip-prinsip
Kerajaan-Nya ke dalam hidup Anda, karena Anda perlu belajar
ban yak agar Kerajaan Allah datang ke dalam hidup Anda.
Sekalipun demikian, ketika Anda berdoa "Datanglah KerajaanMU", Anda menanam sebutir benih. Walaupun Kerajaan itu tidak
segera dimanifestasikan dalam hidup Anda, Kerajaan itu mulai
berakar seperti benih yang baru ditanam. Mungkin benih itu tidak
berbuah dalam semalam. Yesus mengakui rencana pertumbuhan yang
lambat tetapi pasti: "Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian
butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu" (Mrk. 4:28).Perlu waktu
agar prinsip-prisip Kerajaan Allah menghasilkan buah dalam hidup
Anda.
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2.
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Setiap hari Anda akan berdoa untuk kedatangan Kerajaan Allah
dalam hidup Anda. Buatlah daftar mengenai cara-cara pencapaiannya. Ketika Anda mendoakan hal tersebut secara spesifik, jelaskanlah
jawabannya dalam jurnal Anda - baik jawaban positif maupun halhal yang tampaknya tidak dilakukan Allah. Ketika Anda menganalisis
"jawaban-jawaban tidak", mungkin Anda menemukan mengapa
Allah tidak menjawab doa-doa Anda.
Allah mendatangkan Kerajaan-Nya ke dalam hidup Anda dengan
mengajarkan prinsip-prinsip Kerajaan kepada Anda, dan membantu
Anda hidup menurut standar-standar-Nya.
Setiap hari, catatlah
prinsip-prinsip Kerajaan yang baru Anda pelajari secara lengkap.
Kemudian, terapkanlah prinsip-prinsip Kerajaan ke bidang-bidang
lain kehidupan Anda. Catat bagaimana Anda menerapkannya.
1.
2.
3.
4.

Prinsip Kerajaan apakah yang Anda pelajari?
Dalam bidang kehidupan apakah Anda menerapkannya?
Seberapa baik Anda dalam menerapkannya?
Apakah yang di ajarkan Allah ketika Anda berdoa
"Datanglah Kerajaan-Mu"?
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Tiga langkah pelajaran Alkitab berikut dirancang untuk membantu
Anda menerapkan prinsip-prinsip Kerajaan dalam kehidupan Anda.
Pada waktu Anda berdoa "Datanglah Kerajaan-Mu," Anda sedang
memohon apa?
1. Seorang raja mempunyai banyak tanggung jawab terhadap
pengikutnya. Kewajiban apakah yang dimiliki Allah terhadap kita?
"Perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku,
sebab kepada-Mulah aku berdoa."- Mzm. 5:3

2. Apakah salah satu kewajiban Anda kepada Allah kita?

Raja

"Biarlah raja menjadi gairah karena keelokanmu, sebab dialah
tuanmu! Sujudlah kepadanya!" - Mzm. 45:12
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Bagaimana Anda dapat mas uk ke dalam Kerajaan Allah
dan menjadi pengikut-Nya?

"Yesus menjawab, kata-Nya:
Aku berkata kepadamu,
sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak
dapat melihat Kerajaan Allah." - Yoh. 3:3

4.

Apakah kewajiban Anda sebagai seorang pengikut Raja?

"Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka
semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." - Mat. 6:33

5.

Apakah Kerajaan Allah bersifat fisik,dan apakah Anda hidup
dalam sebuah kerajaan fisik? Mengapa atau mengapa tidak?

"Jawab Yesus: Kerajaan-Ku bukan dari dunia ini; jika Kerajaan-Ku dari dunia ini, pasti hamba-hamba-Ku telah melawan, supaya Aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi,
akan tetapi Kerajaan-Ku bukan dari sini." - Yoh. 18:36
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Jika Anda tidak hidup di sebuah kerajaan fisik, pemerintahan apakah yang dirniliki Kerajaan Allah atas diri Anda?

"Sebab Kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan rninuman,
tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh
Kudus." - Rm. 14:17

7.

Setiap ker ajaan mempunyai
hukuman
untuk yang
melanggar hukum-hukumnya.
Apakah hukum-hukum
Kerajaan Allah, dan bagaimana Dia akan menghukum
para pelanggarnya?

"Perbuatan daging telah nyata, yaitu: percabulan, kecemaran,
hawa nafsu, penyembahan
berhala, sihir, perseteruan,
perselisihan,
iri hati, amarah, kepentingan
diri sendiri,
percideraan,
roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta
pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan
kamu--seperti yang telah kubuat dahulu--bahwa barangsiapa
melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat
bagian dalam Kerajaan Allah." - Gal. 5:19-21

8.

Apakah

upah dari Kerajaan Allah?

"Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa, yang
melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah
melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke
dalam Kerajaan Anak-Nya yang kekasih; di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa." - Kol. 1:12-14
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9.

Bilakah pemerintahan Allah yang rohaniah di dalam hati
kita akan menjadi sebuah kerajaan fisik?

"Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga, katanya:
Pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia
yang diurapi-Nya, dan Ia akan memerintah sebagai raja
sampai selama-Iamanya." - Why. 11:15

10. Bagaimanakah seharusnya tanggapan Anda apabila
Kerajaan Allah dimanifestasikan secara fisik?
"Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan
mengaruniakan kepada-Nya nama di atas segala nama,
supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di
langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah
bumi, dan segal a lidah mengaku: "Yesus Kristus adalah
Tuhan," bagi kemuliaan Allah, Bapa!" - Flp. 2:9-11

Doa Bapa Kami:
Doa yang

Inklusif

Doa ini paiui didoakan oleh ...
Sent ua orang percaya,
Dari segala usia,
Di segala abad,
Di segala toaktu,
Di semua gereja,
Pada semua tingkat kedetoasaan,
Dalam segala keadaan,
Dengan segenap hati Anda.

5
PERMOHONAN
JADILAH

I(ETIGA:
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Tunduk kepada Rencana Allah

bagi Hidup Anda

Lantai ruang makan itu dilapisi kotoran musim dingin, belum lagi
beberapa daun dan bangkai kelinci di sudut. Mengepelnya tidaklah
mudah, karena lantai yang keropos menyerap air bersabun dari pengepel
saya. Pengepel katun tua itu meninggalkan serat kapas putih di lantai.
Sekitar tengah malam, kawan-kawan saya pergi tidur, meninggalkan saya seorang diri untuk menyelesaikan tugas membersihkan ruang
makan yang luas itu. Ben Lippen Camp, Asheville, North Carolina,
telah ditutup selama musim dingin dan saya adalah salah seorang
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mahasiswa yang disewa untuk mempersiapkan segal a sesuatu bagi
orang-orang yang akan berkemah di musim panas. Kawan-kawan
saya menertawakan saya karena suka bekerja.
"Selesaikan itu untuk kami," kata mereka. "Sampai jumpa besok pagi."
Saya bekerja sambil bersiul.
Kemudian saya melihatnya, tepat di tengah ruangan. Benda itu
dilekatkan pada sebuah tiang, sebuah poster biru tua dengan hurufhuruf perak. Saya membacanya dan menghentikan pekerjaan saya
sejenak. Bersandar di gagang pengepel, saya terpukau
dengan
pesannya karena menjawab pertanyaan terbesar dalam pikiran saya
pada saat itu. Saya tidak tahu akan berbuat apa dengan kehidupan
saya; dan gambar biru tua itu berbunyi,

Allah

Mempunyai

Sebuah

Rencana

bagi Hidup
Anda

Rencana Allah bagi saya ialah. mengepel lantai ini sampai selesai, pikir
saya.
Kemudian saya bertanya-tanya,
untuk saya lakukan.
"Hmmm

apa lagi yang dikehendaki

Allah

...," kata saya, tidak kepada siapa-siapa.

Pemikiran ten tang rencana Allah bagi hidup saya menggugah
keingintahuan saya. Oleh sebab itu, saya bertanya kepada diri sendiri,

Apakah yang Allah kehendaki setelah saya selesai mengepel lantai?
"Hmmmm

Allah
niemunguii

..."

ingin saya melakukan
pekerjaan
serat kapas puiili iiu, pikir saya.

"Hmmm

yang

baik

dengan

...."

Allah. ingin saya tidur dengan baik agar dapat bekerja keras keesokan
harinua.
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"Hmrrunm ...."
Allah ingin saya menjadi seorang konselor perkemahan
musim panas 1111.

yang baik

"Hmmmm ...."
Allah ingin saya memperoleli
dapat melayani Dia lebih baik.

pendidikan

yang baik supaya saya

Saya berdiri di depan poster biru tua dengan huruf perak ini hampir
setengah jam. Saya memikirkan segala sesuatu yang Allah ingin saya
lakukan. Kemudian, saya berpikir tentang segala sesuatu yang belum
saya lakukan; dan itu merupakan pikiran yang mengecilkan hati.
Berikutnya, saya memikirkan tentang segala sesuatu yang harus saya
lakukan. Saya harus tidur, makan, berolahraga, belajar dan pergi ke
kamar mandi. Karena Allah menciptakan manusia yang harus melakukan semua itu ... tentunya itu adalah rencana Allah bagi hidup
saya.
Bagaimana

dengan eepuluh perintab Allah? Pikir saya.

Saya mengakui bahwa rencana Allah mencakup memberitakan
kebenaran, menjaga kekudusan seksual, tidak mencuri, menaati
orangtua dan tidak membuat patung terukir ... apa pun itu artinya,
Saya tidak tahu apa itu "patung terukir", tetapi karena Allah mengatakan supaya jangan mempunyainya ... Anda dapat mempertaruhkan
clolar Anda yang terakhir bahw a saya tidak akan membuatnya,

atau

bahkan membelinya.
Bagaimana

dengan panggilan

hidup saya?

Pikir saya.

Karena Allah mempunyai rencana untuk hidup saya, saya serahkan
masa depan saya kepada Allah malam itu. Banyak orang telah mendengar topik ini dalam sebuah seminar, dan sebagai tanggapan, mereka
telah pergi ke altar gereja untuk berdoa. Namun, dalam kasus saya,
altar gereja saya ialah gagang pengepel. Saya menundukkan kepala
di atas ujung gagang pengepel itu dan menyerahkan hidup saya
kepada Allah di sana, di ruang makan Ben Lippen Camp, beberapa
saat setelah lewat tengah malam.
Pikiran saya sering melayang kembali ke poster biru tua dengan
huruf perak itu. Saya memikirkan pengalaman tengah malam itu yang
memberi saya arah hidup. Kini saya berharap telah mengambil poster
itu untuk menyimpannya di meja tulis saya. Saya ingin memilikinya
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untuk mengingatkan saya terus-rnenerus akan kewajiban saya
terhadap tujuan Allah bagi hidup saya. Tetapi, saya tidak memiliki
poster itu.
Suatu ketika selama dua minggu berikutnya, seseorang telah
membuang poster biru itu. Poster itu kotor. Tulisan peraknya retakretak. Ujung-ujungnya berjumbai. Walaupun poster itu tua dan tidak
menarik untuk anak-anak muda yang berkemah, pesannya memukau
saya seperti Doa Bapa Kami memukau saya saat ini.
Ketika Anda berdoa "[adilah kehendak-Mu", Anda tidak sedang
meminta Allah untuk membimbing masa depan ekonomi suatu
bangsa, Anda juga tidak sedang memohon kemenangan militer dalam
sebuah peperangan. Anda memohon agar jadilah kehendak Allah
dalam kehidupan Anda di bumi, seperti kehendak-Nya terjadi di sorga.
Permohonan Doa Bapa Kami ini didasarkan pada premis yang sama
seperti poster di ruang makan itu: ALLAH MEMPUNYAI RENCANA
BAGI HIDUP ANDA.
Pada waktu Anda berdoa "Jadilah kehendak-Mu",
mengakui lima kebenaran tentang kehendak Allah.
LIMA

FAKTA

PENTINCi

TENTANCi

KEHENDAK

Anda

ALLAH

1. Allah mempunyai rencana untuk kehidupan pribadi Anda
2. Mengikuti rencana Allah adalah baik bagi Anda
3. Anda dapat menemukan dan melakukan kehendak Allah
sekarang
4. Rencana Allah tidak dipaksakan kepada Anda
5. Doa Bapa Kami akan membantu Anda mene uk an rencana
Allah

Pada waktu Anda berdoa "Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti
di sorga", Anda mengakui bahwa ada perbedaan besar antara kedua
tempat. Di sorga, para malaikat tidak berdoa tentang kehendak Allah;
mereka hanya melakukannya. Di sorga, kehendak Allah dilakukan
dengan segera, tidak kemudian. Di sorga, kehendak Allah dilakukan
dengan antusias, bukan setengah hati. Di sorga, kehendak Allah
dilaksanakan sepenuhnya, tidak hanya sebagian. Di sorga, kehendak
Allah dilaksanakan dengan sempurna, tidak seperti yang kita lakukan
di bumi.
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SEBVAH
ANDA

RENCANA
PRIBADI

Ketika Anda berdoa "Jadilah kehendak-Mu". sadarilah apa yang
Anda mohon. Jika Anda mengakui Allah sebagai Bapa Anda, itu
seperti meminta, "Kami akan pergi berlibur ke tempat yang Engkau
kehendaki". Anda mengatakan kepada Bapa Anda untuk membuat
rencana bagi Anda. Jika Anda mengakui Allah sebagai Raja Anda,
ketika Anda berdoa "[adilah kehendak-Mu", Anda menyerahkan
kehendak Anda kepada kedaulatan-Nya.
Pada waktu Anda berdoa "[adilah kehendak-Mu", Anda harus
tahu apa yang Anda maksudkan dengan kehendak Allah. Jika tidak,
Anda tidak tahu apa yang akan Anda peroleh. Kehendak Allah dapat
berarti dua hal.
kehendak Allah dapat berarti rencana-Nya yang
menyeluruh bagi hidup Anda, seperti sebuah cetak biru (blueprint)
yang diikuti seorang arsitek dalam membangun sebuah gedung. [adi,
Anda berdoa, "Jadilah rancangan jangka panjang-Mu bagi hidup
saya." Anda sedang meminta Allah untuk membangun hidup Anda
seperti Dia membangun sebuah gedung dengan menggunakan
rancangan-Nya.
Pertama,

Kedua, dengan berdoa "[adilah kehendak-Mu", berarti Anda mernpercayai kemampuan Allah membuat keputusan. Anda sedang memohon kepada Allah untuk membimbing keputusan Anda oleh
kemampuan-Nya membuat keputusan. Di tengah sebuah peperangan,
komandannya akan membuat serangkaian keputusan untuk menyebar pasukan, menggerakkan artileri dan menyediakan perbekalan.
Sang komandan mempunyai sebuah rencana atau strategi yang menyeluruh. Itu adalah "Gambar Besar". Komandan juga membuat keputusan harian. Dengan cara inilah ia memimpin pasukan kepada
kemenangan. Oleh sebab itu, ketika Anda berdoa "Jadilah kehendakMu", Anda meminta supaya keputusan Allah menjadi efektif di dalam
hidup Anda berdasarkan kemampuan-Nya untuk melihat "gambar
besar", dan Anda memohon bimbingan-Nya dalam kehidupan Anda
untuk masalah-masalah hari itu.
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Sebagai kata benda, kehendak-Nya ialah seperti cetak biru
untuk kehidupan Anda (Gambar Besar).
Sebagai kata kerja, Allah menghendaki! Dia ingin membuat
keputusan-keputusan yang kompeten untuk kehidupan Anda.
(Bimbingan.)
Ada beberapa ekspresi dari kehendak Allah.
Periama, ada kehendak Allah yang otomatis. Kehendak tersebut
seperti hukum-hukum yang dipakai-Nya untuk mengatur jagad raya.
Kehendak tersebut adalah strategi-strategi-Nya, atau hukum-hukum
alamoKehendak Allah secara otomatis dilakukan ketika Anda bernapas.
Anda tidak perlu membuat keputusan untuk mengambil napas. Secara
otomatis Anda bernapas karena bernapas adalah suatu ekspresi sifat
manusia. Rencana Allah termasuk suatu sistem pernapasan bagi setiap
orang, dan penciptaan udara untuk bernapas.
Ketika sebuah pensil menggelinding dari atas meja, pensil itu
otomatis jatuh ke bawah karena kehendak otomatis Allah lainnya hukum gaya berat atau gravitasi.
Di samping hukum-hukum alam semacam itu, kehendak Allah yang
otomatis akan berfungsi dalam hukum-hukum sorga. Allah berkata,
"Sesungguhnya seperti yang Kumaksudkan, demikianlah akan
terjadi" (Yes. 14:24).
Kadang-kadang, Anda tidak perlu berdoa "Jadilah kehendakMu". Itu akan terjadi secara otomatis. Anda tidak perlu berdoa supaya
air mendidih pada suhu 212 derajat Fahrenheit. Anda tidak usah
berdoa agar sungai mengalir ke laut. "TuHAN semesta alam telah
merancang, siapakah yang dapat menggagalkannya?" (ayat 27).
Ekspresi kedua dari kehendak Allah disebut keinginan-Nya.
Ini
terdiri dari hal-hal yang Dia ingin dilakukan, tetapi yang tidak selalu
dilakukan. Allah menghendaki beberapa hal tertentu dilakukan, tetapi
yang seringkali tidak terjadi. Misalnya, Allah ingin setiap orang
percaya kepada-Nya ... setiap orang.
"Sebab Allah mengutus Anak-Nya ke dalam dunia bukan untuk
menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya
oleh
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Dia"(Yoh. 3:17). "Tuh an tidak lalai menepati janji-Nya, ... Ia
menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya
semua orang berbalik dan bertobat" (2 Ptr. 3:9). Allah tid-ik ingin
siapa pun menolak Dia, tetapi orang-orang tidak selalu menghormati
keinginan-Nya.
Ayat terpendek dalam Alkitab berkata, "Maka menangislah Yesus"
(Yoh. 11:35). Banyak orang tahu bahwa ini adalah ayat terpendek,
tetapi ada beberapa orang bertanya mengapa Anak Allah menangis.
Yesus menangis karena Dia berduka untuk sau dar a-s aud ar a
perempuan Lazarus yang meninggal, dan karena kawan-kawan lain
pun menangis. Yesus begitu sedih ketika Dia menghadapi ejekan dan
penolakan orang banyak yang tidak percaya. Dia ingin setiap orang
menerima Dia, tetapi mereka menolak Dia. Kehendak Allah dirintangi.
Ketika Anda berdoa "Jadilah keheridak-Mu". Anda sedang
mengatakan bahwa Anda ingin melaksanakan keinginan Allah yang
mungkin tidak dilakukan.
Ekspresi ketiga dari kehendak Allah ialah apa yang Dia perintahkan. Apabila seorang ibu berkata,"Bersihkan kamarmu!" perintah itu ialah
kehendaknya, atau keinginannya. Ketika seorang ayah berkata tidak
kepada seorang putra, itu adalah sebuah ekspresi dari kehendak ayah.
Allah memerintahkan kepada anak-anak-Nya, "Kuduslah kamu, sebab
Aku kudus" (1 Ptr. 1:16). Adalah kehendak-Nya bahwa anak-anakNya menaati Dia sepenuhnya setiap hari, dalam segala hal.
Demikianlah, anak-anak Allah harus kudus. Mereka yang tidak kudus berarti tidak menaati Allah. Pad a waktu Anda berdoa, "Jadilah
kehendak-Mu", Anda memohon bantuan Allah dalam melaksanakan
perintah-perintah-Nya.
Anda memohon bantuan Allah untuk
menolong Anda menjadi kudus dalam menanggapi perintah-Nya.
Alkitab berisikan banyak perintah. Beberapa sudah kita ketahui,
beberapa lainnya belum pernah kita baca. Untuk melakukan kehendak
Allah, kita harus mempelajarinya dan melakukannya.
MENCiIKVTI
ADALAH

RENCANA
BAlK

ALLAH

BACiI ANDA

Beberapa orang berpikir, kehendak Allah adalah seperti sekotak
undian berhadiah. Hanya kadang-kadang saja kita memperoleh
hadiah. Kebanyakan kita memperoleh barang-barang biasa.
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Beberapa orang berpikir, kehendak Allah adalah seperti sekantong
kelereng. Itu adalah sesuatu yang dapat Dia"tarik keluar ...
mengkilapkannya
... mernamerkannya ... dan menggunakannya
dalam satu permainan untuk memenangkan beberapa kelereng lagi.

Beberapa orang berpikir, kehendak Allah adalah seperti karung
Santa Claus. Karung itu penuh gula-gula dan mainan, tetapi Dia
hanya datang setahun sekali kepada anak-anak lekaki dan perempuan
yang baik, karena Dia tahu siapa yang nakal atau yang manis.
Beberapa orang berpikir, kehendak Allah adalah seperti nomor
darurat 911 yang dipergunakan apabila terjadi kebakaran atau
keadaan darurat lainnya.
Ada pula orang-orang yang berpikir bahwa kehendak Allah
adalah seperti telepon merah di meja kerja presiden, untuk dipakai
sebagai usaha terakhir.
Faktanya ialah, melakukan kehendak Tuhan adalah hal yang
benar untuk dilakukan.
Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi
berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat
membedakan manakah kehendak Allah: apa yang baik, yang
berkenan kepada Allah dan yang sempurna (Rm. 12:2).
Allah ingin Anda melakukan kehendak-Nya karena itu baik ...
baik untuk Anda ... baik untuk keluarga ... baik untuk Allah. Apabila
orangtua ingin anaknya pulang ke rumah dari sebuah kencan sebelum
tengah malam, keputusan itu dibuat bukan untuk menyakiti anak
tersebut. Adalah baik bagi si anak untuk mempunyai "batasanbatasan" dan belajar menaatinya. Hal itu membangun karakternya,
yang akan membantunya dalam kehidupannya di kemudian hari.
Pembatasan pada seorang anak juga membantu orangtua untuk tidur
lebih baik dan melegakan mereka dari kekhawatiran. Apabila seorang
anak muda pulang ke rumah tepat waktu, maka itu adalah baik untuk
seluruh keluarga. Jika seseorang terlambat pulang, itu akan merusak
keharmonisan dan rencana keluarga.
Sekalilagi,kehendak Allah adalah tepat bagi Anda. Dia tidak meminta
Anda untuk menjadi inti tim bola basket-Nya jika Anda hanya setinggi
1,5 meter. Dia tidak meminta Anda untuk mengajar sebuah kelas
Alkitab jika Dia memberi Anda karunia roh pelayanan dan
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pengelolaan. Seperti dinyatakan poster biru dengan huruf perak di
ruang makan , ALLAH MEMPUNY AI SEBUAH RENCANA BAG I
ANDA.
Ketika Anda berdoa "Jadilah kehendak-Mu", Anda adalah seperti
seorang anak lelaki kecil yang tahu bahwa ia tidak bisa melakukan
apa yang dikehendaki ayahnya tanpa bantuannya. Seorang ayah in gin
anaknya menaiki sepeda baru yang diterimanya pada hari Natal.
Pada dasarnya,
anak ini mencoba untuk melakukan
apa yang
dikehendaki ayahnya darinya. Tetapi, anak tersebut jatuh berkali-kali.
Maka anak itu me mohon, "Bantulah saya ...." Anak ini tidak meminta
ayahnya untuk naik sepeda. Ia tidak meminta ayahnya untuk
membuatnya naik sepeda. Ia meminta, "Bantulah saya melakukan
kehendakmu."
Kemudian, ayahnya memegang, membimbing, dan
mendorong sepeda, menjaga anaknya ,Sl,lpaya tidak jatuh. Sementara
itu, anaknya berpikir ia sedang menjalankan sepeda. Sebenarnya,
ayahnya berlari di sisi putranya, membantunya melakukan apa yang
dikehendaki ayahnya.
'.
Permohonan "[adilah kehendak-Mu" ialah dalam bentuk aorist
tense dalam bahasa aslinya, yang berarti tindakan "titik tolak". Pada
waktu Anda berdoa "Jadilah kehendak-Mu",
Anda harus mau
melakukannya
"sekarang juga."
Seorang ibu memanggil masuk anaknya yang sedang bermain
untuk makan malam, tetapi anaknya terus bermain. Ibunya pergi ke
pintu dan mengumumkan,
"Aku mau engkau masuk ke rumah saat
ini juga." Yang dimaksudkan ialah ketaatan segera.
Ketika Anda berdoa "Jadilah kehendak-Mu",
Anda harus
mempunyai iman untuk mengharapkan Allah melakukan kehendakNya dengan segera melalui kehidupan Anda. Jangan berharap Dia
akan seger a melakukan apa yang tidak rnau Anda lakukan, atau
membiarkan Dia membantu Anda melakukannya.
ANDA
MELAI<VI<AN

DAPAT

MENEMVKAN

J<EHENDAI<

ALLAH

DAN
SEKARANCj

Permohonan ketiga dari doa Bapa Kami ialah sebuah perrnohonan bahwa kehendak Allah akan terjadi dalam hidup Anda. Perhatikan
bahwa Anda tidak sedang memohon Allah untuk melakukan kehendak-Nya, atau untuk mengubah keherid ak-Nya: dan Anda tidak
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memohon Allah untuk memberkati kehendak Anda. Anda sedang
memohon kepada Allah untuk membantu Anda menemukan dan
melakukan kehendak-Nya dalam hidup Anda.
Sebelum Anda menjadi seorang Kristen, Andalah yang duduk di
takhta kehidupan Anda. Seperti seorang raja, Anda memerintah
hidup Anda dan menyenangkan diri sendiri. Pokok persoalan
keselamatan ialah,siapakah
yang akan duduk di atas takhta
kehidupan Anda? Apakah Anda yang akan duduk di takhta hati
Anda, atau Anda akan membiarkan Krisius bertakhta di sana? Pada
saat Anda menjadi seorang percaya, Anda mempersilakan Kristus
memegang kendali hidup Anda. Anda berkata bersama Paulus,
"Karena bagiku hidup adalah Kristus ..." (FIp. 1:21). Keselamatan
adalah sebuah gambaran dari kehendak kita yang mengatakan ya
kepada Kristus untuk duduk di atas takhta kehidupan kita.
Kemudian, kita harus berdoa setiap hari, "Jadilah kehendak-Mu".
Apabila kita memanjatkan doa itu setiap hari, itu merupakan sebuah
keputusan yang sadar untuk membiarkan Kristus mengarahkan hidup
kita. Setiap hari kita mengatakan ya. Ini berarti, kehidupan kristiani
merupakan sebuah kata YA yang besar pada awalnya, diikuti dengan
ya kecil setiap hari.
Demikianlah, setiap hari ketika Anda berdoa "Jadilah kehendakMu", Anda sedang mendoakan sedikitnya empat hal.
EMPAT
RENCANA

PERMOHONAN

ALLAH

VNTVK

TENTANCi
KEHIDVPAN

ANDA

1. Bantulah saya menemukan rencana-Mu
2. Bantulah saya memahami rencana-Mu
3. Bantulah saya mematuhi rencana-Mu
4. Bantulah saya mewujudkan rencana-Mu
Pada waktu Anda berdoa "Jadilah kehendak-Mu", Anda bisa
meminta Allah untuk membantu Anda menemukan rencana-Nya bagi
Anda dalam Alkitab dan untuk memahaminya. Daud mengerti bahwa
Firman Allah mengandung beberapa hal yang tidak ia pahami. Ia
berdoa, "Singkapkanlah mataku, supaya aku memandang keajaibankeajaiban dari Taurat-Mu" (Mzm. 119:18).
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KetikaAnda berdoa "Jadilahkehendak-Mu", itu bisa menjadi sebuah
doa penyerahan kepada kehendak Allah. Instruktur sekolah mengemudi dapat mengatakan kepada muridnya bagaimana mengemudikan sebuah mobil, memperlihatkan sebuah video tentang
mengemudi dengan benar dan bahkan membawa setiap murid berlatih
mengendarai kendaraan untuk memberi contoh tentang teknik-teknik
mengemudi. Namun, pada suatu ketika, kunci kendaraan akan
diberikan kepada muridnya. Roda setir dialihkan kepada si murid.
Pengendalian mobil diserahkan kepada murid.
Mungkin Anda tahu bahwa Allah mempunyai rencana bagi
hidup Anda, dan mengerti apa artinya itu. Mungkin Anda telah
mendengarkan pelajaran Alkitab tentang rencana Allah bagi hidup
Anda dan bahkan mempunyai seorang pembimbing yang menjelaskan
langkah-langkah praktis tentang bagaimana rencana Allah harus
dijalankan. Namun, akan tiba saatnya, ketika Anda menyerahkan
hidup Anda kepada Allah. Anda melepaskan. Dia mengambil alih.
Maka, Anda akan mengerti "Jadilah kehendak-Mu."
Anda tidak berdoa untuk membelokkan kehendak Allah.
Doa membelokkan kehendak Anda mengikuti kehendak-Nya.

RENCANA

ALLAH

TIDAK

DIPAKSAKAN

KEPADA

ANDA

Allah mempunyai rencana untuk alam semesta ini. Alam semesta
ini diperintah oleh hukum-hukum-Nya yang alami. Allah juga mempunyai rencana untuk umat manusia. Mereka hidup menurut prinsipprinsip psikologi,sosiologi,nutrisi, kebersihan dan kesehatan mental yang
baik. Beberapa orang menolak untuk hidup menu rut hukum universal Allah dan menderita akibat-akibatnya ... akibat-akibat alami yang
timbul langsung karena melanggar hukum-hukum yang diketahui.
Allah mempunyai hukum tentang kesucian seksual, dan mereka yang
berkontak dengan AIDS kemungkinan besar akan membuat kontrak
dengan AIDS. Beberapa orang mengatakan dengan keliru bahwa
Allah menghukum mereka, seolah-olah Allah menekan sebuah tombol
di sorga dan mereka terinfeksi. Apa yang sebenarnya terjadi ialah,
mereka melanggar beberapa hukum kesehatan karena membuat
perjanjian kontrak dengan AIDS dan terinfeksi. Allah semula
memprakarsai hukum sanitasi, tetapi Dia tidak berurusan secara
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pribadi dengan mereka yang terkena penyakit. Mereka melangkah
melewati garis batas kesehatan.
Kadang-kadang Anda tidak melakukan kehendak Allah karena
Anda tidak tahu apa yang Dia kehendaki. Misalkan, Anda tidak
memperoleh kenaikan gaji yang Anda harapkan di pekerjaan. Anda
menjadi marah. Mungkin Anda tidak menerima kenaikan gaji karena
Anda tidak tahu apa yang diharapkan perusahaan. Para supervisor
Anda mengatakan Anda tidak menerima kenaikan gaji karena Anda
gagal melakukan pekerjaan tulis-menulis Anda dengan benar. Pada
saat supervisor menunjukkan bagaimana membuat pekerjaan tulismenulis Anda, Anda melakukannya; dan kenaikan gaji itu diberikan.
Dengan cara yang sama, ketika Anda berdoa "Jadilah kehendakMu", Anda meminta kepada Allah untuk menunjukkan apa yang
harus Anda lakukan.
Penundukan diri Anda
kepada Allah ialah awal
dari kehidupan doa Anda.
Kadang-kadang
Anda sedang

ketika Anda berdoa "[adilah kehendak-Mu",

Inengatakan

bahwa Allah tidak rrierrer.irna keadaan

dunia. Allah tidak menyukai kejahatan, ketidaktahuan dan sakitpenyakit. Allah tidak menghendaki para politikus yang berbohong
atau usaha-usaha korupsi. Jadi, ketika Anda berdoa "Jadilah
kehendak-Mu", Anda sedang memohon agar Allah mengubah dunia
menurut rencana-Nya.
Banyak orang Kristen melihat begitu banyak korupsi tentang mereka, sehingga mereka hanya mengangkat tangan dengan putus asa.
Namun, Yesus tidak bereaksi seperti itu. Ketika melihat para penukar
uang yang korupsi berada di Bait Allah, Yesus mengusir mereka
keluar. Dalam semangat "[adilah kehendak-Mu", dua kali Yesus membersihkan Bait Allah, pada awal dan akhir pelayanan-Nya di dunia.
Doa adalah sebuah panggilan
untuk mengubah dunia.
Pada waktu Anda berdoa "Jadilah kehendak-Mu", Anda juga
menundukkan sikap Anda kepada Allah. Beberapa orang melakukan
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kehendak Allah, tetapi mereka melakukannya dengan sikap yang salah.
Mereka pergi ke gereja, tetapi mereka berharap ada di tempat lain selama
kebaktian. Ketika menundukkan
kepala dalam doa, mereka
menginginkan hal-hal yang berdosa. Ketika Anda berdoa "[adilah
kehendak-Mu", Anda menyerahkan sikap Anda kepada Allah.
Beberapa orang meletakkan uang mereka ke dalam kotak persembahan pada hari Minggu, tetapi berpikir dengan jengkel, Aku dapai
membeli seiumlun saham di pasar bursa dengan uang itu. Atau mereka
memikirkan mobil baru atau pakaian baru yang mereka butuhkan.
Mungkin mereka akan selalu berpikir dengan jengkel, Seharusnya
gereja memberi uang kepadaku, bukan aku yang memberi kepadanya. Pada
saat Anda berdoa "Jadilah kehendak-Mu", Anda sedang memohon
kepada Allah untuk melindungi Anda dari kejengkelan dan untuk
mengatasinya dengan semakin mempercayai Dia. Ketika Anda berdoa
"[adilah kehendak-Mu", Anda menyerahkan uang Anda kepada Allah.
Beberapa orang memberi waktu kepada Allah dengan jengkel.
Sementara duduk di gereja mereka berpikir, Aku bisa berada di lapangan
golf. Beberapa orang berdalih, Aku bekerja keras uniuk memeiihara
keluargaku. Aku tidak suka membuang waktu keluarga pada hari Minggu
untuk menghadiri kebaktian. Ketika Anda berdoa "[adilah kehendakMu", Anda mengkonfrontasi kejengkelan apa pun tentang memberi
waktu Anda kepada Allah.
Beberapa orang juga mempunyai masalah pemberontakan
batiniah. Mereka tahu harus melakukan kehendak Allah, tetapi
mereka hanya patuh secara lahiriah. Mereka berpikir, Aku tidak bisa
mengalahkan Allah, jadi apa boleii bunt, aku menyerah saja.
Seorang anak lelaki murid taman kanak-kanak berdiri di kelas,
walaupun gurunya menyuruhnya duduk. Guru tersebut memaksanya,
"Setiap orang sedang duduk. Apakah kamu tidak bisa duduk?" Ketika
anak tersebut terus berdiri, seorang guru asisten meletakkan tangannya
di atas pundak si anak dan membuatnya duduk.
Dengan putus asa anak itu berkata tanpa berpikir, "Saya bisa
saja terlihat duduk, tetapi di dalam hati sebenarnya saya berdiri!"
Beberapaorang telah berserah kepada kehendak Allah secara lahiriah,
tetapi dalam hati mereka tetap melawan Allah dengan kukuh. Ketika
mereka berdoa "Jadilah kehendak-Mu", mereka harus tunduk kepada
kehendak Allah secara batiniah pula, sama seperti secara lahiriah.
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Doa mengubah Anda
sebelum mengubah Allah.
Beberapa orang mempunyai sikap pasrah yang negatif. Seperti
seorang fatalis, mereka percaya bahwa Allah menyebabkan setiap
persoalan. Filsafat mereka ialah, Apa yang harus terjadi ... terjadilah."
Orang-orang fatalis tersebut tidak bersemangat untuk berdoa, "[adilah
kehendak-Mu". Mereka juga tidak bahagia dengan kehendak Allah.
Mereka adalah seperti sepasang suami istri yang telah menikah lebih
dari 40 tahun. Istrinya terus-menerus mengoceh, dan suaminya mendongkol dengan berdiam diri. Istrinya terus mengoceh dan si suami
telah menyerah untuk mencoba mengubah istrinya. Ia sudah pasrah.
/I

Ketika Anda berdoa "Jadilah kehendak-Mu", Anda tidak pasrah
secara pasif kepada kehendak Allah hanya karena Anda tidak dapat
berbuat apa-apa terhadap kehendak itu. Anda secara aktif tunduk
kepada rencana-Nya dan dengan sukacita melakukannya.
Doa adalah sebuah disiplin pribadi
yang mengubah kita menjadi
murid-murid yang berdedikasi.
Beberapa orang mempunyai masalah teologis dengan Doa Bapa
Kami. Mereka percaya, kehendak Allah hanya melibatkan apa yang
terjadi di sorga, dan tidak dengan apa yang terjadi pada kita di bumi.
Mereka percaya, kehendak Allah hanya diterapkan pada apa yang
terjadi pada zaman Alkitab, dan bukan zaman sekarang. Jika teologi
macam ini telah membatasi kehidupan doa Anda, maka Anda
mempunyai teologi yang buruk. Ketika Anda berdoa "Jadilah
kehendak-Mu di bumi seperti di sorga", Anda sedang memohon:
Campur tangan Allah di sini ... sekarang ... secara pribadi ... uniuk;
Anda.

Ada pula orang-orang yang mempercayai teologi yang buruk yang
mengajarkan bahwa Doa Bapa Kami hanyalah untuk mereka yang
berada di bawah hukum Perjanjian Lama atau untuk sebuah kerajaan
teokratis di masa depan. Mereka menerapkan Doa Bapa Kami pada
dispensasi Yahudi. Mereka mengklaim bahwa Yesus mengajarkan doa
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ini sebelum kematian-Nya, menjadikannya sebuah doa Perjanjian Lama. Sejarah Gereja Kristen mengajarkan bahwa Doa Bapa Kami ialah untuk Gereja. Doa ini ialah untuk sekarang ... untuk orang-orang
yang tinggal di Amerika Serikat ... untuk siapa saja di dalam dunia
sekarang.
Doa Bapa Kami adalah untuk semua orang percaya, termasuk
para murid di bawah hukum Perjajian Lama pada saat Yesus
mengajarkannya
untuk pertama kali, dan mereka yang hidup di
bawah otoritas Kristus di bawah Perjanjian Baru. Yesus tahu para
murid-Nya akan menjadi fondasi Gereja (lihat Ef. 2:20). Pada waktu
mereka meminta, "Ajarlah kami berdoa" (Luk. 11:10), Dia memberi
mereka Doa Bapa Kami, yang melampaui
semua rintangan
dispensasional.
DOA
ANDA

BAPA

KAMI

MENEMVJ<AN

AJ<AN

MEMBANTU

RENCANA

ALLAH

Anda dapat menemukan rencana Allah bagi hidup Anda jika
Anda mau berdoa setiap hari "[adilah kehendak-Mu" ... bukan sekadar
mengulang-ulang
kata-kata, tetapi mencari kehendak Allah dengan
segenap hati Anda. Yesus mengatakan kepada kita, "Carilah dahulu
Kerajaan Allah" (Mat. 6:33).
Bagi beberapa orang, rencana Allah datang dengan perlahanlahan dan secara bertahap, seperti fajar menyingsing di hari yang
baru. Matahari tidak timbul dengan mendadak. Ada seberkas sinar
yang menghalau bayang-bayang, jauh sebelum Anda dapat membaca
surat kabar pagi di bawah cahaya redup dari timur. Demikianlah
rencana Allah datang perlahan-lahan
kepada mereka yang berada
dalam ikatan dosa. Tetapi, ketika mereka terus berdoa setiap hari
"[adilah kehendak-Mu",
Allah akan menuntun mereka ke dalam
rencana-Nya bagi kehidupan mereka.
Bagi orang lain, rencana Allah adalah seperti menyalakan lampu
di dalam sebuah ruangan gelap. Kaum muda telah pergi ke gereja
tanpa sebuah petunjuk atau pengarahan bagi hidup mereka. Namun,
dalam sebuah konferensi pekabaran Injil, mungkin hidup mereka
menjadi terfokus. Mereka berjalan keluar dari pertemuan menuju
ladang misi. Mereka tahu Allah telah memanggil mereka petang itu
dan mereka taat.
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Doa Bapa Kami mengajar kita untuk tidak masuk ke hadirat Allah
dengan tergesa-gesa seperti anak-anak ... berceloteh tentang masalahmasalah kita ... atau mengharapkan sebuah hadiah. Kita diajar supaya
datang ke dalam hadirat Allah untuk memuliakan Dia ... untuk
mengakui agenda-Nya ... untuk mencari kehendak-Nya. Doa Bapa
Kami mengajar kita untuk berdoa "[adilah kehendak-Mu" dan
mempersilakan Allah menyatakan rencana-Nya dalam hidup kita.

Checklist
Datanglah

Kerajaan-Mu

Doa

Bagaimana Anda melakukannya

Catat bagaimana Anda mau
satu)
Allah memerintan hidup Anda BUnik

Rata-rata

(pilih salal

Baik

1.
2.
3.
4.
5.

MEMBVAT

JVRNAL

Apabila Anda serius ingin mencari dan melakukan kehendak
Allah, Anda harus membuat sebuah catatan tentang bagaimana Anda
melakukannya. Sama seperti sebuah catatan rekor yang baik akan
memberi arahan untuk masa depan, demikian juga Anda akan
mengerti rencana Allah bagi hidup Anda lebih baik. [awab beberapa
pertanyaan berikut ini setiap hari.
1. Prinsip-prinsip apakah yang Anda temukan yang dapat
membantu Anda menemukan rencana Allah untuk hidup
Anda?
2. Rencana Allah apakah yang Anda ketahui dengan pasti untuk Anda lakukan?
3. Apakah yang Anda ketahui dengan pasti Allah tidak mau
Anda lakukan? Bagaimana Anda mengetahui ini?
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4. Bagaimana kehidupan Anda menjadi berubah karena Anda
menemukan rencana Allah bagi hidup Anda?

TICiA

BAqAIMANA

LANCiKAH

PELAJARAN

MENEMVKAN

ALKITAB

J(EHENDAK

ALLAH

Pelajaran Alkitab berikut dirancang untuk membantu Anda
berdoa "Jadilah kehendak-Mu" dengan cara yang membantu Anda
mengadopsi kehendak Allah dalam kehidupan Anda. Langkah 1 Bacalah pertanyaan dan cobalah untuk menjawabnya. Langkah 2 Bacalah ayat Alkitab yang tercetak dalam kotak, dan cobalah untuk
menentukan bagaimana menjawab pertanyaan. Langkah 3 - Catat
lah jawabannya dalam ruang kosong yang tersedia.
1. Karena kehendak Allah kadang-kadang
diketahui, bagaimana tanggapan Anda?

tampak dapat

"Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut
hukum, dan Ia mengajarkan jalan-Nya kepada orang-orang
yang rendah hati." - Mzm. 25:9
"5ebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya
kamu mengerti kehendak Tuhan." - Ef. 5:17
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Apakah kehendak Allah bagi Anda mengenai dunia ini?

"Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari
Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus, yang telah
menyerahkan
diri-Nya karena dosa-dosa kita, untuk
melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini, menu rut
kehendak Allah dan Bapa kita." - Gal. 1:3, 4

3.

Apakah kehendak Allah bagi kehidupan fisik Anda?

"Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku
menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan
yang berkenan kepada Allah: itu adalah ibadahmu yang sejati.
[anganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi
berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat
tnetnbedakan

rnariak.ah kehendak Allah: apa yang ba ik. yang

berkenan kepada Allah dan yang sempurna." -

4.

Rm. 12:1,2

Kehendak Allah ialah supaya Anda mengatasi pencobaan
(lihat 1 Kor. 10:13), dan mengalahkan dunia ini (lihat 1
Yoh. 5:4). Apakah yang dijanjikan-Nya jika Anda
menang?

JADILAH

KEHENDAK-MV

"Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi
orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selamalamanya." - 1 Yoh. 2:17

5.

Bagaimana Anda dapat menemukan
hidup Anda?

kehendak Allah bagi

"Barangsiapa mau melakukan kehendak-Nya, ia akan tahu
entah ajaran-Ku ini berasal dari Allah, entah Aku berkatakata dari diri-Ku sendiri." - Yoh. 7:17

6.

Di manakah

Anda dapat menemukan

kehendak

Allah?

"Atas kehendak-Nya sendiri Ia telah menjadikan kita oleh Firman
kebenaran, supaya kita pad a tingkat yang tertentu menjadi anak
sulung di antara semua ciptaan-Nya." - Yak. 1:18

7.

Apabila Anda tidak yakin akan tindakan
manakah seharusnya tanggapan Anda?

Anda, bagai-

DOA
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"Tetapi Paulus menjawab: "Mengapa kamu menangis dan
dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab
aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di
Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus." Karena ia tidak
mau menerima nasihat kami, kami menyerah dan berkata:
Jadilah kehendak Tuhan!" - Kis. 21:13, 14

8.

Kata Paulus, ia berharap dapat pergi ke Roma oleh kehendak
Allah (Rm. 1:10;bandingkan 15:32).Ia juga merencanakan
untuk pergi ke Korintus dengan sikap yang sama. Apakah
sikapnya itu?

"Tetapi aku akan segera datang kepadamu,
menghendakinya." - 1 Kor. 4:19

kalau Tuhan

"[adi sekarang, hai kamu yang berkata: "Hari ini atau besok
kami berangkat ke kota anu, dan di sana kami akan tinggal
setahun dan berdagang serta mendapat untung", sedang kamu
tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu?
Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu
lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata: Jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu." - Yak.
4:13-15

Fokus

Doa Bapa

Kami

Permohonan-permohohan

"Mu";

Dikuduskanlah
(dihormatilah)
Datanglah Kerajaan-Mu.
Jadilah kehendak-Mu.

nama-Mu.

Engselnya:
Di bumi seperti di sorga.
Permohonan-permohonan
Berilah kami makanan.
Ampunilah
kesalahan kami.

"Kami":

Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan.
Lepaskanlah kami dari pada yang jahat.
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ENGSELNYA:
DI

BUMI

SEPERTI

Meringkas

DI SORGA

Bagian "Mu"

Karena Doa Bapa Kami berada dalam simetri yang sempurna,
doa tersebut mempunyai tujuh permohonan yang dibagi ke dalam
dua bagian, dan sebuah "serni-kesimpulan" di antaranya. Ada tiga
permohonan di bagian pertama, dan empat permohonan dalam bagian
kedua, dengan permohonan keempat sebagai sebuah "engsel".
Ketiga permohonan pertama disebut permohonan "Mu" karena
permohonan-permohonan tersebut berpusat pada kemuliaan Allah.
Keempat permohonan terakhir disebut permohonan "Kami".
Pada akhir ketiga permohonan "Mu" pertama, Anda akan
menemukan sebuah semi-kesimpulan yang meringkas bagian
pertama. Ringkasan tersebut menyimpulkan apa yang disampaikan
sampai titik ini, tetapi itu bukan kesimpulan final maupun kesimpulan

DOA

TEROBOSAN

terakhir. Karena munculnya di tengah Doa Bapa Karni, rnaka itu
disebut "serni-kesirnpulan". Kesirnpulan ini rnernberi Anda kesernpatan untuk meringkaskan pikiran Anda sebelum Anda maju terus.
KESIMETRISAN

DOA

BAPA

KAMI

Pendahuluan:
Bagian "Mu"
"Oi sorga"

Bapa Kami
1.Dikuduskanlah nama-Mu - penyembahan
2. Datanglah Kerajaan-Mu - bimbingan
3. Jadilah kehendak-Mu - penyerahan

Semi-kesimpulan:

Di bumi seperti di sorga
4. "Engselnya": Berilahkamimakanan-persediaan
5. Ampuni kami - pengampunan
6. Jauhkan kami dari pencobaan - kemenangan
7. Lepaskan kami - perlindungan
Engkaulah yang empunya Kerajaan, kuasa dan
kemuliaan.

Bagian "Kami"
"Oi bumi"

Ucapan berkat:

Semi-kesimpulannya ialah "di bumi seperti di sorga". Yesus
mengatakan supaya kita merninta tiga hal untuk terjadi "di burni
seperti di sorga". Kita merninta supaya Allah dimuliakan di atas burni
yang berdosa, sebagaimana Dia disembah dalam kesempurnaan di
sorga. Kita mernohon supaya prinsip-prinsip Allah rnernerintah dunia
yang keras kepala, sebagairnana dilakukan mereka yang di bawah
pemerintahan-Nya di sorga. Kita juga memohon agar kehendak Allah
yang sernpurna akan dilaksanakan di burni yang tidak sernpurna ini,
sebagairnana dilaksanakan di sorga.
Mengapa Yesus rnenarnbahkan serni-kesimpulan ini, Di bumi
seperti di sorga? Ini bukan untuk menunjukkan betapa jauhnya
kekurangan kita di dalam doa kita. Anda dapat memandang ke
sekeliling dan melihat bahwa Allah tidak selalu dimuliakan di bumi
ini. Semi-kesirnpulan ini rnenunjukkan betapa banyaknya Anda perlu
rnemohon. Serni-kesimpulan ini ada di sana untuk memperluas doadoa Anda ... untuk rnernperluas irnan Anda ... untuk memperluas
harapan Anda. Semi-kesimpulan tersebut menan tang Anda untuk
berdoa supaya perkara-perkara di bumi akan menjadi seperti di sorga .
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"Jangan meminta roti panggang duniawi," Yesus mengatakan
kepada kita, "mintalah perjamuan sorgawi." Jangan merasa puas
dengan sepeda; mintalah sebuah limousine (mobil mewah). Semikesimpulan menginginkan yang terbaik dari Allah.
Bagaimana kehendak Allah dilaksanakan di sorga? Sorga adalah
tempat yang sempurna dan di sana tidak ada dosa, tidak ada korupsi,
tidak ada sakit penyakit dan tidak ada air mata. Tidak ada agendaagenda ego is di sorga, hanya ada ketaatan langsung. [ad i,
bagaimanakah kehendak Allah dilaksanakan di sorga?
Dengan segera. Keputusan Allah dilaksanakan dengan seger a di
sorga, jadi permohonan Anda harus dilaksanakan sekarang.
Sempurna. Maksud-maksud Allah diwujudkan di sorga dalam
segala hal, jadi itulah standar ketaatan Anda hari ini.

Dengan maksud pasti. Tugas Allah merupakan prioritas satusatunya di sorga, jadi Anda memberi seluruh perhatian kepada
kehendak-Nya untuk hari ini di bumi.
Berkesinambungan. Kehendak Allah selalu dilaksanakan -di sorga,
jadi kehendak Allah adalah jadwal Anda untuk hari ini.

Dengan sukacita. Rencana Allah dilakukan dengan bahagia di
sorga, jadi itulah sikap Anda di sini, di bumi untuk hari ini.
Dengan keinginan yang besar. Rancangan Allah sangat didambakan
oleh mereka yang di sorga, jadi itulah yang harus menjadi itikad Anda

untuk hari ini.
Dengan sepenuli hati. Formula Allah menawan setiap bagian dari
mereka yang di sorga, jadi Anda harus mencarinya dengan seluruh
keberadaan Anda untuk hari ini dan setiap hari dari hid up Anda.
Bagian pertama Doa Bapa Kami berpusat kepada Allah. Bagian
itu disebut permohonan "Mu". Apabila Anda berbicara kepada Allah,
Anda harus berfokus kepada-Nya. Pertama, "Dikuduskanlah namaMu". Kedua, "Datanglah Kerajaan-Mu".Ketiga, "Jadilah kehendak-Mu".
PERMOHONAN
MENCjAKVI

KEDAVLATAN

"Mv"
ALLAH

SEPENVHNYA

1. Karena Allah adalah kudus ... Dikuduskanlah nama-Mu
2. Karena Allah memerintah ... Datanglah Kerajaan-Mu
3. Karena Allah berdaulat ... Jadilah kehendak-Mu

DOA
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Bagian "Mu" menunjukkan bahwa doa ialah berbicara kepada
Allah, bukan masuk ke hadirat Allah dengan egois untuk memintaminta apa yang Anda perlukan. Anda mengatakan kepada Allah,
Anda ingin nama-Nya dimuliakan di bumi, sebagaimana Dia adalah
pusat penyembahan di sorga. Anda mengatakan kepada Allah, Anda
ingin prinsip-prinsip-Nya
dilakukan di bumi, sarna seperti Dia
memerintah di sorga. Anda mengatakan kepada Allah, Anda patuh
kepada rencana dan maksud-Nya, sebagaimana segala sesuatu dr
sorga tunduk kepada kehendak-Nya,
Permohonan keempat ialah permohonan "engsel". Sebuah engsel
dikaitkan pad a dua benda untuk menjaga kesatuan. Permohonan
engsel dalam Doa Bapa Kami, "Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami," menjaga kesatuan permohonan
"Mu" dan
permohonan "Kami" - sambil berperan juga sebagai permohonan
"Kami" yang pertama.
Anda tidak bisa berfokus pada permohonan "Mu" tanpa sebuah
tubuh yang sehat. Oleh sebab itu, Anda meminta "makanan" untuk
membuat Anda kuat secara fisiko"Makanan" merupakan sebuah kata
simbol untuk segala sesuatu yang kita butuhkan secara fisik di dalam
hidup ini. Permohonan engsel meminta kehidupan jasmaniah yang kuat.
Engsel ini dilekatkan pada keempat permohonan terakhir, yang
terdiri dad doa untuk perjalanan rohani kita dengan Allah. Anda
tidak bisa meminta ketiga permohonan terakhir, kecuali Anda
menegakkan prioritas ketiga permohonan pertama. Permohonan
engsel adalah sebuah permohonan untuk kemampuan jasmaniah
dalam melakukan hal-hal "di bumi" dan "di sorga". Anda bisa
meminta "makanan" hanya setelah Anda menyembah nama-Nya,
hidup menurut prinsip-prinsip
Kerajaan, dan tunduk kepada
kehendak-Nya dalam hidup Anda. Kemudian, Anda meminta
"makanan" untuk mempunyai kemampuan fisik memenuhi
perjalanan rohani dengan Allah di bumi (untuk diampuni dosanya,
untuk menang atas dosa dan untuk dilindungi dad yang jahat).
Permohonan engsel memisahkan permohonan sorgawi dari
permohonan duniawi, namun seperti sebuah engsel dengan unik
mengikat sesuatu menjadi satu, permohonan engsel membantu Anda
untuk hidup di bumi dengan standar-standar sorgawi.

DI BUMI

PERMO
MENCiAKVI

SEPERTI

HONAN

DI SORCiA

"KAM!":

KETERCiANTVNCiAN
KEPADA

KIT!\

SEPENVHNYA

ALLAH

1. Karena kita mempunyai kebutuhan jasmani ... berikanlah
kami makanan
2. Karena kita telah berdosa ... Ampunilah kesalahan kami
3. Karena kita tersesat ... janganlah membawa kami ke dalam
pencobaan
4. Karena kita perlu menentang dosa ... lepaskanlah kami dari
pada yang jahat
Anda menguduskan nama Allah (bagian pertama) apabila Anda
diampuni, berkemenangan dan terlindung dari kejahatan (bagian
kedua).
Anda mempersilakan pemerintahan Kerajaan Allah datang ke
bumi (bagian pertama), apabila Anda sudah diampuni, berkemenangan
dan terlindung dari yang jahat (bagian kedua).
Anda melakukan kehendak Allah (bagian pertama), apabila Anda
membereskan dosa-dosa Anda dengan tepat, Anda tidak dituntun
ke dalam dosa-dosa di masa depan dan Anda dilindungi setiap hari
dari yang jahat (bagian kedua).
Sebuah engsel memungkinkan pintu-pintu untuk terbuka ... dan
tertutup. Engsel Doa Bapa Kami membuka misteri Allah sehingga
Anda dapat melihat bagaimana setiap permohonan berinteraksi
dengan satu sarna lain.
Engsel memungkinkan Anda untuk masuk ... dan keluar. Seorang
anak yang berayun-ayun pada sebuah pintu dapat berpura-pura ia
sedang berada di pesawat terbang atau sedang berlayar di sebuah
kapal bajak laut bertiang lima. Pintu yang berayun-ayun mengizinkan
kita untuk pergi ke mana saja kita inginkan.
Jika Anda menangkap serni-kesimpulannya, Anda berdoa kepada
Allah di bumi seolah-olah Anda berada "di sorga". Anda menangkap
engsel dan meminta kepada Allah "di sorga" untuk menjawab Anda
walaupun Anda hidup "di bumi".
'
Engsel itu nyata dan Anda meminta hal-hal yang nyata. Anda
tidak hidup dalam imajinasi, Anda juga tidak bisa "mengarang-
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ngarang" kondisi doa. Anak yang berayun-ayun di pintu tidak pernah
benar-benar terbang dan tidak pernah benar-benar berlayar. Anak
itu hanya melakukannya
dalam pikirannya. Akhirnya, setiap anak
harus "turun ke bumi" dan menjalankan kehidupannya yang nyata.
Demikianlah, kita berdoa seolah-olan kita berada "di sorga", tetapi
kita harus menjalankan kehidupan "di bumi."
Kita harus berdoa seolah-olah
segalanya tergantung kepada Allah.
Kita harus hidup seolah-olah
segalanya tergantung kepada kita.

Checklist

Doa

Ckecklist doa ini memberi Anda suatu kesempatan untuk mengkaji ulang
bagaimana Anda menerapkan ketiga permohonan pertama dari Doa Bapa Kami.
Ambillah waktu sejenak untuk meniIai pertumbuhan rohani Anda.
Di bumi seperti di sorga

Catat bagaimana Anda mau jawaban atas permohonan Anda di bumi

Bagaimana Anda meIakukannya
(pilih salah satu)
Buruk
Rata-rata

Baik

1.Apakah nama Allah telah
dikuduskan daIam hidup Andal
2.Apakah Anda sudah memohon
dan melihat Kerajaan-Nya
datang dalam hidup Anda?
3.Apakah Anda sudah tunduk pada
kehendak-Nya dan telah melakukannya di bumi!

MEMBVAT

JVRNAL

Jika Anda serius ingin menyentuh Allah setiap hari dengan berdoa
Bapa Kami, Anda harus membuat jurnal ketika Anda berdoa untuk
ketiga permohonan pertama. Sekarang adalah saat yang baik untuk
meninjau kembali kernajuan Anda. Periksalah kembali catatan jurnal
Anda yang lalu dan jawablah pertanyaan-pertanyaan
berikut.
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1. Apakah yang sudah Anda pelajari ten tang menyembah
Allah? Bagaimana Anda telah memuji Allah? Apakah
dampak penyembahan Anda terhadap pertumbuhan
pribadi dan perjalanan Anda dengan Allah?
Apakah yang sudah Anda pelajari tentang prinsip-prinsip
yang dipakai Allah untuk memerintah Kerajaan-Nya bekerja
di dunia saat ini? Catatlah beberapa prinsip doa yang telah
Anda pelajari. Karena kita harus hidup menurut prinsipprinsip Allah, dalam bidang-bidang apakah Anda perlu
belajar dan bertumbuh?
3. Anda harus melakukan kehendak Allah setiap hari. Dengan
berdoa Bapa Kami setiap hari, pelajaran apakah yang dapat
Anda ambil ten tang kehendak Allah? Catatlah beberapa
aspek yang jelas dari kehendak Allah yang telah Anda
pel ajari tersebut. Dalam bidang-bidang
apakah yang
menyangkut kehendak Allah bagi hidup Anda, Anda perlu
belajar dan bertumbuh?
TICiA

MENINJAV

Pelajaran

LANCiKAH

J<EMBALI

Alkitab berikut

PELAJARAN

ALKITAB

PERMOHONAN

dirancang

"Mv"

untuk rnernbantu

Anda

mengkaji ulang permohonan-permohonan
"Mu" supaya Anda
memperoleh wawasan dan menerapkan kebenaran tersebut dalam
kehidupan Anda. Langkah 1-Bacalah pertanyaan dan cobalah untuk
menjawabnya. Langkah 2-Bacalah ayat Alkitab yang dicetak dalam
kotak, kemudian berusaha menentukan bagaimana Kitab Suci
menjawab pertanyaan. Langkah 3-Catatlah jawaban Anda di ruang
kosong yang tersedia.
1. Apakah yang seharusnya menjadi perhatian pertama kita
saat kita mulai berdoa Bapa Kami?
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"Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu."-Mat.
6:9.
"Bapa, muliakanlah nama-Mu!" Maka terdengarlah suara dari
sorga: "Aku telah memuliakan-Nya,
dan Aku akan mernuliakan-Nya lagi!" - Yoh. 12:28

2.

Ketika kita mengatakan "Bapa kami", kita masuk ke dalam
doa bersama dengan Yesus. Bagaimana pendekatan Yesus
terhadap doa?

"Bapa, telah tiba saatnya; permuliakanlah Anak-Mu, supaya
Anak-Mu mempermuliakan
Engkau ... bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal
Yesus Kristus yang telah Engkau utus". - Yoh. 17:1,3

3.

Ketika kita berdoa "Datanglah
Kerajaan-Mu",
kita
meminta supaya prinsip-prinsip
Kerajaan Allah memerintah hidup kita. Apakah karakteristik prinsip-prinsip
Kerajaan tersebut?

"Sebab Kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman,
tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh

Kudus."-Rm.

14:17
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4. Doa "Datanglah Kerajaan-Mu" berarti pemerintahan Allah
harus menguasai kehidupan kita di bumi seperti di sorga.
Bagaimanakah sikap kita?

"Jadi, janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu
makan atau apa yang akan kamu minum dan janganlah
cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang
tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu tahu bahwa
kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah
Kerajaan-Nya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga
kepadamu." - Luk. 12:29-31

5.

Doa "Jadilah kehendak-Mu" adalah sebuah doa penyerahan atau penundukan diri.Bagaimanakahseharusnyasikap kita?

"Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal
dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut Aku."
-Luk. 9:23

6. Apakah yang harus kita serahkan kepada Allah?
"Dan janganlah kamu menyerahkan
anggota-anggota
tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata
kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai
orang-orang, yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup.
Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah
untuk menjadi senjata-senjata kebenaran." - Rm. 6:13
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7. Apakah Allah memerintah di sorga atau di bumi?
"TUHAN
sudah menegakkan takhta-Nya di sorga dan kerajaanNya berkuasa atas segala sesuatu." - Mzm. 103:19

8. Apakah yang terjadi di sorga?
"Hanya Engkau adalah TUHAN!Engkau telah menjadikan
langit, ya langit segala langit dengan segala bala tentaranya,
dan bumi dengan segala yang ada di atasnya, dan laut dengan
segala yang ada di dalamnya. Engkau memberi hidup kepada
semuanya itu dan bala tentara langit sujud menyembah
kepada-Mu." - Neh. 9:6

9. Segala sesuatu di bumi tidak melakukan kehendak Allah seperti
dilakukan di sorga. Bagaimanakah seharusnya tanggapan kita?
"Maka Allah damai sejahtera, yang oleh darah perjanjian yang
kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala
Agung segal a domba, yaitu Yesus, Tuhan kita, kir an ya
memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya, dan mengerjakan di dalam kita apa
yang berkenan kepada-Nya, oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah
kemuliaan sampai selama-lamanya! Amin." - Ibr. 13:20, 21
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BAPA

Permohonan

"Mu"

KAMI

Engsel

Vntuk memuliakan Allah

Vntuk kebutuhan

Tujuan Doa
BapaJRajaIT uan

Syarat doa
Makanan

Kekekalan
Sekarang
Penyembahan saya kepada Kebutuhan saya
Allah
PVJIAN
JANJI
Tersungkur dihadapan-Nya Dengan tangan
terangkat
Menengadah
Menatap ke luar
Dengan tangan saya
Pada bajak
kepada Allah
Allah Bapa/Raja
Allah petanilpenyedia
Dengan para penyembah
Dengan para pekerja
lain di Bait Allah
lain di dunia
Dalam Mazmur
DalamAmsal
Menyembah Allah
Bekerja di dalam Allah
Doktrin Allah
Doktrin manusia
Manusia diarahkan oleh
Allah diarahkan
Allah
kepada manusia

Permohonan

"Kami"

Vntuk pertumbuhan
saya
dalam kasih
Rencana doa
PenyelamatiPembimbingl
Pelindung
Dulu/sekarang/masa depan
Relasi saya dengan Allah
PRIBADI
Dengan menundukkan kepala
Menatap ke dalam
Dengan tangan saya dalam
tangan-Nya
Allah Juru SeiamaVPelindung
Dengan para pejalan lain di
dalam perjalanan ini
DalamRoma
Bersekutu di dalam Allah
Doktrin keselarnatan
Manusia dan Allah diarahkan
kepada satu sama lain

Inti Doa

Bapa

Ka m i

Dikuduskanlan nama-Mu
PUJlAN Allah
Datanglait Kerajaan-Mu
TUJUAN Allah
[adilan kehendak-Mu ... RENCANA Allah

Berikanlan kami makanan
PERSEDlAAN Allah
Ampunilah kesalahan kami
PENGAMPUNAN Allah
Janganlah membauia kami ke dalam pencobaan ... KUASA Allah
Lepaskanlah kami dari pada yang jahat ... PERLINDUNGAN Allah
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PERMOHONAN
BERIKANLAH

I(EEMPAT:

I(AMI

Meminta

MAKANAN

Materi

Makan malam kami terdiri dari casserole tuna - bukan kesukaan
saya, tetapi makanan ini murah. Harga sekaleng tuna ialah sekitar
seperempat dolar, dan harga mi ialah lima sen per bungkus (harga
tahun 1953). Peribahasanya, lemari makanan kami kosong.
Istri saya, Ruth dan saya menundukkan kepala kami dan
mengucap syukur kepada Allah untuk makanan kami hari itu. Di
depan kami terletak casserole, beberapa potong roti, es teh dan salad
-hidangan yang sederhana pada akhir hari itu. Allah senantiasa memelihara kami, dan kami mempunyai "makanan kami secukupnya"
untuk hari itu.
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Tidak ada makanan untuk esok. Masih sekitar tiga hari lagi sebelum
mendapatkan
upah berikutnya.
Saya adalah seorang mahasiswa senior sekolah teologi. Saya
menjadi sopir bus sekolah dengan bayaran 1 dolar per jam. Itu bukan
pekerjaan yang terbaik, bahkan di tahun 1953, tetapi pekerjaan itu
dapat disesuaikan dengan jadwal saya karena waktu luang saya hanya
sedikit. Setiap minggu saya membawa pulang sekitar 20 dolar. Pada
waktu itu, say a percaya istri saya sebaiknya tidak bekerja, maka ia
pun menjadi mahasiswi penuh waktu bersama dengan saya.
"Terima kasih untuk makanan ini." saya berdoa atas casserole tuna
itu. Saya sungguh berterima kasih atas pemeliharaan
Allah untuk
hari itu, dan saya tahu bahwa Dia akan mengatur hari esok walaupun
saya tidak tahu entah bagaimana.
"Engkau tahu kebutuhan kami," saya katakan kepada-Nya. Say a
ragu-ragu, mencari kata-kata yang tepat. "Kami tidak mempunyai
uang sedikit pun."
Anda tidak perlu berdoa panjang-panjang untuk membuat Allah
menjawab.
Allah dapat mendengar
seruan minta tolong yang
terpendek, dan melakukan sesuatu sebagai tanggapan.
"Berikanlah

kami pada hari ini makanan

kami ..."

Begitu saya mengatakan "Amin", kami melihat truk binatu tiba
di tempat kami. Ruth pergi ke pintu depan. Tukang binatu itu adalah
tetangga kami, dan juga pengusaha tempat tinggal kami. Ia bukanlah
pemilik rumah kami, ia hanya menagih uang sewaan untuk pemilik
rumah yang kami tinggali.
"Saya tidak ada cucian hari ini," kata Ruth kepadanya sambil tersenyum, "dan seandainya ada pun kami tidak mempunyai uang untuk
membayarnya."
"0, tidak," kata pria itu. "Saya tidak datang untuk mengambil
cucian." Ia menjelaskan bahwa ia telah memeriksa catatan sewa kami
semalam.
"Saya datang untuk membawa uang Anda," katanya.
belum membayar Anda untuk membersihkan pipa-pipa."

"Saya

Ia merogoh sakunya dan mengeluarkan
uang 25 dolar, lalu
menyerahkannya kepada Ruth. Udara sangat dingin ketika kami baru
tiba di rumah kami di Minnesota empat bulan yang lalu. Suhu telah
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mencapai 40 derajat di bawah nol dan pipa-pipa kamar mandi telah
membeku. Saya meminjam sebuah bor dari perusahaan bus sekolah
untuk mencairkan pipa-pipa tersebut. "Seharusnya saya membayar
Anda tiga bulan yang lalu," kata pria itu kepada Ruth.
Kami letakkan 25 dolar itu di samping casserole tuna dan berdoa
sekali lagi. "Terima kasih Tuhan, untuk makanan kami pada hari ini."
Allah memelihara kami dengan ajaib, tetapi dalam kasus ini Dia
memakai suatu pekerjaan yang telah saya lakukan sebelumnya pada
saat kami membutuhkan air. Saya telah bekerja sepanjang hari untuk
memperbaiki pipa-pipa tersebut. Waktu Allah selalu sempurna. Tiga
bulan lalu, saya telah melakukan apa yang harus saya lakukan. Pada
saat kami mempunyai kebutuhan, Allah mengingatkan tukang binatu
tersebut tentang hutangnya sebanyak 25 dolar kepada kami.
Ketika kita berdoa "Berikanlah kami pada hari ini makanan kami,"
kita meminta lebih dari sekadar "makanan", walaupun makanan kita
sehari-hari termasuk dalam permohonannya. "Makanan" adalah kata
simbol untuk semua kebutuhan fisik kita. Makanan memberi kita kekuatan untuk berjalan ... bekerja ... menggali ... atau mengetik di
komputer. Makanan memberi kita stamina yang mendorong kita untuk
membuat transaksi bisnis. Makanan menjaga pikiran kita tetap jernih,
untuk berpikir dan membuat rencana jangka panjang bagi atasan kita.
Makanan memberi pak guru tenaga untuk mengatasi murid-murid
yang gelisah. Makanan berarti lebih dari sekadar rnakanan. Artinya

di sini ialah hasil yang kita peroleh dari memakan makanan. Artinya
di sini ialah segala kebutuhan fisik dalam hidup kita.
"Makanan" adalah sebuah kata lambang untuk uang ... waktu
... pekerjaan ... untuk hal-hal materi. Makanan di sini melambangkan
atap di atas kepala kita dan pakaian yang kita kenakan. Kata ini juga
bisa berarti sebuah mobil yang memberi kita transportasi pokok, atau
uang untuk perjalanan ke pekerjaan. Makanan di sini bisa berarti
bahan bakar di musim dingin ... alat pendingin (AC) di musim panas
... kesehatan fisik supaya dapat bekerja ... kenaikan gaji sehingga kita
bisa menopang keluarga dengan baik. Makanan di sini melambangkan
setiap kebutuhan fisik di dalam hidup kita.
Ketika Anda berdoa "Berikanlah kami pada hari ini makanan
kami", Anda mengakui lima faktor mengenai kebutuhan Anda dalam
hubungan Anda dengan Allah.
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FAKTOR

KEBVTVHAN

PENTINCi
KITA

SEHARI-HARI

1. Kita mempunyai kebutuhan sehari-hari
2. Allah mencukupi kebutuhan kita
3. Kita harus minta kepada-Nya agar me menu hi
kebutuhan kita
4. Kebutuhan kita dipenuhi setiap hari
5. Kita tidak perlu berdoa untuk segal a sesuatu, tetapi
kita perlu berdoa tentang segala sesuatu
Seorang wiraniaga yang menghadiri kelas Alkitab saya selalu
mengenakan
topi dalam bekerja, walaupun
ia bekerja di bagian
perala tan toko serba ada. Setiap orang mengenalnya
sebagai pria
jangkung yang mengenakan topi jerami, kemeja putih dan berdasi,
dan lengan kemeja yang digulung ke atas siku. Orang banyak berpikir,
ia memakai topi jerami ke mana-mana karena ia botak. Walaupun ia
memang botak, tetapi itu bukan alasannya mengapa ia memakai topi.
Ia mempunyai senyum yang menarik dan suka bercakap-cakap
dengan orang. Tetapi, hal terbaik darinya ialah, bahwa ia seorang
wiraniaga yang baik. Ia merripuriyai car a "berpola" d alarn rnerijual.
Jika orang berkata tidak, ia akan menggelengkan kepala seolah-olah
ia tidak percaya apa yang baru saja ia dengar. Kemudian, ia akan
mengangkat topi jeraminya, mengusap dahinya dengan lengan bawah dan melihat ke dalam topi. Berhenti sesaat, ia akan menatap ke
dalam topinya untuk beberapa detik. Kemudian, ia menjawab keberatan pelanggan dan membuat transaksi. Tak pernah ada yang bertanya apa yang ia lakukan ketika menatap ke dalam topinya. Itu hanya
suatu kebiasaan yang diperolehnya. Kemudian, memegang topi itu
selama memberi presentasi, biasanya ia berhasil menjual dagangannya.
Ia tidak memakai topinya kernbali sampai pembeli pergi.
Setelah saya mengajarkan Doa Bapa Kami di kelas Alkitab beberapa tahun lalu, suatu hari wiraniaga botak ini datang kepada saya
setelah kelas bubar untuk menceritakan kemampuannya
berdagang.
Ia meminta saya berjanji tidak akan menceritakan rahasianya kepada
siapa pun, karena sebagian besar pelanggannya adalah orang Kristen
dan ia tidak mau mereka mengaitkan "sihir" apa pun pada gayanya
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membuka topi ketika menjual. Ia memakai topinya karena satu alasan.
katanya kepada saya. Sebuah doa tertulis dilekatkan pada bagian
dalam pita topinya. Ketika ia menatap ke dalam topinya, ia berdoa
apa yang tertulis di sana: Berikanlan kami pada hari ini makanan kami
secukupnua.
Ia menjelaskan bahwa setiap penjualan merupakan "makanannya sehari-hari" untuk memberi makan keluarganya. Ia memanjatkan
doa itu sambil menatap ke dalam topi, lalu ia terus berdoa Bapa Kami
sampai penjualannya berhasil.
MAI<ANAN
TETAPI

SEMAI<IN

BERTAMBAH

SEMAI<IN

LAPAR

Secara realistis, kebanyakan orang Amerika yang membeli buku
ini tidak benar-benar kelaparan. Mereka tidak berdoa "Berikanlah
saya pada hari ini makanan atau saya akan kelaparan". Amerika
adalah sebuah negara yang makmur. Kita mempunyai
banyak
restoran, rumah makan siap saji dan toko-toko grosir. Sebagian besar
orang Amerika paling-paling berdoa, "Tuhan, tolonglah saya untuk
menurunkan berat badan."
Tentu saja, itu bukan gambaran yang lengkap. Banyak orang
Amerika yang tidak mempunyai tempat tinggal, tidak mempunyai
cukup makanan, dan di seluruh dunia jutaan manusia pergi tidur
dengan

perut

kosong.

hari ini makanan

Banyak

yang berdoa

kami secukupnya"

"Berikanlah

mempunyai

kami

pad a

masalah serius.

Kebanyakan kita yang masuk ke sebuah supermarket mempunyai
banyak pilihan roti (makanan), seperti roti iris, roti gandum murni,
roti gandum hitam, roti multibiji-bijian dan berbagai roti lainnya. Roti
dijual dengan berbagai merek, ukuran dan harga. Kita bisa membeli
roti buatan rumah, roti berumur sehari dan roti yang siap untuk
dipanggang. Jadi, ketika kita berdoa "Berikanlah kami makanan (bread:
roti)", kedengarannya
doa ini agak mengambang dan aneh.
Mengapa?
Karena kita menganggap
roti (makanan)
sudah sebagai
semestinya. Roti itu berlimpah ruah sehingga dapat dipasok kepada
setiap orang yang memerlukannya.
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Di dalam dunia teknologi dan ilmu pengetahuan kita, kita telah
memproduksi lebih banyak roti dan lebih banyak makanan lain
daripada ¥C\P~ d'.lpat kita bayangkan.

Misalnya, jagung. Ilmu pertanian kita telah memproduksi lebih
banyaktongkol pada batang jagung, lebih banyak batang jagung yang
dapat bertumbuh lebih rapat dan lebih banyak biji jagung per tongkol,
memproduksi hasil panen yang lebih besar daripada negara mana pun
di dunia, sepanjang sejarah. Kini, para peneliti sedang berusaha mengembangkan jagung yang akan "berdaur ulang" (recycle) dengan
sendirinya setiap tahun, sehingga para petani tidak perlu menanamnya. Mereka memproduksi jagung yang akan membuat nitrogen untuk
memupuk diri secara alamiah. Mungkin di masa depan, kita akan
memanen jagung semudah memetik buah dari sebuah pohon. Semua
ini berarti, kita memproduksi lebih banyak jagung daripada yang
pernah dihasilkan pada masa lalu.
Amerika mempunyai cukup banyak mesin pertanian untuk memanen lebih banyak jagung daripada sebelumnya. Amerika mem'punyai cukup banyak mesin kombinasi (sejenis mesin pertanian, dipakai untuk memungut hasilladang, memotong dan merontokkannya
sekaligus) yang mahal, yang dapat, menuai seluruh Iowa dalam sehari.
[ika Amerika menuai jagung seperti yang dilakukan negara-negara
lain di dunia, akan dibutuhkan 31 juta orang memakai 61 juta kuda
untuk menuai di Iowa dalam sehari.
Amerika memproduksi cukup banyak jagung untuk memenuhi
mobil-mobil boks, membentang sekeliling dunia beberapa kali.
Produksi pangan kita saja bernilai 100 miliar dolar per tahun, suatu
jumlah yang rnembingungkan imajinasi. Jadi, berdoa "Berikanlah
kami pada hari ini makanan kami secukupnya", tampaknya bukanlah
sebuah permohonan utama.
Bagaimana seandainya kita tidak mempunyai makanan? Bayangkan Anda tidak mempunyai makanan sarna sekali untuk beberapa hari.
Jika Anda membutuhkan makanan lebih daripada apa pun, maka Anda
akan berdoa untuk makanan dengan segenap hati Anda. Anda akan
berdoa dengan intensif "Berikanlah kami pada hari ini makanan kami
secukupnya".
Amerika mempunyai lebih banyak makanan jasmani daripada
negara mana pun di dunia. Bagaimana dengan makanan rohani?
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Apakah kita memakai makanan jasmani kita untuk tujuan-tujuan
yang benar? Dapatkah kita memakai makanan jasmani untuk mengenyangkan
orang banyak, baik secara jasmani maupun secara
rohani? Mungkin kelaparan yang satu memberi makan yang lainnya,
tetapi manakah yang harus didahului?
',.
,
I<ITA MEMPVNYAI
I<EBVTVHAN
SEHARI-HAR'I
Pada saat Allah menciptakan manusia, Dia tidak membuatnya seperti
sebuah mesin yang bergerak terus-menerus dan tidak membutuhkan
bahan bakar, tidak memerlukan pemeliharaan dan tanpa supervisi atau
pengawasan. Sebuah mesin yang bergerak terus-menerus tidak memerlukan orang yang menjalankannya. Mesin itu tidak mernbutuhkan
apa-apa.
Allah tidak menciptakan
manusia yang sanggup memenuhi
kebutuhannya sendiri. Dia menciptakan manusia yang memerlukan
udara untuk dihirup dan makanan untuk memberi mereka kekuatan.
Mereka membutuhkan tempat perlindungan dari segala macam unsur
dan pakaian untuk menghangatkan mereka. Mereka juga mernerlukan
kasih untuk mernbuat mereka utuh dan hubungan
sosial un tukmernbuat mereka bahagia.
Allah menciptakan manusia untuk mempunyai kebutuhan. Mereka
membutuhkan makanan, tempat berteduh, pakaian dan banyak hal
lain. Mungkin Allah m.enjadikan m.anusia untuk m.em.punyai kebutuh-

an agar pada saat mereka menjauh dari Dia, kebutuhan
mernbuat mereka berbalik kepada-Nya.

mereka akan

Manusia perlu melihat ke luar diri mereka untuk mendapatkan
makanan
atau pakaian. Seandainya
mereka tidak mempunyai
kebutuhan, mereka dapat hanya bersembunyi di dalam sebuah lubang
untuk berhibernasi (tidur panjang selama musim dingin) seperti seekor
beruang kutub bersembunyi sepanjang musim dingin. Tetapi, manusia
yang berhibernasi
di dalam sebuah liang, tidak dapat membawa
kemuliaan bagi Allah. Mereka tidak menemukan tujuan hidup mereka.
Sebagai seorang anak lelaki kecil, ibu saya mengajarkan Katekisasi
Westminster kepada saya. Kami menghadiri sebuah Gereja Presbyterian yang kecil di mana anak-anak berbaris di depan ruang Sekolah
Minggu untuk mendeklamasikan
katekisasi anak-anak. Anak-anak
lelaki berdiri di satu sisi dan anak-anak perempuan di sisi lain. Acara

DOA

TEROBOSAN

itu selalu adalah anak-anak lelaki melawan anak-anak perempuan.
Apabila kami tidak bisa menjawab sebuah pertanyaan, kami harus
duduk. Saya tidak pernah menang - Albert Freurdt selalu menang.
Saat ini, Albert adalah seorang profesor sejarah gereja di Reformed
Theological Seminary di Jackson, Mississippi.
•
Saya selalu ingin menjawab pertanyaan pertama karena mudah.
PERTANYAAN

PERTAMA

KATEKISASI

DALAM

WESTMINSTER

P: Apakah tujuan pokok manusia?
J : Tujuan pokok manusia ialah untuk memuliakan Allah
dan menikmati-Nya selama-lamanya.
Nama keluarga saya ialah Towns, demikianlah saya senantiasa
berada di bagian belakang barisan clan harus menjawab pertanyaanpertanyaan yang berat.
Pertanyaan pertama yang kami hadapi di Sekolah Minggu itu
adalah pertanyaan dasar kehidupan: Mengapa saya ada di sini? Kita
berada di bumi ini untuk mendatangkan kemuliaan bagi Allah, yang
kita

lakukan

dengan

beberapa

ca r a . Salah

satu

caranya

ialah

bagaimana kita men gurus diri dan memenuhi kebutuhan kita.
Allah menjadikan kita untuk mempunyai kebutuhan agar kita
memandang kepada-Nya untuk memenuhinya.
Seandainya kita tidak memerlukan makanan, kebanyakan orang
tidak akan bekerja. Namun, dalam jerih payah dan eueuran keringat,
kita menemukan arti, kebahagiaan dan uang untuk membeli makanan.
Seandainya kita tidak memerlukan makanan, kebanyakan orang
akan duduk-duduk dan tidak berbuat apa-apa. Kita tidak memuliakan
Allah dengan tidak berbuat apa-apa.
Seandainya kita tidak memerlukan makanan, kita tidak akan menciptakan eara-cara baru untuk melakukan sesuatu; kita tidak akan menemukan cara-cara yang lebih mudah untuk melakukan sesuatu; kita tidak
akan memakai seluruh intelegensi yang Allah berikan kepada kita.
Karena kita mempunyai kebutuhan, kita bertumbuh ... kita
menjadi lebih baik ... kita menjangkau orang lain ... kita memproduksi
... kita melakukan apa yang pada mulanya Allah katakan kepada
.:•. 124
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Adam untuk dilakukannya di Taman Eden: "Beranakcuculah dan
bertambah banyak; penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala
binatang yang merayap di bumi" (Kej. 1:28).
Kemudian, untuk memastikan manusia mengerti apa yang
dimaksudkan-Nya, Allah menjelaskan dari mana makanan berasal:
"Lihatlah, Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan
yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya
berbiji; itulah akan menjadi makananmu" (ayat 29).
ALLAH MEMENVHI

KEBVTVHAN KITA

Kebanyakan orang makan untuk memuaskan kebutuhan pribadi
mereka ... untuk membuat mereka bertumbuh ... untuk membuat
mereka merasa lebih enak ... untuk memberi mereka kekuatan ... atau
untuk mengatasi rasa lapar mereka. Walaupun semua ini baik, ada
sasaran yang lebih besar. Paulus mengatakan kepada kita, "Jika
engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan
sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah"
(1 Kor. 10:31).
Anda harus makan untuk memuliakan Allah karena Dia
menyediakan segala sesuatu. Dia dimuliakan setiap kali Anda makan.
Itu adalah karena Dia menciptakannya dan memberinya kehidupan
untuk bertumbuh. Dia memberi manusia kekuatan dan kepandaian
untuk menuainya dan Dia dimuliakan ketika kita memasaknya dan
menundukkan kepala kita sebelum makan untuk berterima kasih
kepada-Nya, Makan ialah demi kemuliaan Allah. Oleh sebab itu,
ingatlah di mana Anda memperoleh makanan, siapa yang memberi
Anda makanan dan apa tujuannya.
Ketika Anda berdoa "Berikanlah kami pada hari ini makanan
kami secukupnya", Anda tidak sedang menghentak-hentak tali untuk
mendapatkan perhatian Allah. Terlalu sering kita memperlakukan
doa seperti memanipulasi tali boneka supaya Pemberi Ilahi kita
memberi sesuatu, seperti makanan.
Beberapa orang dengan keliru berdoa seperti anak-anak manja,
"Berikanlah makanan saya sekarang!" Mereka berharap Allah, seperti
orangtua yang menyayangi anak-anaknya, segera memberi apa pun
yang mereka tuntut. Ini merendahkan Allah di bawah tingkat manusia.
Pendekatan ini pada Doa Bapa Kami adalah suatu penghinaan.
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Perlakuan ini membuat Allah tampak seperti pekerja kesejahteraan
sosial atau orang yang menjawab "telepon darurat" kita.
Berdoa "Berikanlah kami pada hari ini makanan kami" merupakan sebuah pernyataan iman yang lebih luas daripada meminta
sebuah roti sandwich. Karena "makanan"adalah sebuah kata simbol,
Anda sedang memohon kepada Allah untuk memberkati pekerjaan
Anda, supaya Anda dapat menanam benih padi untuk dijadikan
makanan, atau memperoleh uang untuk membeli makanan. Anda
sedang memohon kepada Allah untuk memberi Anda penyebabnya (bagaimana Anda memperoleh hal-hal fisik) dan hasilnva (pangan yang Anda
perlukan untuk makan).
'
[adi, ketika Anda berdoa "Berikanlah kami pada hari ini makanan
kami secukupnya", Anda sedang berbicara dengan Allah ten tang
kebutuhan Anda. Anda mempersilakan Allah mengambil tempat-Nya
yang layak di dalam hidup Anda. Doa adalah sebuah panggung untuk
memuliakan Allah.
Ketika Anda mendoakan ketiga permohonan pertama, Anda menempatkan Allah di tempat yang benar di sorga dan di dalam hati
Anda di bumi. Dalam ketiga permohonan Anda berdoa agar nama
Allah dikuduskan, prinsip-prinsip Kerajaan-Nya akan datang dan
bahwa kehendak-Nya akan dilakukan di sorga dan di bumi.
Bagaimana ketiga permohonan ini diwujudkan di bumi"? Pertama,
pada saat Anda berdoa "Berikanlah kami makanan kami", Anda meminta makanan yang tumbuh di bumi ini. Sebab itu, ketika Anda
meminta makanan, Anda mengakui bahwa Allahlah sumbernya, dan
Anda menyembah nama-Nya karena memberi Anda makanan.
II

Kedua, Anda meminta prinsip-prinsip Kerajaan Allah untuk diwujudkan di bumi melalui persediaan makanan. Ketika Anda berdoa
"Jadilah kehendak-Mu", Anda meminta rencana Allah bagi hidup Anda,
yang bekerja untuk makanan, memasak makanan, memakannya
supaya menjadi kuat, sehingga Anda dapat melakukan kehendakNya dan membaginya dengan orang lain yang membutuhkannya.
Pada saat Anda berdoa "Berikanlah kami makanan", Anda membawa Allah ke dalam pergumulan manusia sehari-hari demi kelangsung an hidup. Ketika Anda berdoa "Ampunilah kesalahan kami",
Anda membawa Dia ke dalam pergumulan Anda sehari-hari dengan
dosa. Ketika Anda berdoa "Janganlah membawa kami ke dalam
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pencobaan", Anda membawa Dia ke dalam pergumulan Anda untuk
menang. Ketika Anda berdoa "Lepaskanlah kami dari pada yang
jahat", Anda membawa Allah ke dalam pergumulan Anda untuk
perlind ungan.
Anda tidak mendekati doa hanya untuk memperoleh sesuatu bagi
diri sendiri; tetapi Anda meminta makanan untuk mengizinkan Allah
memuliakan diri-Nya dengan memenuhi kebutuhan Anda.
I<ITA
AqAR

HARVS

MEMINTA

MEMENVHI

KEPADA ALLAH

J<EBVTVHAN

J<ITA

Terlalu sering kita berpikir bahwa doa adalah seperti sebuah mesin :penjaja - kita masukkan uang logam dan keluarlah minuman kaleng
atau sebungkus kacang. Tetapi, makanan kita sehari-hari tidak keluar
dari sebuah mesin penjaja. Kita tidak memasukkan sebuah doa ke
dalam suatu celah dan mengharapkan makanan atau sesuatu yang
lain, yang kita inginkan dari Allah, keluar begitu saja secara otomatis.
Ada orang yang berpikir, kita dapat menuntut apa saja dari Allah.
Kata rnereka, kita harus berpuasa untuk mendapatkan sesuatu dari
Allah, atau bahwa kita dapat "menyebutnya dengan mengklaimnya"
dari Allah. Tetapi, Allah tidak bekerja dengan strategi sebuah mesin
penjaja. Dasar semua doa ialah "Dikuduskanlah narna-Mu". Doa
bukanlah apa yang kita lakukan ... apa yang kita minta ... apa yang
kita mohon. Doa ialah suatu cara untuk memuliakan clan menyembah
Allah. Doa mengakui kedaulatan Allah.
Doa ialah mendeklarasikan keagungan Allah
clan menyerahkan hidup Anda kepada Allah.
Doa bukanlah kata-kata bujukan seorang pengacara di depan
juri untuk memenangkan suatu putusan, apakah putusan itu benar
atau perlu. Kita tidak bisa memanipulasi Allah untuk mendapatkan
sesuatu yang benar atau apa yang kita inginkan.
Doa bukanlah seperti seorang mahasiswa meminta seorang guru
memberi waktu tambahan untuk menyelesaikan suatu tugas, atau
meletakkan sebuah apel di meja seorang guru untuk memperoleh
angka lebih baik. Allah bukanlah seorang guru yang menahan angka
yang baik. Allah adalah Penguasa alam semesta yang berdaulat, dan
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pada waktu Anda berdoa Bapa Kami, Anda membawa kemuliaan-Nya
ke dalam hidup Anda. Doa adalah panggung, tempat Anda menyembah Allah.
Doa adalah lebih daripada apa yang Anda minta ...
Lebih daripada apa yang Anda lakukan .
Lebih daripada apa yang Anda katakan .
Doa adalah cara Anda hidup.
Allah mengatakan kepada kita untuk berdoa "Berikanlah kami
pada hari ini makanan kami secukupnya". Yesus telah mengatakan,
"Mintalah, maka akan diberikan kepadamu; carilah, maka kamu akan
mendapat; ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu" (Mat. 7:7).
Rencana Allah ialah supaya kita meminta.
Namun, Allah tidak memberi segala sesuatu yang kita minta.
Beberapaorang meminta terlalubanyak.Merekameminta kue dengan
lapisan cokelat, tetapi Allah memberi mereka roti-roti putih biasa.
Mengapa? Itu mungkin karena mereka kurang giat bekerja, atau
mungkin itu bukan tujuan Allah.
Ada pula yang meminta untuk memenangkan lotere. Mereka ingin
pensiun dan tidak bekerja lebih lama. Bukannya Allah tidak mau memberi mereka uang dan kesenangan. Dia tahu mereka akan menjauh
dari-Nya jika mereka terlalu senang. Allah perlu membuat beberapa
orang mengencangkan ikat pinggang dalam hal ekonomi agar mereka
tetap setia kepada-Nya.
Pernahkah terpikir oleh Anda bahwa Allah tidak menjawab
beberapa permohonan orang untuk memperoleh uang karena Dia tidak
mempercayai mereka?
Beberapa orang meminta hari ini untuk makanan besok. Jawaban
Allah ialah "Tunggu sampai besok". Mungkin Allah bukan mengatakan tidak ketika doa kita tidak dijawab. Mungkin yang dikatakan-Nya ialah tunggu. Kita harus belajar bersabar dan berkarakter.
Beberapa orang telah meminta makanan, dan Allah tidak pernah
menjawab sarna sekali. Pada masa kelaparan, orang-orang Kristen
telah mati kelaparan. Bahkan, ketika mereka berdoa untuk "makanan", Allah tidak menjawab mereka seperti yang mereka minta.

BERIKANLAH

KAMI

MAKANAN

Apakah itu berarti Allah tidak mendengar permohonan mereka untuk
"makanan pada hari ini"? Apakah Allah menutup mata-Nya terhadap
janji supaya kita "Mintalah ... carilah ... ketoklah?"
Tidak, Allah mempunyai waktu bagi kita semua untuk mati,
waktu bagi kita semua untuk pulang ke rumah dan bertemu denganNya. Dalam pemeliharaan Allah, beberapa orang Kristen mungkin
mati kelaparan atau tanpa pakaian (Lihat fur. 11:35-39 bagi mereka
yang tampaknya ditinggalkan dalam hidup ini).
Dahulukanlah selalu permohonan Anda untuk "makanan kami
pada hari ini" dengan permohonan pertama dalam Doa Bapa Kami
(yaitu, bahwa nama-Nya dikuduskan dalam memenuhi kebutuhan
Anda). [ika Anda ingin Allah dimuliakan dalam memenuhi kebutuhan
Anda, Anda menyerahkan hasilnya kepada-Nya.
I<EBVTVHAN

I<ITA DIPENVHI

DARI HARI

KE HARI

Permohonan "Berikanlah kami pada hari ini makanan kami
secukupnya" mengandung kebenaran yang sangat sederhana, namun
dapat dimengerti. Kita hidup dari hari ke hari, kita makan dari hari
ke hari, karena kita mempunyai kebutuhan dari hari ke hari. [adi,
ketika Anda berdoa "Berikanlah kami pada hari ini makanan kami
secukupnya", Anda sedang mengatakan kepada Bapa bahwa Anda
akan berjalan bersama Dia satu hari penuh.
Ungkapan "hari ini" menekankan kesabaran sehari-hari yang
harus menandai kehidupan Anda. Pikirkanlah mereka yang tertekan
oleh kecemasan karena mereka menghadapi masalah hari esok, sebelum
hari esok itu tiba. Bukankah benar bahwa kebanyakan masalah yang
Anda cemaskan tidak pernah terjadi? Oleh sebab itu, Yesus memberi
Anda sebuah cara yang indah untuk hidup, Apabila Anda berdoa untuk
makanan "hari ini", Anda sedang mengatakan kepada Allah bahwa
Anda berniat untuk hidup hanya untuk satu hari saja.
Ketika Anda berdoa untuk "makanan hari ini", Anda sedang mengekspresikan kepercayaan mutlak kepada Allah. Anda mengakui bahwa
Dialah Bapa Anda, dan Anda adalah anak-Nya. Renungkanlah anakanak kecil yang sedang bermain di halaman. Musim semi yang indah
untuk menikmati mengendarai sepeda roda tiga mereka. Mereka
menaiki sepeda tanpa berpikir siapa yang memberi mereka sepeda
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roda tiga. Mereka bermain-main dengan riang gembira di atas rumput
tanpa memikirkan siapa yang akan memangkas rumput. Mereka
memakan roti tanpa berpikir siapa yang akan bercocok tanam di
musim semi untuk bertumbuh di musim panas sampai masa tuaian.
Meletakkan makanan di atas meja adalah tugas ayah. Tugas ibu ialah
menyediakan makanan penutup atau perawatan. Anak-anak hanya
mempunyai segelintir kekhawatiran karena mereka mempercayai
orangtua mereka. Ketika Anda berdoa untuk makanan "hari ini",
Anda sedang mempraktekkan kepercayaan mutlak kepada Bapa
Sorgawi untuk memenuhi kebutuhan Anda.
Berhentilah mengkhawatirkan apa yang belum terjadi. Mengapa?
Karena mengkhawatirkan tentang hari esok berarti Anda mengatakan
kepada Bapa Sorgawi bahwa Anda tidak yakin Dia dapat memberi
"makanan" untuk hari esok. "Khawatir" ialah kata lain untuk raguragu. Anda meragukan pemeliharaan Allah jika Anda mengkhawatirkan persediaan-Nya ..
Ada perbedaan antara mengkhawatirkan hari esok dengan mer encanakan hari esok. Alkitab mengatakan, semut "sangat cekatan" karena
"semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas" (Ams. 30:25).Semut tidak khawatir; mereka menyiapkan.
KITA
TETAPI

TIDAl<
KITA

PERLV

BERDOA

PERLV BERDOA

UNTUK

SECiALA

SESVATV/

TENT.ANC; SECiALA SESVATV

Doa Bapa Kami tidak mengatakan "Berilah kami pada hari ini
makanan, pakaian, sebuah atap atas karni dan sepatu untuk anak-anak".
Doa tersebut hanya memerintahkan kita untuk memohon "Berikanlah
kami makanan" karena makanan adalah kata simbol untuk semua
kebutuhan kita. Anda harus berdoa untuk kebutuhan-kebutuhan
Anda, tetapi Anda tidak perlu mengucapkan daftar sandang pangan
kepada Bapa Sorgawi. Yesus memberi alasannya ketika memperkenalkan Doa Bapa Kami. "Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan,
sebelum kamu minta kepada-Nya" (Mat. 6:8).
Jelas, kita bisa saja mempunyai banyak kebutuhan di dalam hati.
Ketika kita datang kepada Bapa, kita harus menceritakan kepada-Nya
keprihatinan kita. Pasal ini tidak mengatakan supaya kita jangan meminta kepada Bapa untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut.
Pasal ini menyatakan secara tidak langsung kebalikannya dengan
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mengatakan
bahwa Allah mengetahui
"sebelum kamu minta kepada-Nya",

MAI<ANAN

apa yang

kita perlukan

Jika kita mempunyai kesehatan yang baik, kita tidak minta kesehatan yang baik. Allah tahu kita membutuhkan kesehatan yang baik.
Kita mengucap syukur kepada-Nya atas kesehatan yang baik ... untuk
pekerjaan kita ... untuk hal-hal menyenangkan dalam hidup.
Seberapa banyakkah makanan kita sehari-hari? Apakah Allah
memenuhi semua yang kita buiuhkan atau semua yang kita inginkan?
Kita bisa berdoa untuk keperluan-keperluan.
tetapi tidak ada di mana
pun yang mengatakan untuk berdoa demi kemewahan. Kita dip erintahkan untuk berdoa bagi "makanan kami pada hari ini", tetapi haruskah kita berdoa meminta yang lebih daripada itu?
Kitab Amsal memberi kita jawaban tentang prinsip hidup. "Jangan
berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku (yang tepat untukku)"
(Ams. 30:8).
Seberapa banyak yang harus kita doakan? Makanan sehari adalah
cukup untuk kita melewati satu hari. Penulis Amsal berbicara tentang
menikrnati makanan "yang menjadi bagianku", yang cukup untuk
sehari. Seperti sebuah toko pangan, Anda tidak pergi ke sana dan
membeli seluruh pangan Anda untuk seminggu. Anda pergi ke sana
untuk membeli apa yang Anda butuhkan untuk satu kali makan atau
urrtu k hari itu. Sebuah taka pangan menyediakan
apa yang diperlukan untuk sehari-hari.
Mengapa kita harus berdoa untuk makanan sehari-hari? Penulis
Amsal melanjutkan,
"Supaya, kalau aku kenyang, aku tidak menyangkal-Mu dan berkata: Siapa TUHAN itu? Atau, kalau aku miskin,
aku mencuri,
dan mencemarkan
nama Allahku"
(Ams. 30:9).
Demikianlah, kita jangan berfokus pada makanan hari esok, supaya
kita tidak melupakan Allah. Jika kita mempunyai
terlalu banyak
makanan, kita lupa akan sumber makanan tersebut, yaitu Allah.
Orang Amerika telah menjadi sangat kaya, dan tampaknya, semakin
mereka kaya, mereka semakin jarang pergi ke gereja, berdoa atau takut
melanggar hukum-hukum-Nya
mengenai perzinaan, berdusta, mencuriatau hukum-hukum lain dari Sepuluh Perintah Allah. Mungkin,
seandainya bangsa Amerika miskin dan kelaparan, seperti dalam
Depresi Besar, mereka akan berseru kepada Allah, "Berikanlah kami
pada hari ini makanan kami secukupnya."
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Namun, penulis Amsal mengatakan ia perlu "menikmati makanan
yang rnenjadi bagianku". Karena tanpa makanan sehari-hari, ia bisa
menjadi miskin, dan mencuri, dan mecemarkan nama Allah. Apabila
kita tidak mempunyai cukup makanan, maka kelaparan tersebut dapat
rnendorong kita untuk rnenyangkal Allah yang rnernenuhi kebutuhan kita.
Walaupun bangsa Arnerika tidak kelaparan secara fisik, karni
kelaparan dalam hal-hal iain. Kelaparan dalam jiwa kami, kami
rnencuri, berdusta dan dengan iri hati saling rnenyakiti. Kami kelaparan dalam karakter ketika mengkompromikan standar-standar kami
dan menyangkal kedudukan Allah yang benar di dalam rnasyarakat.
Ka:mikelaparan dalam keluarga-keluarga kami saat menyangkal kasih,
kehormatan dan persekutuan dengan satu sarna lain.
Sebagai seorang rernaja, saya belajar sebuah lagu di perkemahan
yang mengajarkan kebenaran ini: One day at a time, sweet Jesus,
Saya tidak mengerti sepenuhnya arti lagu yang saya nyanyikan.
Itu hanyalah lagu yang rnenyenangkan, tetapilagu itu rnengandung
sebuah doa yang berasal dari Doa Bapa Kami: Ajarkanlah saya untuk
hidup dari hari ke hari.
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Menyimpan sebuah catatan tentang perrnohonan-perrnohonan
doa Anda merupakan suatu disiplin yang baik. Yang manakah yang
telah dijawab Allah, dan mengapa Dia menjawabnya? Permohonan
apakah yang tampaknya belum dijawab-Nya? Buatlah sebuah catatan
untuk diri Anda, jelaskan mengapa Anda berpikir Dia tidak menjawab
doa-doa tertentu. Bandingkanlah doa-doa yang telah dijawab dengan
yang tidak dijawab. Apakah yang dapat Anda pelajari?
1. Tuliskan hal-hal yang Anda doakan. Ketika Anda menerima
jawaban, periksalah hal tersebut satu per satu.
2. Buatlah daftar tentang jawaban-jawaban yang paling besar
atas doa minggu lalu, bulan lalu, tahun lalu. Mengapa Allah
menjawab beberapa doa dalam jurnal Anda, dan yang
lainnya tidak?
3. Buatlah sebuah daftar doa yang tidak dijawab minggu lalu,
bulan lalu, tahun lalu. Tuliskan apa yang Anda pelajari
tentang doa yang tak dijawab.
4. Terangkan dengan kata-kata Anda sendiri bagaimana
perasaan Anda ketika Allah menjawab do a-do a Anda ...
dan ketika Dia tampaknya tidak menjawab.
5. Apakah yang Anda pelajari tentang Pribadi dankemuliaan
Allah dengan berdoa meminta sesuatu?
TICiA

BERDOA

LANCiI<AH

VNTVI<

PELAJARAN

MEMINTA

ALI<ITAB

SESVATV

Pelajaran Alkitab berikut akan memandu Anda berdoa untuk
meminta sesuatu. Langkah 1 - Bacalah pertanyaan dan cobalah
untuk menjawabnya. Langkah 2 - Bacalah ayat Alkitab yang dicetak
bersama pertanyaan, dan cobalah untuk menentukan bagaimana
Firman Allah menjawab pertanyaan.
Langkah 3 - Tuliskan
jawabannya dalam ruang kosong yang tersedia.
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Mengapa beberapa permohonan

doa Anda tidakdijawab?

"Karnu tidak memperoleh
apa-apa, karena kamu tidak
berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima
apa-apa, ... sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan

untuk memuaskan

2.

hawa nafsumu."

-

Yak. 4:2, 3

Apakah kondisi utama untuk menerima jawaban atas doadoa Anda?

"Kita tahu, bahwa Allah tidak mendengarkan
orang-orang
berdosa,
melainkan
orang-orang
yang saleh clan yang
melakukan kehendak-Nya." - Yoh. 9:31

3.

Mengapa kita harus membuat permohonan yang spesifik
kepada Allah? (Apakah artinya "Mintalah ... carilah ... dan
ketoklah"?)

"Mintalah, maka akan diberikan kepadamu: carilah, maka
kamu akan mendapat; ketoklah, maka pintu akan dibukakan
bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima clan
setiap orang yang mencari, mendapat dan setiap orang yang
mengetok, baginya pintu dibukakan." - Mat. 7:7-8

BERIKANLAH KAMI

MAKANAN

4. Dengan otoritas apakah Anda berdoa meminta sesuatu?
"Dan apa juga yang kamu minta dalam nama-Ku, Aku akan
melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak.
Jika kamu meminta sesuatu kepada-Ku dalam nama-Ku, Aku
akan melakukannya." - Yoh. 14:13, 14

5.

Bagaimanakah seharusnya
berdoa meminta sesuatu?

sikap Anda ketika Anda

"Jikalau kamu tinggal di dalam Aku clan firman-Ku tinggal
di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan
kamu akan menerimanya." - Yoh. 15:7

6. Apakah hubungannya antara buah karakter kristiani dan
menerima jawaban untuk doa?
"Bukan kamu yang memilih Aku, tetapi Akulah yang memilih
kamu. Dan Aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi
dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap, supaya apa
yang kamu minta kepada Bapa dalam nama-Ku, diberikanNya kepadamu." - Yoh. 15:16
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7. Apakah peranan iman atau keyakinan dalam berdoa
meminta sesuatu?
"Dan inilah keberanian percaya kita kepada-Nya, yaitu
bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu
kepada-Nya menurut kehendak-Nya. Dan jikalau kita tahu,
bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita
juga tahu, bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang
telah kita minta kepada-Nya." - 1 Yoh. 5:14-15

8. Berapa lama Anda harus berdoa untuk permohonan Anda?
"Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka
untuk menegaskan, bahwa mereka harus selalu berdoa
dengan tidak jemu-jemu." - Luk. 18:1

9. Apakah yang harus Anda harapkan jika Anda memenu hi
semua kondisi Allah?
"Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada
Allah. Sebab barangsiapa berpaling kepada Allah, ia harus
percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah
kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia."- Ibr. 11:6

Mereka

yang Tidak

Bisa Berdoa

Bapa Kami
Jika Anda tidak mengenal Kristus ... Anda tidak bisa berdoa,
"Bapa kami."
[ika Anda memuliakan diri sendiri ... Anda tidak bisa berdoa,
"Dikuduskanlah
narna-Mu."
Jika Anda menolak pernerintahan-Nya
... Anda tidak bisa
berdoa "Datanglah Kerajaan-Mu".
Jika Anda tidak mau tunduk ... Anda tidak bisa berdoa
"Jadilah kehendak-Mu".
Jika hidup Anda hanya untuk di sini dan sekarang ... Anda
tidak bisa berdoa "Dibumi seperti di sorga".
Jika Anda sanggup mencukupi keperluan sendiri ... Anda
tidak bisa berdoa "Berikanlah kami pada hari ini makanan
kami secukupnya".
[ika Anda tidak mau mengampuni ... Anda tidak bisa berdoa
"Ampunilah kesalahan kami".
Jika Anda mencari
dosa ... Anda tidak bisa berdoa
"Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan".
Jika Anda adalah sahabat si jahat ... Anda tidak bisa berdoa
"Lepaskanlah kami dari pad a yang jahat".
Jika Anda membangun kerajaan Anda sendiri ... Anda tidak
bisa berdoa "Engkaulah yang empunya Kerajaan".
Jika Anda menginginkan kuasa ... Anda tidak bisa berdoa
"Engkaulah yang empunya kuasa".
Jika Anda selalu ingin mendapatkan
pujian ... Anda tidak
bisa berdoa "Engkaulah yang empunya kemuliaan".
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PERMOHONAN
AMPUNILAH

I(ELIMA:

I(EsALAHAN
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Mendapatkan Pengampunan dan Merasa Bersih

John harus mencoba tali ketapelnya yang baru. Ia meletakkan
kaleng-kaleng di atas pagar tanah pertanian, tetapi setiap tembakannya meleset. Ketapel-ketapel tidak sangat akurat, bahkan jika Anda
sendiri yang membuatnya. John membidik seekor burung di atas
pohon, dan tidak mengenainya.
Ia membidik seekor anjing dan
meleset. Semakin lama John menjadi semakin frustrasi.
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Nenek memanggilnya
untuk makan malam. Dalam perjalanan
ke rumah, ia membidik itik kesayangan Nenek - dan kali ini ia mengenai sasaran. Peluru menghantam kepala itik, membunuhnya dengan
seketika. Tak ada orang di halaman. John melihat ke kiri dan kanan
untuk memastikan bahwa tak ada yang melihatnya. Segera ia meraih
sebuah sekop dan berlari di belakang gudang untuk mengubur itik tersebut.
Setelah makan malam, Nenek merninta Sally mencuci piring. Sally
mengatakan bahwa John ingin mencuci piring. Kemudian ia berbisik
kepada John,
"Ingat itik!"
Tampaknya Sally telah melihat apa yang terjadi, dan memeras
adiknya. John pun mencuci piring.
Keesokan harinya ketika Nenek meminta Sally untuk menyapu
serambi, ia berkata bahwa [ohnlah yang ingin menyapu. Kemudian
ia berbisik kepada John kembali,
"Ingat itik."
Sepanjang minggu, Sally memeras adiknya untuk melakukan
pekerjaannya di sekitar rumah. Setiap kali ia menghendaki John melakukan suatu tugas, ia berbisik, "Ingat itik."
Ketika John tidak tahan lagi menanggung rasa bersalahnya. akhirnya ia mengaku kepada Nenek bahwa ia telah membunuh itik kesayangannya. Jawab Nenek, "Nenek sedang mencuci piring di muka
jendela dan melihat kamu membunuh itik. Nenek tahu, kamu tidak
bermaksud demikian. Nenek melihat ketakutan di wajahmu." Ia menjelaskan kepada John, "Nenek mengampunimu saat kamu melakukannya, tetapi Nenek bertanya-tanya
berapa lama kamu akan hidup
dengan kesalahanmu sampai kamu memberi tahu Nenek."
Banyak orang Kristen yang seperti John. Kita telah melakukan
sesuatu yang mengerikan, dan sese orang seperti "Sally-Sally" dunia
ini mencengkeram kita dalam perbudakan. Bagi orang lain, "SallySally" itu ada di dalam diri mereka sendiri. Kita diperbudak oleh
kesalahan kita.
Banyak orang percaya barubergegas-gegas
masuk ke hadirat
Allah dengan daftar belanja mereka dan mulai meminta, "Berikan
saya ini ..."atau "Berikan saya itu ..." Walaupun Anda dapat meminta
apa saja kepada Allah, itu bukanlah cara untuk memulai Doa Bapa Kami.

AMPVNILAH

I<ESALAHAN

I<AMI

Ada pula orang-orang percaya yang ingin memulai doa mereka
dengan "Saya menyesal ..." atau "Ampunilah saya ..." Mereka merasa
begitu bersalah terhadap suatu dosa sehingga mereka ingin memulainya dengan pengakuan. Tetapi, sekalipun dosa menghalangi persekutuan Anda dengan Allah, itu bukanlah cara memulai Doa Bapa Kami.
Sebagaimana sudah kita lihat, pertama-tama Anda menyembah
Allah: "Dikuduskanlah
nama-Mu". Kedua, Anda berusaha hidup
menurut prinsip-prinsip
Kerajaan-Nya:
"Datanglah Kerajaan-Mu
dalam hidupku di bumi". Ketiga, Anda meminta bimbingan: "[adilah
kehendak-Mu". Karena Anda harus mempunyai kehidupan jasmaniah
untuk memiliki kehidupan rohaniah. permohonan
keempat ialah:
"Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya".
Apabila Anda sudah berdoa dengan keempat cara ini, maka Anda
siap untuk melawan dosa dalam hidup Anda. Permohonan kelima ialah:
"Ampunilah kesalahan kami", yang memperkenalkan
Anda kepada
permohonan
"Kami". Anda berdoa "Ampunilah kami", kemudian
"Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan"
dan akhirnya
"Lepaskanlah kami dari pada yang jahat".
Bab ini berurusan dengan
kutuan Anda dengan Allah.

dosa-dosa

yang menghalangi

perse-

Ketika Anda berdoa "Ampunilah kesalahan kami", Anda mengakui
lima faktor dari kehidupan kristiani.
LIMA

FAI(TA

PENTINCi

TENTANCi

DOSA

KITA

1. Anak-anak Allah berbuat dosa
2. Anak-anak Allah merasa prihatin setelah mereka berdosa
3. Anak-anak Allah harus melakukan sesuatu mengenai dosa
mereka
4. Allah akan mengampuni
5. Mengampuni orang lain juga adalah penting
Apabila Anda berdoa "Ampunilah kesalahan kami", Anda tidak
sedang meminta-minta
keselamatan seperti yang dilakukan orangorang non-Kristen yang merasakan kesalahan neraka.
Ketika Anda berdoa "Ampunilah kesalahan kami", Anda tidak
sedang mengatakan dosa Anda telah menghancurkan semua harapan
Anda dan bahwa Anda takut mati di luar Kristus.
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Ketika Anda berdoa Ampunilah kesalahan kami", Anda sedang
berdoa seperti seorang anak Bapa yang tidak hidup menurut harapan
Bapa. Anda sedang rnengatakan "Saya menyesal" kepada Bapa sorgawi
Anda supaya Anda mempunyai persekutuan kembali dengan Dia.
II

"Arnpunilah
kesalahan kami" bukanlah pengampunan
aural, di
mana pendosa datang kepada Allah demi keselamatan. Banyak orang
berpikir secara keliru bahwa doa ini ialah meminta Allah untuk
menjadikan mereka orang Kristen. Bukan demikian! Ketika Anda berdoa "Ampunilah kesalahan kami", Anda sudah menjadi orang Kristen
yang menyebut Allah "Bapa kami". Anda sudah menjadi seorang
anak Raja ... Anda berada di dalam Kerajaan-Nya.
Ketika Anda berdoa "Ampunilah kami akan kesalahan kami",
sedang meminta "pengampunan orangtua". Karena Anda adalah
Bapa, Anda berelasi dengan-Nya. Anda menerima sifat yang baru
keselamatan (lihat 2 Kor. 5:17). Anda dapat memanggil Allah
Anda. Anda adalah seorang anggota keluarga Allah.

Anda
anak
pada
Bapa

Misalkan seorang anak menyelinap tanpa sepengetahuan
ayahnya dan melakukan apa yang dilarang oleh ayahnya. Apakah ayah
itu bukan lagi ayah si anak tersebut? Jawabannya jelas tidak demikian!
Seorang anak adalah anggota keluarga ayahnya karena kelahiran.
Tidak menaati ayahnya tidak akan memutuskan hubungan ayah/ anak,
tetapi hanya akan meretakkan persekutuan an tara ayah dan anak.
Hubungannya
tetap berlaku, tetapi ayahnya menjadi kecewa.
Kita menjadi anak-anak Bapa sorgawi melalui kelahiran baru. Sarna
seperti para ayah di dunia akan "hancur hatinya" jika anak-anak
mereka berlaku tidak baik, demikian pula hati Allah akan hancur apabila anak-anak-Nya
tidak menaati Dia. Tidak her an kita merasa
bersalah. Kita telah mengecewakan
Bapa kita. Tetapi, ketika kita
berdoa "Ampunilah
kesalahan kami", kita meminta kepada Allah
Bapa untuk memulihkan persekuiuan kita dengan-Nya, bukan untuk
memulihkan hubungan Bapa/ anak.
ANAI<-ANAI<

ALLAH

BERBVAT

DOSA

Doa Bapa Kami mengajar kita bahwa anak-anak Allah tidak selalu
melakukan kehendak Allah. Bapa telah mengatakan kepada anakanak-Nya, "Haruslah kamu sempurna" (Mat. 5:48). Itu adalah seperti
seorang ibu sesumbar kepada kawan-kawannya,
"Anak-anak saya
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adalah malaikat-malaikat
yang sempuma": potensinya ada di sana.
tetapi ia tahu lebih baik. Ia terlambat makan siang karena anak-anaknya menumpahkan
Coca Cola ketika mereka mengeluarkannya
dari
lemari es dengan sembunyi-sembunyi
... ia telah mengatakan kepada
mereka "tidak boleh sebelum makan siang".
Ayah kandung yang di bumi mengatakan
kepada putranya,
"[angan melakukan sesuatu yang salah," sama seperti clikatakan Kitab
Suci kepada kita, "Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada karnu,
supaya kamu jangan berbuat dosa" (1 Yoh. 2:1). Pada waktu Anda
berdoa Ampunilah kesalahan kami", Anda mengakui bahwa Anda
berbuat dosa. Tak ada yang sempurna: "Karena semua orang telah berbuat dosa" (Rm. 3:23). Kita berbuat dosa, dan memutuskan
persekutuan dengan Bapa, dalam beberapa cara.
I!

Pertama, kita memutuskan
menaati-Nya.

persekutuan

clengan Allah karena ticlak

Seorang ayah meminta putranya untuk mencuci mobil keluarga
clan membersihkan lantai mobilnya. Namun, putra itu lupa clan mengabaikannya. Ketika anak lelaki tersebut meminta kepada ayahnya
untuk meminjam mobil karena ingin berkencan, seorang ayah yang
bijaksana berkata, "Tidak ... Ayah ini mempunyai suatu pelajaran
untuk diajarkan kepada putranya. "Kamu tidak mencuci mobil seperti
yang aku minta, jadi kamu tidak bisa meminjam mobil untuk berkencan".
I!

Ked ua. kita rnernutuskan persekutuan

melakukan

sesuatu yang bertentangan

dengan Allah ketika kita

dengan perintah-Nya.

Ayah menyuruh
putranya
untuk suatu keperluan
dengan
mengendarai mobil keluarga. Katanya kepada putranya, "Hati-hati,
cucilah mobil, dan ambillah bahan pangan di toko." Putranya
menggores spatbor, mengendarai melalui lumpur dan meninggalkan
bungkus burger di lantai. Ia lupa mengambil bahan pangan di toko.
Ia melakukan perbuatan yang bertentangan dengan apa yang diminta
ayahnya. Ketika putranya itu in gin meminjam mobil untuk berkencan,
ia mendengar hal yang sama.
"Tidak ...

,I!

jawab ayahnya. "Kamu tidak hati-hati dan kamu tidak

mencucinya."
Ketiga, kita memutuskan persekutuan dengan Allah karena mengabaikan Dia. Seorang putra tidak pernah hadir dalam makan bersama
keluarga, tidak pernah pergi ke mana-mana dengan Ayah dan pada

DOA TEROBOSAN

umumnya "mencuekkan" ayahnya. Ketika tiba saatnya bagi anak ini
untuk mengadakan kencannya yang penting, ia ingin meminjam mobil
keluarga.
"Tidak ...." jawab ayahnya. "Kamu tidak meluangkan
waktu
dengan keluarga ketika itu berarti sesuatu bagi karni. Mengapa aku
harus membantumu
bersenang-senang?"
Ketiga putra di atas telah mengecewakan ayah mereka. Mereka
masih anak-anak ayah mereka, dan tindakan mereka tidak memutuskan hubungan. Tetapi, mereka telah memutuskan persekutuan mereka
dengan sang ayah.
Seorang ayah yang mengasihi, mungkin akan meminjamkan mobil
seandainya mereka berkata, "Saya menyesal." dan apabila mereka
menunjukkan suatu perubahan sikap, mungkin dengan mencuci dan
memoles mobil.
Pada saat Anda berdoa "Ampunilah kesalahan kami", Anda sedang
meminta ampun untuk hal-hal remeh yang Anda lakukan dengan
sernbunyi-sembunyi,
maupun pemberontakan
besar yang menghancurkan hati Allah. Anda tidak mau melukai Bapa sorgawi; Anda
hanya ingin melakukan apa yang menurut Anda menyenangkan ... atau
menggairahkan
... atau baru ... atau berbeda
... atau untuk
menghilangkan
kebosanan. Anda hanya ingin melakukan apa yang
Anda ingin lakukan ... ketika Anda ingin melakukannya ... derni alasan
Anda sendiri yang egois.
Ada alasannya mengapa Anda berdoa "Ampunilah
kesalahan
(Ing.: debts - hutang) kami." Kata "debt" berarti berapa banyak kita
berhutang kepada seseorang. Hutang merupakan suatu kewajiban. [adi
sebenarnya, Anda berdoa, "Ampunilah kewajiban-kewajiban
karni."
Jika Anda meminjam uang, Anda mempunyai kewajiban untuk
mengembalikannya.
Jika Anda menabrak mobil seseorang, Anda
mempunyai kewajiban untuk memperbaiki kerusakannya. Jika Anda
menumpahkan
milkshake ke pakaian baru seseorang, Anda mernpunyai kewajiban untuk membersihkannya.
Jika Anda berdosa
terhadap Allah, Anda mempunyai kewajiban terhadap Dia.
Mengapa Doa Bapa Kami memakai kata kewajiban, atau hutang/
kesalahan, dan bukannya "dosa-dosa"?
Arti dasar dalam Perjanjian Baru untuk kata dosa, ialah "meleset
dari sasaran". Yesus tidak mengatakan supaya kita berdoa "Ampuni-
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lah dosa-dosa kami" (yaitu, kala kita meleset dari sasaran), sebab
kegagalan kita telah diampuni sewaktu kita menjadi orang Kristen.
Yesus tidak mengatakan kepada kita supaya berdoa "Ampunilah
pemberontakan kami" (yaitu, ketika kita dengan lalim memberontak
terhadap Allah). Pemberontakan
kita telah diampuni ketika kita
menjadi orang Kristen.
Yesus tidak mengatakan kepada kita supaya berdoa "Ampunilah
pelanggaran-pelanggaran
kami", (yaitu, pelanggaran kita terhadap
hukum-hukum Allah). Itu karena, ketika kita mengakui hukum Allah
yang sempurna, kita sadar betapa kita telah tidak taat kepada-Nya.
Yesus tidak mengatakan kepada kita supaya berdoa "Ampunilah
saat-saat kami mengikuti hawa nafsu" (yaitu, saat-saat kita terpeleset
atau jatuh). Itu ialah karena, "Tetapi jika kita hidup di dalam terang,
... darah Yesus, Anak-Nya itu, menyucikan kita dari pada segala dosa"
(1 Yoh. 1:7). Penyucian itu adalah otomatis.
Yesus tidak mengatakan kepada kita supaya berdoa "Ampunilah
kejahatan kami" (yaitu, kekejian kami). Dosa itu sudah diampuni
.ketika kita menjadi Kristen.
Doa Bapa Kami mengatakan, "Ampunilah kcsalahan (debts) kami"
(yaitu, kewajiban-kewajiban
kita), karena kita perlu diampuni bukan
saja untuk dosa-dosa kita, tetapi juga konsekuensi-konsekuensinya
- kewajibannya yang telah kita timbulkan.
Apabila Anda begitu marah sehingga memukul anak Anda, itu
adalah dosa terhadap Allah dan terhadap anak Anda. Allah mengampuni kemarahan Anda, tetapi bagaimana dengan anak Anda? Anda
mempunyai kewajiban terhadap anak Anda untuk meminta ampun.
[adi Anda berdoa, "Ampunilah kami akan kesalahan - kewajiban-kewajiban kami - seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah
kepada kami."
Yesus mengajar kita supaya berdoa "Ampunilah kami akan kesalahan kami" karena dosa-dosa yang melibatkan orang lain. Suatu
"kesalahan/hutang
(debt)" merupakan
sebuah dosa yang mengandung huruf cetak yang halus. Apabila Anda menandatangani
sebuah kontrak, bacalah huruf cetaknya yang halus. Tulisan itu
mungkin mewajibkan Anda untuk membayar lebih banyak daripada
yang Anda setujui dalam huruf cetak yang besar.
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Apabila Anda berdusta, itu melukai harga diri Anda sendiri, melukai
orang lain dan menyinggung perasaan Allah. Apabila Anda berdusta,
huruf cetak halusnya berarti Anda berkewajiban untuk pergi minta
maaf kepada seseorang.
Jika Anda menipu pasangan Anda, Anda melukai diri sendiri, melanggar salah satu perintah dan Anda telah melanggar kewajiban
Anda terhadap pasangan hidup Anda. Oleh sebab itu, Anda berdoa
"Ampunilah saya akan hutang-kewajiban saya terhadap istri saya".
Doa Bapa Kami itu sempurna. Yesus memilih kata yang tepat untuk
pengampunan. Hutang - kewajiban - kita itulah yang harus diampuni.
ENAM

Kata

~. Dosa

J<ATA

Grika

(Wickedness)

Kitab

Suci

parabaino

melangkah ke
luar batas

tanpa kendali

2 Yoh. 9

anomia

penolakan
terbuka

melanggar
hukum

1 Yoh 3:4

paratoma

jatuh atau
terpeleset

nafsu sesat

Mat 6:14

opheiienia

berhutang
kewajiban

akibat dosa

Mat 6:12

poneria

niat jahat

kecemaran

Mat 22:18

(Debt)

p. Kejahatan

J<eterangan

Rm 3:23

(Trepass)
p. Hutang

DOSA

ketidakmampuan
untuk berbuat

(Lawlessness)
'1. (Kesalahan)

Arti

VNTVK

meleset dari
sasaran

(Transgress)
3. Pelanggaran

BARV

harmartia

(Sin)

2. Melanggar

PERJANJIAN
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ALLAH

SETELAH

MERASA

MEREKA

KAMI

MENYESAL

BERDOSA

Tidak semua orang merasa berdosa ketika tidak menaati Bapa.
Beberapa orang mernbawa-bawa nama Allah dengan sia-sia, kemudian mereka tertawa. Beberapa orang berzina karena rasanya enak,
kemudian mereka lakukan lagi. Beberapa orang menjadi mabuk untuk
menyembunyikan
masalah mereka sehingga menjadi kecanduan.
Selalu ada anak yang hilang, yang meninggalkan rumah untuk mencari pengalaman-pengalaman
yang lebih menggairahkan. Ia berpaling
dari bapanya dan, tampaknya, tidak pernah menengok ke belakang.
Akan tetapi, apabila Anda adalah seorang anak Bapa, Anda tidak
bisa berbuat dosa ... paling tidak, Anda tidak bisa terus berbuat dosa
... dan tidak menanggung sejumlah rasa bersalah di dalam hati.
Seorang gadis Cina diperkerjakan
oleh para misionaris untuk
membersihkan rumah, sementara para misionaris sibuk melayani di
pedalaman negeri Cina. Tetapi, gadis ini suka mencuri barang-barang
kecil. Baginya hal itu sudah menjadi budaya. Agamanya
yang
menyembah benda-benda mati (berhala) mengatakan bahwa ia akan
mempunyai "roh" para rnisionaris apabila ia mencuri barang-barang
milik mereka. Oleh sebab itu, ia mencuri benda-benda pribadi seperti
kancing, saputangan dan bros. Para misionaris mengetahui apa yang
dilakukannya,
dan setiap hari menggeladah
barang-barangnya
sebelurn

ia pulang.

Bagaimanapun,

Ia tidak rnerasa bersalah

itu merupakan

karena

telah rnencuri.

perbuatan yang dihargai kebudayaan.

Suatu ketika, gadis ini bertobat dan mulai bertumbuh
dalam
Kristus. Ia diajarkan supaya tidak mencuri, bersama prinsip-prinsip
kristiani lainnya. Setelah beberapa waktu, gadis ini melihat sebuah
bandulan
emas (bisa digunakan
untuk menyimpan
foto), yang
diketahuinya sangat berharga bagi para misionaris, dan ia tergoda.
Ia menginginkan benda itu dan mencobanya; lalu ia meletakkannya
kembali di lemari rias. Ia mencobanya
dan mengembalikannya
beberapa kali; dan akhirnya ia mencurinya.
Di tengah malam, ketika para misionaris sedang tidur lelap, gadis
ini menggedor pintu. Gadis tersebut menyerbu masuk ketika mereka
membuka pintu, ia melemparkan bandulan itu ke lantai dan berkata
sambil menangis, "Saya bukan orang Kristen ...!" Sambil menangis
gadis itu ter us mengatakan, "Saya menyesal!" Istri misionaris itu
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menyuruh suaminya kembali tidur. Kemudian. dalam roh kasih ia
menjelaskan kepada gadis Cina itu apa artinya mempunyai karakter
Allah. Ia menjelaskan bahwa sebelum gadis itu menjadi seorang
Kristen, ia mencuri benda-benda, tetapi perbuatannya tersebut tidak
mengganggunya. Kini, setelah ia mempunyai sifat yang baru di dalam
Kristus, ia merasa bersalah.
Jika Anda merasa bersalah karena Anda tidak menaati Bapa sorgawi, Anda harus berdoa "Ampunilah kami akan kesalahan kami".
Memberi pengampunan
ketika Anda meminta adalah cara Bapa
menangani rasa bersalah Anda.
Mungkin Anda berdosa dalam beberapa hal, tetapi Anda telah
melupakannya.
Mungkin Anda tidak selalu sempurna ... mungkin
Anda tidak selalu melakukan kehendak Bapa ... atau mungkin Anda
telah tidak menaati Bapa tanpa Anda sadari. Berdoalah setiap hari
"Ampunilah kami akan kesalahan kami" untuk membereskan dosa
apa saja yang mungkin telah merayap ke dalam kehidupan Anda tanpa
Anda sadari. Anda perlu membereskan dosa apa pun yang mung kin
telah Anda lakukan tanpa Anda sadari.
Tak seorang pun seharusnya menolak berdoa "Ampunilah kami
akan kesalahan kami". karena sikap sombong itu bisa menghalangi
orang itu untuk bersekutu
dengan Bapa. Ketika Anda berdoa
"Ampurulah kami akan kesalahan karru", Allah dapat rnernakai doa
ini untuk menyingkapkan sebuah dosa tersembunyi atau dosa yang
tidak Anda sadari. Dosa itu dapat menghalangi kemampuan Anda
untuk berbicara dengan-Nya.
Dosa itu menyangkal kekudusan Allah; dosa mencemarkan kita.
Dosa itu mengabaikan
kehormatan
Allah; dosa mempermalukan kita.
Dosa itu tidak menaati perintah Allah; dosa menghukum kita.
Dosa itu melanggar hukum Allah; dosa menjadikan kita jahat.
Dosa itu merusak kesehatan Allah; dosa membuat kita sakit.
Dosa itu mencuri berkat Allah; dosa merampok kita.
Dosa itu mengganggu kedamaian Allah; dosa membuat kita
bersalah.
Untuk dosa kita. kita berdoa, Ampunilah kami.
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Kesalahan merampok dua hal dari Anda: sorga dan kesehatan.
Pertama,
jika Allah bukan Bapa Anda, kesalahan
Anda akan
rnerampok Anda dari rumah Bapa sorgawi. Jika Anda bukan anak
Bapa, Anda perlu percaya kepada Yesus Kristus. Kata-Nya, "Akulah
[alan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorangpun yang datang
kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku" (Yoh. 14:6).
Mungkin saja Anda adalah anak Bapa. tetapi tidak menaati Bapa,
dan sekarang Anda merasa bersalah. Berdusta akan mendatangkan
kemuakan abadi di dalam batin, sebab tak ada orang yang dapat
membohongi dirinya. Anda bisa membohongi ternan-ternan Anda,
ibu Anda, istri Anda, tetapi Anda tidak bisa membohongi diri sendiri.
[ika Anda sehat secara mental, Anda tahu apa yang benar. Kita
merasa bersalah apabila kita tertangkap sedang mencuri. Kita merasa
bersalah jikalau kita tidak hid up menurut standar-standar
kita. Kita
merasa malu jikalau kita ketahuan berdusta, sebab kebenarannya
terungkap. Rasa bersalah menghasilkan ragu diri, kecemasan, stres
dan, dalam kasus-kasus yang lebih serius, menuntun kepada neurosis (sakit saraf) dan fobia-fobia. Rasa bersalah adalah penyakit jiwa.
Ketika Anda berdoa setiap hari "Ampunilah kami akan kesalahan
kami", Anda mengambillangkah
ke depan menuju kesehatan mental. Apabila Anda minta amp un, Anda sedang mengatakan kebenaran
kepada diri sendiri dan kepada Allah. Anda sedang memulihkan
harga diri Anda dan hubungan Anda dengan Allah. Apabila Anda
merasa baik ten tang diri sendiri, hal itu tampak dalam relasi Anda,
dalam pekerjaan Anda, dalam perjalanan Anda dengan Allah; tetapi
di atas segalanya, hal itu tampak nyata dalam keluarga Anda di bumi.
Tetapi; ketika Anda berdoa "Ampunilah kami akan kesalahan
kami", bukan hanya untuk merasa lebih baik atau untuk bertumbuh
dalam kekuatan pribadi. Anda berdoa seperti itu untuk memulihkan
persekutuan Anda dengan Bapa sorgawi ... seandainya persekutuan
itu putus ... dan untuk menjaganya tetap sehat seandainya Anda
merusaknya.
Anda memanjatkan
doa ini demi relasi yang sehat
dengan Bapa.
Anak yang hilang menuntut
warisan keluarganya.
Ia tidak
berperasaan
terhadap ayah dan kakaknya. Ia menghendaki
gaya
hidup yang berbeda. Ia berpaling dari mereka dan berjalan pergi tanpa
menengok ke belakang. Narnun, segalanya berjalan sebaliknya. Ia
kehabisan uang, kehilangan teman-teman dan harga diri. Ia berakhir
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dengan memberi makan babi-babi, Di sana, di kandang babi, anak
yang hilang ini berpikir untuk kembali kepada ayahnya. Ia berpikir
ten tang ayahnya sebelum ia kembali pulang secara fisik.
Jika Anda jauh dari Allah, alihkanlah pikiran Anda kepada Allah.
Berdoalah "Ampunilah kami akan kesalahan kami" dan mulailah
perjalanan kembali pulang.
MENCjAPA

BERDOA
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Dosa ialah luka hati
yang membuat Anda menangis.
Dosa ialah virus kesehatan mental
yang membuat jiwa Anda sakit.
Dosa ialah polusi asli tubuh manusia
yang menyebabkan Anda sakit dan mati.
Dosa ialah salah pengertian antara pasangan
yang menghancurkan
pernikahan.
Dosa ialah keinginan egois
yang merusak karakter Anda.
Dosa ialah kecurigaan akan motivasi-motivasi
yang memecah belah persahabatan.

ANAK-ANAK
SESVATV

ALLAH
TERHADAP

HARVS
DOSA

MELAKVKAN
MEREKA

Apabila Anda berdoa setiap hari "Ampunilah kami akan kesalahan kami", Anda mulai melakukan sesuatu terhadap kesalahan Anda
dan persekutuan yang terputus dengan Bapa.
Anak lelaki yang membunuh itik neneknya mendatanginya dan
mengakuinya. Pemuda yang menolak mencuci mobil ayahnya harus
mengatakan, "Maafkan saya." Gadis Cina itu mengembalikan bandul
emas sambil menangis, "Maafkan saya." Anak yang hilang sadar
kembali di kandang babi ketika ia berkata, "Betapa banyaknya orang
upahan bapaku yang berlimpah-limpah makanannya." (Orang-orang
upahan bapaku diperlakukan lebih baik daripada ini).
Hanya mengulang-ulang
atau membaca kata-kata "Ampunilah
kami akan kesalahan kami" tidaklah cukup. Paulus menjelaskan,
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"Dukacita menurut kehendak
Allah menghasilkan
pertobatan"
(2 Kor. 7:10). Dukacita menurut kehendak Allah berarti bersungguhsungguh sehingga Anda tidak mau melakukannya lagi.
Jika seorang pencuri tertangkap dan dijatuhi hukuman penjara,
ia menyesal. Bahkan mungkin ia berjanji tidak akan pernah mencuri
lagi. Tetapi, para pencuri kambuhan menyesali apa yang salah. Mereka
menyesal telah tertangkap. Mereka tidak menyesal karena mereka
melanggar hukum - baik hukum Allah maupun hukum manusia.
!tulah sebabnya mengapa kebanyakan pencuri akan mencuri lagi
seandainya diberi kesempatan. Hanya sekadar menyesal jika kita
tertangkap basah ialah apa yang dikatakan Paulus "dukacita yang
dari dunia ini menghasilkan kematian" (ayat 10).
"Dukacita menurut kehendak Allah" ialah dukacita yang dialarni
seorang pencuri yang berniat untuk tidak pernah mencuri lagi.
Apabila Anda berdoa setiap hari "Ampunilah kami akan kesalahan kami", maka itu harus diikuti dengan perubahan lahiriah atau
tekad untuk berubah. Apa yang Anda maksudkan di dalam hati (niat)
akan mengubah tindakan Anda. Ketika seorang anak mengatakan
kepada ayah kandungnya bahwa ia menyesal karena berlari ke jalan
raya, ayahnya ingin supaya ia tidak melakukannya
lagi. Ini bukan
karena ayahnya mematuhi hukum atau ingin mengekang kesenangan
anaknya. Ayahnya tidak mau anaknya terluka di jalan raya.
Dernikian juga Bapa sorga wi ingin supaya kita rnerigak u secara

batiniah dan bertobat secara lahiriah. Dia tidak mau kita terluka.
Mengakulah secara batiniah.
Bertoba tlah secara lahiriah.

ALLAH

AI<AN

MENCiAMPUNI

Jika Anda mengakui dosa Anda, Allah akan mengampuninya,
sebab Dia mengatakan demikian, "Jika kita mengaku dosa kita, maka
Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa
kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan" (1 Yoh. 1:9).
Pada waktu Anda berdoa "Ampunilah
kami akan kesalahan
kami", Anda sedang mempraktekkan
kepercayaan kepada Allah.
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Anda mengaku dosa sebab Anda percaya Allah akan mengampuni
Anda sebagaimana yang Dia janjikan. Anda mengakui dosa-dosa
Anda, sebab Anda tahu Allah akan mengampuni Anda.
Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa, dan
yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa milik-Nya sendiri;
... melainkan berkenan kepada kasih setia? Biarlah Ia kembali
menyayangi kit a, menghapuskan
kesalahan-kesalahan
kita
dan melemparkan segal a dosa kita ke dalam tubir-tubir laut
(Mi. 7:18, 19).
Anda harus berdoa "Ampunilah
kami akan kesalahan kami"
karena menjadi bersih dan disegarkan kembali rasanya menyenangkan. Seperti mandi air hangat yang membersihkan segala keringat
dan kotoran sehabis memotong rumput. Rasanya seperti berbaring di
balai dengan santai untuk tidur sebentar, saat Anda tiba di rumah
sesudah hari yang menegangkan. Rasanya seperti pelukan kasih sayang orangtua dan anak. Anda bisa mendapatkan pengampunan atas
apa yang telah Anda perbuat, dan itu akan terasa menyenangkan
sekali. Anda mengakui dosa bukan untuk merasakan kesenangan;
Anda mengakui
dosa untuk diampuni,
karena pengampunan
memberikan kebahagiaan.
Kita memerlukan pengampunan
untuk
menjadi bahagia. Kita memerlukan pengampunan
untuk menjadi sehat secara mental.
Alkitab mengatakan bahwa pengampunan
ialah Allah menghapus dosa kita (lihat Yoh. 1:29). Pengampunan ialah Allah menutupi
dosa kita (lihat Mzm. 85:3). Pengampunan ialah Allah menghapuskan
dosa kita dan tidak mengingat-ingatnya
(lihat Yes. 43:25). Pengampunan ialah Allah melupakan dosa kita (lihat Mi. 7:19).
Bapa siap mengampuni kita.
Bapa menunggu untuk membersihkan

kita.

Mengapa kita harus berdoa "Ampunilah kesalahan kami" jika
semua dosa kita sudah diampuni di kayu salib? Ketika kita menjadi
anak Bapa, Alkitab mengatakan,
"Oleh darah-Nya
kita beroleh
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penebusan, yaitu pengampunan
dosa" (Ef. 1:7). [ika dosa-dosa kita
sudah diampuni dalam keselamatan, mengapa kita berdoa setiap hari,
"Ampunilah kami"?
Pengampunan awal akan dosa menegakkan hubungan kita dengan
Allah. Hal itu menjadikan kita anak-anak Bapa. Jikalau, sebagai anakanak yang berdosa kita berdoa "Ampunilah kami", itu menegakkan
kembali persekuiuan kita dengan Bapa. Karena anak-anak tidak selalu
taat, Anda perlu berdoa setiap hari Ampunilah kesalahan kami".
JJ

Ada tiga aspek dari pengampunan, bukan hanya satu atau dua.
Pertama, ada pengampunan masa lulu, yang terjadi sewaktu kita menjadi anak Bapa. Ketika Allah mengampuni dosa-dosa masa lalu kita, hubungan kita dengan Allah ditegakkan.
Kedua, ada pengampunan sekarangfmasa kini, yang terjadi setiap
kali Anda berdoa "Ampunilah kesalahan kami," dan Allah memulihkan kembali persekutuan kita dengan Bapa.
Aspek ketiga ialah pengampunan
mas a depan, Ini akan terjadi
pada saat kita diambil untuk berada bersama Bapa, apakah oleh
kematian ataukah pada saat Tuhan datang. Ini akan menjadi saat
kita dipermuliakan
ketika kita dipindahkan
dari semua bekas
kejahatan dan kebusukan bumi ini.
MENC/AMPVNI

ORANC/

LAIN

JVC/A

PENTINC/

Pada saat Anda berdoa Ampunilah kami akan kesalahan karni,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami",
Anda dengan segera membawa orang lain ke dalam hubungan dengan
Anda dan Bapa. Anda meminta kepada Allah untuk mengampuni dosadosa Anda, seperti Anda mengampuni dosa-dosa orang lain.
U

Beberapa orang telah menolak kesepakatan itu, mengklairn bahwa
"Ampunilah
saya seperti saya mengampuni"
terdengar
seperti
legalisme Perjanjian Lama. Kata mereka, itu terdengar seperti "mata
ganti mata" dan membuat sebuah kondisi bagi pengampunan Allah.
Kedengarannya
seolah-olah Allah akan mengampuni Anda hanya
sebagaimana Anda mengampuni orang-orang yang berdosa kepada
Anda. Tiga gambaran kata akan membantu kita melihat apa yang
dimaksudkan Bapa.
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Pengampunan ialah sebuah tiket.
Pengampunan
ialah sebuah lingkaran.
Pengampunan
ialah karakter kita.
Jika Anda bepergian dengan pesawat, Anda perlu membeli tiket;
dan seperti sebagian besar tiket, tiket itu mempunyai dua bagian.
Bagian pertama dari tiket itu berbunyi, "Berguna untuk perjalanan
- tidak berguna jika sobek." Anda berikan bagian itu kepada petugas
untuk naik ke pesawat. Bagian kedua dari tiket adalah boarding pass
Anda. Di dalamnya tercantum nomor tempat duduk Anda, dan tiket
itu membuktikan Anda sudah membayar biayanya. Sebuah boarding
pass tak ada gunanya tanpa sebuah tiket.
Dengan cara serupa, ketika Anda diselarnatkan, dosa-dosa Anda
diampuni. Ini adalah tiket Anda ke sorga. Tetapi ingat, itu tidak ada
gunanya jika tersobek dari boarding pass. Anda harus melakukan
pekerjaan baik, yang berarti Anda harus mengampuni
orang lain,
seperti Bapa telah mengampuni Anda. Bagian kedua dari tiket Anda
ke sorga menjamin bahwa harganya sudah dibayar. Bunyinya "Tidak
berguna untuk perjalanan". Pekerjaan baik tidak akan membawa Anda
ke sorga. Bunyinya pula "Tidak ada gunanya apabila sobek". Ketika
Anda mengampuni orang lain, itu mendemonstrasikan
bahwa Allah
telah mengampuni Anda. Anda mendemonstrasikan
nilai bagian pertama tiket dengan berdoa, Ampunilah kami akan kesalahan karni,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami".
II

Ilustrasi tiket pesawat mengatakan supaya Anda mendoakan dua
hal. Pertama, berdoalah setiap hari "Ampunilah kesalahan kami", dan
Allah akan mengampuni Anda. Kedua, tiket itu mengatakan supaya
Anda berdoa setiap hari "Ampunilah
orang-orang yang bersalah
kepada kami".
Kita harus minta ampun.
Kita harus mengampuni orang-orang yang bersalah.
Pengampunan
ialah sebuah lingkaran - apa yang Anda beri
adalah apa yang Anda peroleh. Segala sesuatu senantiasa berjalan
dalam sebuah lingkaran dan datang kembali kepada kita. Yesus
mengingatkan
kita untuk "mengasihi
sesama manusia seperti
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mengasihi dirimu sendiri". Allah tidak menghendaki kita hanya mengasihi diri sendiri. Kita juga tidak diperintahkan
untuk hanya
mengasihi sesama. Tidak mung kin melakukan yang satu tanpa yang
lain. Untuk dikasihi, kita harus mengasihi orang lain. Demikian juga
dengan pengampunan.
Untuk diampuni, Anda harus mengampuni.
Pada saat kita berdoa "Ampunilah kesalahan kami", kita harus
siap mengampuni siapa saja yang telah melakukan hal sama kepada
kita. Ketika kita "Mengampuni orang yang bersalah kepada kami",
kita harus melakukannya karena Allah telah melakukan bagian-Nya.
Perhatikanlah bahwa pengampunan dimulai dengan Allah. Dia yang
pertama mengampuni, kemudian kita mengikuti teladan-Nya untuk
mendemonstrasikan
bahwa kita sungguh-sungguh
telah diampuni.
Apa yang berjalan dalam lingkaran, akan datang kembali kepada kita.
MENCjAPA

Pengampunan

ANDA

HARVS

MENCjAMPVNI?

juga adalah sebuah petunjuk tentang karakter kita.

Seorang ibu yang mempunyai dua orang putra meninggal, tetapi
menunjuk anak bungsunya
sebagai pelaksana wasiat tanah milik
mereka. Dalam mengelola tanah warisan itu, ia menghabiskan lebih
dari separoh warisannya dalam beberapa perjalanan untuk memeriksa
aset-asetnya, mengeluarkan biaya untuk penginapan dan hidanganhidangan mahal. Kakak sulung itu menuduh adiknya telah menggunakan uang warisannya untuk membiayai semua perjalanan adiknya
tersebut. Jika menyangkut
uang, bahkan saudara kandung dapat
menjadi egois dan iri hati.
"Aku takkan mengampuni

dia," kata kakak sulungnya.

Kedua saudara ini tidak berbicara satu sama lain selama 15 tahun.
Jika kakak sulung ini tidak "mengampuni orang yang bersalah kepadanya", ia berada dalam perbudakan kepada adiknya dan cara warisan
itu dihabiskan. Saudara tua ini bersalah atau "berhutang"
kepada
adiknya, walaupun memang adiknya yang telah menggunakan uang.
Jika kakak sulung ini tidak "mengampuni
orang yang bersalah
kepadanya", ia menolak untuk melepaskan adiknya dari kesukaran,
tetapi itu berarti ia (kakak sulung) juga berada dalam kesukaran. Ia
bersalah atau berhutang kepada adiknya.

DOA

TEROBOSAN

[ika kakak sulung ini tidak "mengampuni
orang yang bersalah
kepadanya". ia terikat pada dosa adiknya dan akibat-akibatnya. Sang
kakak mengampuni dosa adiknya bukan untuk membantu adiknya
merasa bahagia. Ia mengampuni
adiknya untuk kesembuhannya
sendiri. Ia tidak ingin berhutang/bersalah
kepada siapa pun, kapan pun.
Jika kakak sulung ini tidak "mengampuni
orang yang bersalah
kepadanya". pokok persoalannya tetap ada di an tara kedua bersaudara.
Tetapi, apabila sang kakak mengampuni
demi Bapa, pokok persoalannya ialah antara sang adik dengan Allah. Ketika Anda mengampuni kesalahan orang lain, Arrda tidak lagi berhutang/bersalah
kepada mereka, Anda juga tidak bersalah kepada Allah. Anda bebas.
MENCiAPA

MENCiAMPvNIl

Anda diperintahkan
untuk mengampuni
Teladan Yesus
Untuk menjadi kaya secara rohani
Untuk menjadi kesaksian
Untuk menerima pengampunan
Pengampunan

12:19
Luk. 23:34
Mat. 18:35
Ko!. 3:13
Mat. 6:15
RI1l.

wajar bagi seorang balita yang sedang
cucu perempuan saya. sepotong kue
yang lezat, sebab itulah yang dilakukan para kakek. Anak perempuan
saya, Polly, langsung memerintahkan Kim, "Katakan, terima kasih."

berturnbuh.

tidaklah

Saya rnernberi

KiTTI,

Kim mencibir dan menggelengkan
kepala, "Tidak!" Salah satu
sifat manusia adalah tidak mau mengekspresikan terima kasih. Anak
perempuan saya Polly mengulang nasihatnya dua atau tiga kali, tetapi
Kim menjadi semakin kukuh. Ia tidak mau mengatakan
"Terima
kasih". Kim mulai memasukkan kue itu ke dalam mulutnya.
Polly memegang tangan Kim dan menahan kue itu, yang semakin
dipegang erat oleh Kim, tetapi anak perempuan saya tidak mau melepaskan tangannya sampai Kim mau berterima kasih. Akhirnya Kim
berkata, "Terima kasih." Kemudian, ketika Kim membuka tangannya,
kue itu sudah remuk. Kue itu tidak bagus lagi. Kadang-kadang, kita
juga seperti Kim. Kita menolak untuk berterima kasih atas hal-hal
yang Allah berikan kepada kita. Pada saat Allah telah mengampuni
kita. kita harus bersyukur; dan salah satu cara untuk menunjukkan
rasa terima kasih itu ialah dengan mengampuni orang lain.
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Bersyukur adalah kebajikan yang paling
jarang diingat dari semua, dan batu uji karakter.

Checklist
Ampul1ildh ke5tllahan karni
scpcrti
kam i juga IllCI1P-.'
~llnpuni orang Y;ll1p, bersalah
k cpada kami

Doa

·BlIp"iim,IIl,1 Anda melakukaunyc
.(pilih "d,d1 SdtU)

.(aldtlrlh pcrgUlJ7u/aflhiclup Anda
cl.1I7 or,J/lg-orang
'Am/d smpuni

ya"'!ff haws
Rella-raId

Eu/uk

fJdik

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

MEMBVAT

JVRNAL

Menyimpan catatan dosa kita memang selalu sulit. Jadi, jangan
mencatat dan menerangkan kesalahan-kesalahan
Anda, kebiasaan
atau kejahatan-kejahatan
besar Anda. Hanya jelaskanlah
secara
umum bagaimana
pergumulan
Anda dengan dosa. Jelaskan
kemenangan-kemenangan
Anda, clan berusahalah untuk melangkah
dari "kemenangan kepada kemenangan". Singgung juga kegagalan
Anda, tetapi jangan berhenti di sana. Tuliskan apa yang Anda lakukan
terhadap kegagalan Anda dan bagaimana Anda merencanakan untuk
menjadi pemenang pada kesempatan lain .

...

'
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1. Catatpergumulan
Anda dengan dosa dan kegagalan. Bagaimana perasaan Anda? Mengapa Anda dikalahkan? Apakah .
yang Anda rencanakan untuk menang?
2. Catat kemenangan Anda atas setiap dosa dan kebiasaan.
Bagaimana Anda mencapai kemenangan? Prinsip apakah yang
Anda pelajari? Apakah hasilnya?
3. Catat nama orang-orang yang harus Anda ampuni. Mengapa
Anda harus mengampuni mereka? Berdoalah untuk berkat
rohani bagi setiap orang dalam catatan ini. Ketika Anda
mendoakan
mereka, Anda tidak akan merasa dendam
terhadap mereka. Mendoakan mereka membuat pengampunan menjadi kekal di dalam diri Anda.

TICiA

LANCiKAH

MENDAPATI<AN

PELAJARAN

ALKITAB

PENQAMPVNAN

Pelajaran Alkitab ini dirancang untuk menunjukkan kepada Anda dasar alkitabiah untuk memperoleh pengampunan. Langkah 1 Bacalah pertanyaan dan pikirkan jawabannya baik-baik. Langkah 2
-Bacalah
ayat Alkitab yang dicetak bersama dengan pertanyaan,
dan cobalah untuk menentukan bagaimana Firman Allah rnenjawab
pertanyaan. Langkah 3 - Tulislah jawaban dalam ruang kosong yang
tersedia.
1.

Semua orang Kristen berbuat dosa, bahkan Paulus pada
usia tuanya. Apakah yang dapat kita pelajari tentang dosa
dari kesaksian Paulus?

"Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya: "Kristus
Yesus datang
ke dunia untuk menyelamatkan
orang
berdosa," dan di antara mereka akulah yang paling berdosa."
- 1 Tim. 1:15
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Dapatkah kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa?
Bagaimana dengan mereka yang menyombongkannya?

"[ika kita berkata, bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu
diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita." - 1
Yoh. 1:8
"Jika kita berkata, bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka
kita membuat Dia menjadi pendusta dan firrnan-Nya tidak
ada di dalam kita."- 1 Yoh. 1:10

3.

Walaupun kita adalah orang-orang berdosa, apakah yang
Allah harapkan dari anak-anak-Nya?

"Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya
kamu jangan berbuat dosa." - 1 Yoh. 2:1
"Barangsiapa mengatakan, bahwa ia ada di dalam Dia (Yesus),
ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup." -1 Yoh. 2: 6

4.

Bagaimana seorang anak Allah yang tidak taat memperoleh
pengampunan? Apakah yang tercakup dalam pengampunan?

"[ika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil,
sehingga
Ia akan mengampuni
segala dosa kita dan
menyucikan kita dari segala kejahatan." - 1 Yoh. 1:9
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5.

Anak-anak Allah tidak selalu hidup menurut standar Allah.
Ada kalanya, mereka tidak mengetahui standar-standar
Allah. Bagaimana Allah menangani dosa-dosa seperti itu?

"Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada
di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, Anak-Nya itu, menyucikan
kita dari pada segal a dosa." - 1 Yoh. 1:7

6.

Bagaimanakah
seharusnya sikap kita terhadap
yang kepadanya kita bersalah?

mereka

"Sebab itu, jika engkau mempersembahkan
persernbahanmu
di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada
d al arn h a ti sa ud ar am u terhadap
engkau, tinggalkanlah
persernbahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai
dahulu dengan saudararnu,
lalu kembali untuk mernpersernbahkan persembahanmu
itu." - Mat. 5:23, 24

7.

Mengapa

mengampuni

orang lain itu penting?

"Karena jikalau karnu mengampuni kesalahan orang, Bapamu
yang di sorga akan mengampuni karnu juga. Tetapi jikalau
kamu tidak mengampuni
orang, Bapamu juga tidak akan
mengampuni kesalahanmu." - Mat. 6:14, 15
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dasar untuk semua pengampunan?

"Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah
seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sarna seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian." - Kol. 3:13

Doa

Ma 1,11n M.a rtin

Luth e F

Kami mengucap syukur kepacla-Mu, Bapa sorgawi, melalui
Yesus Kristus, Anak-Mu yang terkasih, bahwa Engkau telah
melinclungi kami hari ini clengan penuh kasih karunia; clan
kami memohon, ampunilah segala closa karni clan kesalahan
yang kami buat, clan kemurahan-Mu
yang besar menghinclarkan kami dari semua gangguan clan bahaya malam ini.
Ke clalam tangan-Mu kami serahkan tubuh clan jiwa kami,
clan segal a yang kami miliki. Kiranya malaikat kuclus-Mu menjaga kami, sehingga yang jahat ticlak berkuasa atas kami.
Amin.

9
PERMOHONAN

KEENAM:

JANGANLAH MEMBAWA

IUMI

KE DALAM PENCOBAAN
Mengalahkan

Rintangan

Rasanya saya melihat seekor tupai di puncak sebuah pohon oak
yang hidup. Dengan diarn-diam saya berlari ke sisi lain, berbisik kepada
Art Winn, teman sekolah saya di sekolah lanjutan,
/I

Awasi tupai itu dari sisi sini!"

Kami sedang memburu tupai sewaktu istirahat Thanksgiving dari
kelas. Kami merunduk lama sekali, menunggu tupai muncul dari
tempat persembunyiannya, tetapi ternyata penantian kami sia-sia.
Kami terus berjalan di dalam sebuah parit yang dalam. Kami
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terus mencari-cari tupai di atas pohon-pohon. Para pekerja daerah
telah menggali dasar parit, sehingga mudah untuk berjalan di atasnya.
Udara di musim gugur ini begitu sejuk. Tidak ada semak-semak di
dalam parit, jadi kami tidak perlu takut terhadap ular.
Kami tiba pad a sebuah cabang di mana parit membelah ke dua
arah yang masing-masing menuju sebuah lapangan "pulau" - sebuah
bekas ladang kapas yang dikelilingi hutan dan parit-parit.
"Aku bertemu kamu di sisi lain," kata Art kepada saya. Ia mengambil parit kanan, masih mencari-cari tupai di atas pepohonan. Kami
harus berjalan sekitar lima belas menit sebelum bertemu di sisi lain
lapangan pulau tersebut.
Langit tampak mendung dan lapisan awan membuat tupai-tupai
tidak tampak. Tidak ada sinar matahari yang memancing mereka keluar
sehingga kami dapat melihat mereka. Kemudian, saya mulai mendengar
hujan turun rintik-rintik di atas daun-daun kering di dalam hutan.
"Tidak ada matahari, tidak ada tupai, dan sekarang hujan pula,"
saya mengeluh.
Daun-daun telah gugur, jadi tidak ada daun di atas pohon yang
dapat melindungi. Saya kira hujan akan segera berhenti, jadi saya mencari
sebatang pohon yang mempunyai dahan besar untuk melindungi saya
dari hujan yang dingin. Tetapi tidak ada pohon seperti itu.
Lalu, saya melihat suatu tempat perlindungan. Saya melihat sebuah lubang besar di bawah akar pohon oak raksasa di samping parit.
Lubang itu cukup besar untuk melindungi saya dari hujan. Pohon
seperti ini mempunyai akar yang besar dan datar. Tanah di bawah
akar-akar telah hanyut ke dalam parit, meninggalkan sebuah lubang.
Tidak ada gua-gua alamiah di Carolina Selatan tengah, tetapi ada
sebuah "lubang" untuk tempat berteduh agar saya tidak basah.
"Arthur!" saya berteriak sekuat tenaga supaya ia datang berteduh.
Apa yang saya den gar hanyalah tetesan hujan di atas daun-daun kering.
Lubang itu hanya cukup untuk saya bersandar; lubang itu tidak
cukup untuk duduk atau berjongkok. Pakaian saya terasa lembab,
dan saya menggigil.Di sudut lubang ada sejurnlahdaun dan ranting kering
yang tertiup angin ke sana. Saya mengumpulkannya dan menyalakan
api unggun kecil di ujung seberang lubang. Saya membalikkan tubuh
agar pundak dan punggung kemeja saya yang basah terarah ke api.
Kemudian, saya melihatnya di sebelah tangan kanan saya.
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"ULAR!!!" saya berteriak.
Saya langsung bereaksi mengikuti naluri, berguling ke dasar parit.
Hujan turun semakin deras. Seger a saya memeriksa tangan saya apakah ada pagutan ular. Lalu, melucuti kemeja dan celana, saya merabaraba setiap bagian tubuh saya untuk memastikan bahwa ular tidak
D;lenggigit saya.
"ARTHUR!!!" Saya berteriak lebih keras.
Apa yang saya den gar hanyalah bunyi hujan yang lembut. Saya
memeriksa kembali apakah ada yang bengkak. Tidak ada. Saya menutupi tubuh dengan pakaian saya yang basah. Memandang ke dalam
lubang, saya sadar bahwa ular sedang berhibernasi (tidur panjang
selama musim dingin). Dengan hati-hati saya mengambil kembali
senapan saya, menembaknya ... beberapa kali ... bukan untuk mernbunuhnya, tetapi untuk melampiaskan frustrasi saya. Dengan sebuah
tongkat saya menyeretnya ke dalam dasar parit. Ular itu sekitar lima
kaki panjangnya, dan sebesar pergelangan tangan saya.
Arthur dan saya kembali keesokan harinya untuk melihat ular
itu, tetapi beberapa binatang pemakan bangkai telah menyeretnya
pergi semalam.
Ada banyak bahaya semacam itu di dalam dunia. Ada yang diketahui dan ada pula yang tidak diketahui. Beberapa orang tidak mau
berjalan melalui semak-semak karena mereka takut ular. Beberapa
orang berlari ketika mereka melihat ular apa saja, baik yang beracun
maupun tidak. Ada pula orang-orang yang memungut ular-ular berbisa.
Ada pula yang memeliharanya.
Beberapa orang berjalan di pegunungan, tidak tahu betapa dekatnya
mereka dengan bahaya yang mengancam. Beberapa orang memandang
tebing gunung batu yang terjal sebagai suatu tantangan untuk mendaki. Mereka tahu itu berbahaya, tetapi mereka tidak peduli. Mereka
hidup demi getaran jiwa atau sensasi.
Menjalankan kehidupan kristiani bukanlah seperti sebuah piknik
Sekolah Minggu. Ada bahaya dalam perjalanan Anda bersama dengan
Kristus. Ada musuh yang ingin menghancurkan Anda; ada kemungkinan Anda jatuh. Namun, Allah ingin Anda menjadi pemenang. Dia
ingin membantu Anda menghindari bahaya dan pencobaan hidup.
Bab ini menggambarkan
apa yang dinyatakan secara tidak Iangsung
ketika Anda berdoa "Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan".
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Ketika seorang pengusaha menghadapi suatu cara ilegal untuk membuat keuntungan besar, ia dihadapkan dengan suatu pilihan.
Ketika Anda berdoa "Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan", Anda mengakui bahwa kehidupan adalah sebuah ujian yang
menuntun kepada suatu pilihan. Sekali lagi, Anda tidak sedang berdoa
"Allah, janganlah mencobai saya". Anda sedang memohon kepadaNya supaya jangan membawa Anda ke dalam pencobaan yang terlalu
besar bagi Anda. Karena kehidupan adalah sebuah ujian dan pilihan,
Anda akan dicobai. Anda sedang berdoa untuk menang: "Tuhan,
jangan biarkan saya menghadapi pencobaan yang terlalu besar untuk
saya tangani."
Pada waktu Anda berdoa "Janganlah membawa kami ke dalam
pencobaan", itu adalah sama seperti seorang suami berkata kepada
istrinya, "Awasi peta jalan dan pastikan saya tidak salah menikung."
Istrinya tidak akan dengan sengaja membuat mereka tersesat. Tetapi,
saat kita menempuh perjalanan hidup kita, kita suka salah menikung,
tidak melihat rambu-rambu dan menjadi bingung kala tiba di suatu
persimpangan yang rumit.
Sewaktu pria itu berkata kepada istrinya, "Jangan biarkan saya
salah menikung,"
mudah-mudahan
ia tidak merepotkan
istrinya
dengan persoalan masa lalu. Beberapa suami tidak dapat melupakan
kesalahan masa lalu. Mereka terus-menerus
mengingatkan
istri,
"Kemarin, kita salah belok; jangan lakukan lagi hari ini." Ia bersalah
karena istrinya tidak akan memberinya informasi yang salah untuk
mencelakain ya.
Demikian juga Allah, Dia takkan membawa kita ke dalam
pencobaan. Tetapi, kita dicobai. Kita mempunyai sifat pemberontak,
seperti ketika kita berdiri lebih dekat dengan tebing. Seorang anak
kecil sedang bermain ketika bolanya menggelinding ke jalan. Jelas,
anak ini tergoda untuk mengejar bolanya. Anak ini tidak pernah melihat bahaya dan tidak pernah berpikir untuk celaka. Anak ini hanya
ingin mengambil bolanya kembali. Namun, orangtua yang bijaksana,
melihat bahaya dan memegang tangan si anak untuk menjaganya berlari ke tengah-tengah lalu lintas. Oleh sebab itu kita berdoa, "Tuhan,
jagailah saya supaya tidak berlari ke tengah -tengah lalu lintas."
Doa ini, "Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan", memberi bukti apakah pertobatan Anda benar-benar tulus. Apabila pertobatan Anda tulus, itu berarti Anda sungguh-sungguh
menyesal atas
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dosa-dosa masa lalu (lihat 2 Kor. 7:10, 11). Ketika Anda menerima
Yesus Kristus sebagai Juruselamat Anda, Dia mengampuni dosa-dosa
Anda, membebaskan Anda dari kesalahan dan hukuman. Oleh sebab
itu, jika Anda sungguh-sungguh bertobat, itu berarti periama-tama
bahwa Anda tidak mau kembali berbuat dosa untuk kedua kalinya.
Oleh sebab itu, ketika Anda berdoa "Janganlah membawa, kami ke
dalam pencobaan," Anda memberi bukti penyesalan dan pertobatan.
Sebaliknya, orang yang terus kembali kepada dosa dan melakukan,
"Karena Allah telah mengampuni semua dosa saya, saya tidak perlu
khawatir ten tang apa pun", memberi bukti bahwa ia tidak bertobat.
Kita bisa mempertanyakan
apakah seorang Kristen yang terusmenerus kembali ke cara lamanya benar-benar diselamatkan (lihat 2
Ptr. 2:22).
ANAJ<-ANAJ<

ALLAH

BISA

JATVH

Seorang pendeta pernah berkata dalam khotbahnya bahwa Anda
tidak perlu berdoa "Tuhan ...janganlah membawa saya ke dalam pencobaan." Ketika ia mengatakan itu, banyak orang bertanya-tanya apa
maksudnya. Pendeta itu menjelaskan, "Saya dapat menemukan pencobaan oleh saya sendiri".
Pada saat Anda berdoa "Janganlah membawa kami ke dalam
pencobaan", Anda mengakui bahwa orang-orang mundur dari Allah.
Pertama, secara naluri orang-orang menjauh karena sifat dosanya. Marrusia
mempunyai nafsu dan keinginan-keinginan yang bertolak belakang
dengan Allah.
Setiap anak dilahirkan sebagai si cantik dan si binatang (Beauty
and the Beast). Sebagai si cantik, anak mempunyai kerinduan besar
untuk men genal dan menghormati Allah dalam hidupnya, Anak-anak
juga adalah seekor binatang dengan sifat merusak (destruktif) yang
akan menghancurkan diri mereka sendiri serta segal a sesuatu yang
mereka sentuh, atau segala sesuatu yang menyentuh mereka.
Mengapa salah seorang anak dari lelaki kembar bisa menjadi seorang musisi besar yang menghibur orang banyak, sedangkan saudara
kembarnya menjadi pecandu alkohol? Mengapa salah seorang gadis
kembar menjadi guru yang baik sekali, sedangkan saudara kembarnya
menjadi pelacur?
Dua kekuatan tinggal di dalam setiap anak, disebut sifat baik dan
sifat jahat (lihat Ef. 4:22-24).Anak dapat mengendalikan kedua sifat,
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dan pilihan sifat itu akan menentukan nasib anak tersebut. Di dalam
diri kita masing-masing ada si jahat, yang tertarik secara internal kepada
penghancuran; dan si baik, yang tertarik secara eksternal untuk
melakukan kehendak Allah.
Iblis akan membuat perangkap untuk setiap orang percaya, sebuah
godaan khusus untuk menjatuhkan seseorang. [erat tersebut akan ditujukan kepada kelemahan orang itu. Ketika Anda berdoa "Janganlah
membawa kami ke dalam pencobaan", Anda sedang memohon kepada Allah untuk tidak membawa Anda ke dalam jerat itu.
Yohanes menyebut perangkap atau jerat itu "dunia":
Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak
ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia,
yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan
hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia
(1 Yoh. 2:15, 16).
Dunia yang akan menjerat Anda bukanlah dunia fisik atau tempat
geografis. "Jerat" Anda bukanlah dunia dengan gunung-gunung berwarna biru, pohon-pohon, lautan dan dataran. Dunia yang menjadi jerat
ialah sebuah sistem dari gaga san, pengalaman dan energi. Dunia yang
rnenjadi jerat ialah seperti dunia rnusik rock and roll yang mempengaruhi
cara orang berpikir dan alami, dan menghasilkan gaya hidupnya sendiri.
Hal yang sama dapat dikatakan tentang dunia musik klasik, atau balapan mobil. Ketika Alkitab berkata "Janganlah mengasihi dunia ini",
Alkitab sedang menggambarkan pikiran anti-Allah, pengalaman antiAllah dan hidup berlawanan dengan rancangan Allah.
Yohanes mengatakan bahwa dunia adalah sebuah perangkap
yang terdiri dari tiga hal. Pertama, ialah "keinginan (nafsu) daging",
yang berarti kerinduan daging. Ini bisa mencakup kemalasan, mernuaskan nafsu seksual secara keliru atau sejumlah kecanduan. Allah ingin
tubuh kita bebas melayani Dia.
Kedua, ialah "keinginan mata" - menginginkan hal-hal yang
bukan milik kita (misalnya, mencuri, iri hati, berdusta tentang
kepemilikan, dsb.).
"Keangkuhan hid up" ialah aspek ketiga dari' perangkap dunia.
Ini meliputi penempatan diri di atas takhta kehidupan kita sendiri.
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Walaupun tidak ada salahnya dengan kebanggaan yang adalah harga
diri, Alkitab mengutuk
kesombongan
yang meninggikan
diri di
hadapan Allah dan menolak menerima standar-standar-Nya.
Pada sa at orang menolak Sepuluh Perintah Allah, biasanya mereka
menolak pemerintahan Allah atas hidup mereka, sebab mereka ingin
memuaskan
keinginan-keinginan
sendiri (keinginan daging), dan
mereka berpikir bahwa gagasan mereka ten tang bagaimana hidup
adalah lebih baik daripada gagasan Allah (keangkuhan hidup).
Ketika Anda berdoa "Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan",
Anda sedang mengatakan "Jangan membawa saya ke dalam perangkap dunia yang dapat mencelakai saya". Anda sedang memohon
untuk hidup berkemenangan.
Saat Allah menjawab doa ini, Anda
dapat mengatakan bersama dengan Paulus, "Tetapi syukur bagi Allah,
yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangan-Nya"
(2 Kor. 2:14).
Ketika Anda berdoa "Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan", Anda membuktikan suatu perubahan sikap terhadap dosa.
Kami tidak mengatakan bahwa Anda tidak akan pernah berbuat dosa
lagi setelah Anda menjadi orang Kristen. Ingat, Alkitab mengakui
bahwa semua orang telah berbuat dosa: "[ika kita berkata, bahwa
kita tidak berdosa (sifat dosa), maka kita menipu diri kita sendiri"
(1 Yoh. 1:8). Di samping sifat dosa kita, "Jika kita berkata, bahwa kita
tidak berbuat dosa (tindakan lanjut dosa), maka kita membuat Dia
menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita" (ayat
10). Oleh sebab itu, kita bisa saja dengan tidak hati-hati terperangkap
dan jatuh ke dalam dosa.
Kristus memberi petobat yang sungguh-sungguh
suatu sikap baru.
Dia in gin kita hidup dengan tujuan baru. Dia ingin kita berusaha mencapai kesempurnaan, walaupun Dia sadar bahwa kita hidup di dalam
dunia yang tidak ada kesempurnaan. Bahkan, orang-orang yang tidak
sempurna dapat bercita-cita tinggi. Inilah apa yang dimaksudkan
Yohanes ketika ia berkata, "Setiap orang yang lahir dari Allah, tidak
berbuat dosa (terus)"(l Yoh. 5:18).
Saat Anda berdoa "Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan",
Anda mengakui kelaliman dosa. Jika Anda berdosa, itu tidak sama
seperti seorang bayi yang menumpahkan segelas susu. Itu cuma kesalahan, dan kita semua membuat kesalahan.
Dosa ialah pemberontakan
terhadap Allah dan hukum-hukum-Nya.
Kesalahan
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seperti menumpahkan susu yang dapat merusak karpet, taplak meja
atau bahkan pakaian, yang hanya merugikan kita dalam hal keuangan.
Tetapi, dosa bersifat batiniah dan mempunyai dampak yang lebih
mendalam di dalam hid up kita. Dosa adalah tuan yang lalim yang
bersimaharajalela atas kita. Dosa mernbuat kita kecanduan alkohol
atau seks. Dosa rnernbuat kita terikat pada narkoba. Dosa rnerusak
harga diri kita, dan rnernasukkan kita ke dalarn penjara. Dosa rnernbuat kita kehilangan kendali, sehingga kita kehilangan ternan, pekerjaan, dan pernikahan kita.
Saat Anda berdoa "Ianganlah membawa kami ke dalam pencobaan." \ -da mengakui apa yang dapat dilakukan dosa terhadap Anda,
dan Anda mengatakan kepada Allah bahwa Anda tidak mau kembali
ke dalam ikatan (perbudakan) dosa.
ALLAH

MENCiHARAPI<AN
MENCiATASI
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Apabila Anda tergoda untuk berbuat dosa, Anda menghadapi ujian
hidup yang terbesar. Ujian ini lebih besar daripada ujian akhir di universitas, lebih besar daripada ujian pengadilan yang dihadapi seorang
pengacara, lebih besar daripada ujian diploma apa pun yang dihadapi
seorang profesional. Pencobaan ialah sebuah ujian untuk m.enentukan

apakah Anda akan setia kepada Allah atau menyangkal Dia. Ujian ini
akan menetapkan karakter Anda. Iblis ingin menghancurkan kebajikan Anda.
Jadi, mengapa kita harus berdoa, "Janganlah mernbawa kami ke
dalarn pencobaan"? Karena pencobaan rnembawa kita kepada suatu
titik yang menunjukkan apa yang dikehendaki sifat kita yang lebih
rendah. Kita ingin bahagia, dipuaskan dan dipenuhi. Kita mengira dosa
akan membuat kita bahagia, memuaskan kita dan memenuhi kita.
Yakobus menyatakan, "Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya
sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya" (Yak. 1:14).[adi, ketika
Yesus mengatakan supaya kita berdoa "[anganlah membawa karni
ke dalam pencobaan", Dia sedang memberi kunci kepada kita untuk
mengalahkan sifat dosa kita, mengakui bahwa kita mempunyai
kecenderungan untuk menjauh dari Allah.
Ketika Anda berdoa "Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan", Anda sedang meminta kepada Allah untuk menjauhkan
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Anda dari dosa. Yudas mengekspresikan kemungkinan ini: "Bagi Dia,
yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung" (Yud. 24).
Anda perlu tahu, bahwa Allah berharap Anda tidak berbuat dosa, Dia
dapat menjaga Anda dari dosa, dan Anda dapat hidup berkemenangan. Untuk menjadi pemenang tidaklah sarna dengan hidup tanpa
dosa. Ingat, ketika Alkitab berjanji bahwa Allah dapat "menjaga supaya
jangan kamu tersandung", hal ini meneguhkan kemungkinannya
bahwa Allah dapat menjaga Anda dari perbuatan berdosa untuk menghindari suatu kejatuhan.
Ketika Anda berdoa "Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan", Anda sedang memohon pengudusan. Kata "menguduskan"
berarti dipisahkan atau dibuat suci. Atas nama jemaat Tesalonika,
Paulus berdoa supaya "Allah damai sejahtera menguduskan kamu
seluruhnya" (1 Tes. 5:23). Karena kata "menguduskan" berarti "dipisahkan", maka ketika Anda dikuduskan bagi Allah, Anda dipisahkan dari dunia untuk memuliakan Dia dan hidup bagi Dia. Oleh sebab
itu, ketika Anda berdoa "Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan", Anda sedang meminta kepada Allah untuk memisahkan
Anda bagi kemuliaan-Nya dan untuk hidup bagi Dia.
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Ketika Anda berdoa "Janganlah rnernbawa karni ke dalarn pencobaan", Anda sedang membentuk suatu sikap waspada atas kehidupan rohani Anda. Ini adalah doa yang sarna yang Yesus berikan kepada
murid-murid-Nya di taman setelah Dia menemukan mereka tertidur:
"Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam
pencobaan: roh memang penurut, tetapi daging lemah" (Mat. 26:41).
Sewaktu Anda berdoa "Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan", Anda sedang meminta kelepasan dari sebuah krisis maupun
sebuah proses. Dengan mengacu pada pencobaan, Yesus memakai kata
peirasmos, yang menyatakan secara tidak langsung bahwa pencobaan
adalah sebuah proses. Ini berarti, "Janganlah membawa saya ke tempat
godaan di mana saya bergumul dengan pencobaan setiap hari".
Ketika sebuah tim football mengalahkan lawannya, tim itu tidak
usah mengalahkan mereka setiap hari untuk menjadi tim terbaik.
Mereka menjadwalkan satu pertandingan dalam setahun, dan
pemenangnya adalah tim terbaik. Demikianlah, ketika kita berdoa
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Bapa Kami di hadapan pencobaan, kita sedang berdoa, "Jangan izinkan kami dicobai terus-menerus oleh satu dosa tertentu".
Kehidupan itu sendiri merupakan sebuah proses. Apabila kita
beroleh kemenangan atas dosa, pencobaan lain selalu tampak menunggu kita untuk membuat kita tersandung. Oleh sebab itu, berdoa
"Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan" adalah sebuah
permohonan kepada Allah untuk memampukan kita berjalan "dari satu
kemenangan pada kemenangan lain." Kita berdoa, "Tuhan, berilah
saya kemenangan hari ini"; dan keesokan harinya Anda kembali berdoa, "Tuhan, berilah saya kemenangan hari ini."
Apabila Anda berdoa "Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan" Anda juga sedang memohon kelepasan dalam suatu krisis.
Mungkin Anda belum pemah tergoda untuk mencuri. Namun, misalnya,
Anda mempunyai kesempatan untuk kabur dengan satu juta dolar ...
takkan ada yang tahu ... sarna sekali tak ada yang akan tahu ... tidak
mungkin tertangkap. Apa yang harus Anda lakukan hanyalah berkata
"ya". Apabila Anda berdoa "Janganlah membawa kami ke dalam
pencobaan", Anda sedang memohon kelepasan dari suatu krisis besar
yang akan menghancurkan jiwa Anda. Anda memohon keberanian
untuk mengatakan "tidak" dalam suatu krisis.
Sewaktu Anda berdoa "Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan", Anda adalah seperti penjaga malam yang menemukan kebakaran hebat di gudang barang. Ia tidak berusaha melawan api seorang diri, tetapi berlari untuk menelepon petugas pemadam kebakaran
supaya memadamkan api. Begitu pula Anda meminta bantuan Allah
untuk menghadapi api pencobaan Anda.
Ketika Anda berdoa "Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan", mungkin Anda ingin menambahkan, "Tolonglah saya untuk
berlari secepatnya menjauhi godaan". Karena beberapa alasan, kata
"membawa" menyatakan secara tidak langsung suatu perjalanan yang
perlahan-lahan. Tetapi, karena Anda pemah ada di sana, Anda tahu
betapa bahayanya situasi yang menggoda. Paulus mengatakan kepada
Timotius, "[auhilah (berlari dari) semuanya itu" (1 Tim. 6:11). Jelas, .
kata "Jauhi" (flee, Inggris) berarti berlari pergi, seperti seseorang akan
berlari cepat-cepat dari sebuah kendaraan yang terbakar sebelum tanki
bensin meledak.
Ketika Anda berdoa "Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan", Anda sedang mengklaim kemenangan dalam roh 1 Kor. 10:13,
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Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaanpencobaan bias a, yang tidak melebihi kekuatan man usia.
SebabAllah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu
dicobai melampaui kekuatanmu. Pad a waktu kamu dicobai
Ia akan memberikan kepadamu jalan ke luar, sehingga kamu
dapat menanggungnya.
Pada saat berdoa Bapa Kami, Anda meminta Allah untuk menun tun Anda ke sebuah temp at di mana Anda dapat mengatasi pencobaan, seperti yang dijanjikan-Nya.
Ketika Anda berdoa "Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan", Anda mengakui bahwa jika Anda berpikir dengan sombong
dapat melawan pencobaan, Anda akan jatuh. Paulus mengingatkan
orang percaya, "Sebab itu siapa yang menyangka, bahwa ia teguh
berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh!" (1 Kor. 10:12).
Ketika Anda berdoa "Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan", Anda mempraktekkan kerendahan hati yang tidak percayadiri. Anda tahu, bahwa pada saat seorang diri, Anda bisa jatuh. Oleh
sebab itu, Anda meminta Allah untuk menuntun Anda menjauhi
pencobaan sehingga Anda tidak akan jatuh.
..
Karena Anda tidak mempercayai mulut Anda, Anda berjaga-jaga
tentang apa yang Anda katakan (lihat Rm. 3:13). Karena Anda tidak
mempercayai kaki Anda, Anda berjaga-jaga tentang ke mana Anda
pergi, (lihat ayat 15). Karena Anda tidak merripercayai mata Anda,

Anda berjaga-jaga tentang apa yang Anda lihat (lihat ayat 18).Karena
Anda tidak mempercayai pikiran Anda, Anda berjaga-jaga tentang
apa yang Anda baca (lihat ayat 11). Karena Anda tidak mempercayai
hati Anda, Anda berjaga-jaga ten tang keinginan-keinginan Anda
(lihat Mat. 15:17-20;Yer. 17:9).
Pad a saat Anda berdoa "Janganlah membawa kami ke dalam
pencobaan", Anda juga meminta kepada Allah untuk menjauhkan
Anda dari tempat godaan. Untuk kata "ke dalam" di sini, Yesus
memakai preposisi Yunani eis. Kita berdoa, "Janganlah membawa saya
ke dalam pencobaan."
Tuhan dapat memakai banyak preposisi lain. Dia dapat memakai
en, dan doanya akan berarti, "Janganlah membawa kami ke tengahtengah pencobaan." Dia dapat memakai preposisi epi, yang berarti,
"Janganlah membawa kami ke sekitar batas pencobaan", Itu berarti,
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bahwa kita bisa datang dekat kepada pencobaan, tetapi berjalan
rnengelilinginya.
Tuhan dapat rnernakai preposisi para, yang berarti, "Janganlah
membawa kami mengelilingi bagian luar peneobaan", Ini mengilustrasikan seseorang yang berjalanrnengelilingisebuah rurnah. Atau Tuhan
dapat memakai preposisi dia, yang berarti, "Janganlah membawa kami
melewati pencobaan". Itu akan membawa kita ke dalam dan ke luar
peneobaan. Tetapi, Tuhan mengatakan supaya berdoa, "Janganlah mernbawa karni ke dalam pencobaan", yang berarti "Janganlah membawa
karni ke dalam pengaruh peneobaan, dengan tujuan dosa menjangkau
atau menjamah kita".
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Ketika Anda berdoa "Janganlah membawa kami ke dalam peneobaan", Anda mengakui kepemimpinan Allah dalam memberi Anda
kemenangan saat ujian moral. Kadang-kadang, ujian itu akan datang
kepada Anda sebagai seorang Kristen muda. Apa yang tampaknya
tidak dapat diatasi, dapat diatasi dengan bantuan Allah. Di kemudian
hari dalam kehidupan, ujian itu akan kembali kepada kita, dan kali
ini ujian itu tidak mengganggu kita. Pencobaan itu adalah seperti macan
kertas yang ompong. Ujian itu tidak lagi coeok dengan kedewasaan
rohani kita, jadi ujian itu tidak berarti apa-apa.
Sebaliknya, ujian yang disesuaikan dengan kedewasaan rohani
Anda di kemudian hari, mungkin dapat menghaneurkan Anda sebagai
orang Kristen muda seandainya Anda tidak berdoa, "Janganlah membawa saya ke dalam pencobaan".
Allah adalah seperti seorang guru. Di kelas satu, Anda diuji untuk
melihat apakah Anda dapat membuat huruf-huruf. Di kelas menengah,
Anda diuji untuk melihat apakah Anda bisa membuat kalimat,
paragraf, bahkan sebuah karangan pendek. pad a saat Anda kuliah,
Anda sudah harus mampu menulis karangan akhir masa pelajaran
(skripsi), mendukung argumentasi Anda dengan memakai kutipan-,
kutipan dari para ahli. Jadi, seorang guru menguji mahasiswa berdasarkan materi kuliah, bukan berdasarkan materi kelas satu sekolah
dasar.
Dengan eara yang sarna, "J anganlah rnernbawa karni ke dalam
peneobaan" adalah suatu eara berdoa "Bawalah karni hanya ke dalam
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pencobaan yang sanggup kami hadapi". Allah pengasih seperti seorang
guru yang berhati-hati, memberi ujian-ujian yang mampu kita lalui.
Allah juga mengontrol jumlah pencobaan ketika kita berdoa,
"Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan". Saat Anda masih
muda, mungkin Anda hanya dapat mengatasi satu pencobaan sekali
waktu. Ketika bertumbuh sernakin dewasa, Anda dapat menangani
banyak pencobaan sekaligus. Pegolf pemula hanya mengerjakan satu
aspek dalam permainannya. Ia berusaha dalam driving, chipping atau
putting. Di kemudian hari, sebagai pegolf yang sudah mahir, ia
mengerjakan grip, stance, swing dan ritme, semua sekaligus pada saat
bersamaan. Bapa sorgawi kita tidak menimpakan sesuatu yang tidak
bisa kita tanggung.
Pada malam sebelum Yesus mati, Dia berdoa, "Aku tidak meminta, supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya
Engkau melindungi mereka dari pada yang jahat" (Yoh. 17:15).Ketika
Anda berdoa "Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan," Anda
sedang menaikkan doa yang sarna dengan doa Yesus dalam DoaNya sebagai Imam Besar.
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Membuat jurnal adalah suatu usaha serius untuk bertumbuh
sebagai seorang Kristen. Anda menulis kesan-kesan Anda supaya
Anda dapat belajar darinya kelak. Di sini Anda akan mencatat
pergumulan Anda dengan pencobaan-pencobaan. Hanya dengan
membuat rekor tentang ketika Anda jatuh, tidak akan menguatkan
Anda. Buatlah catatan tentang pengalaman-pengalaman Anda, baik
positif maupun negatif.
1. Tuliskan hal-hal yang telah Anda lakukan untuk mengatasi
pencobaan. Termasuk doa-doa Anda, pembacaan Alkitab
Anda dan segala sesuatu yang telah Anda lakukan untuk
menjadi pemenang.
2. Cobalah untuk menggambarkan bagaimana perasaan Anda
ketika Anda mengalahkan dosa dan apa dampak perasaan
itu bagi Anda.fApakah ada ayat-ayat Alkitab yang berarti
bagi Anda dalam memampukan Anda menikmati pengalaman kernenangan Anda?
3. Apakah yang terjadi pada Anda ketika Anda berdoa Bapa
Kami? Bagaimana doa itu menjadi efektif dalam hidup Anda?
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Pelajaran Alkitab ini akan membantu Anda memahami hal-hal
yang membuat Anda tersandung dalam kehidupan kristiani Anda.
Ingatlah: Langkah 1 - Bacalah pertanyaan untuk memahami
persoalan-persoalan yang Anda hadapi. Langkah 2 - Bacalah ayatayat Alkitab untuk mengerti apa yang dikatakan Allah mengenai topiknya,
berusaha untuk menerapkan arti setiap ayat ke dalam kehidupan
Anda. Langkah 3 - Tuliskan jawaban Anda dalam ruang kosong
yang tersedia:
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hidup Anda?

"J adi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi
ia tidak melakukannya, ia berdosa."- Yak. 4:17

2.

Siapakah

teladan Anda apabila Anda dicobai?

"Sebab Imam Besar yang kita punya, bukanlah imam besar
yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan
kita, sebaliknya sarna dengan kita, Ia telah dicobai, hanya tidak
berbuat dosa." - Ibr. 4:15

3.

Bagaimanakah

Yesus mengatasi

pencobaan?

"Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai
Iblis." - Mat. 4:1
"Tetapi Yesus menjawab: Ada tertulis: Manusia hidup bukan
dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut
Allah." - Mat. 4:4
II
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Apakah rahasia pribadi Anda untuk kemenangan
atas pencobaan?

Anda

"Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan
berdosa terhadap Engkau." - Mzm. 119:11

5.

Sikap apakah yang dapat Anda ambil untuk melindungi
diri Anda dari pencobaan?

" ... harus menanggalkan
manusia lama, yang menemui
kebinasaannya
oleh nafsunya yang menyesatkan,
supaya
kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia
baru, yang telah diciptakan
menurut
kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang
sesungguhnya."
.:......Ef. 4:22-24

6.

Apakah

tanggapan

luar terhadap

pencobaan?

"Karena itu tunduklah kepada Allah, dan lawanlah
maka ia akan lari dari padamu!" - Yak. 4:7

.;.
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7. Apakah janji Allah pada waktu Anda dicobai?
"Pencobaan-pencobaan
yang kamu alami ialah pencobaanpencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia.
Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan
kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu
dicobai Ia akan memberikan kepadamu jalan ke luar, sehingga
kamu dapat menanggungnya."
- 1 Kor. 10:13

8.

Apakah upah bagi mereka yang berhasil
pencobaan?

mengalahkan

"Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab
apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barangsiapa
yang
mengasihi Dia." - Yak. 1:12

Doa Pagi Martin

Luther

Kami mengucap syukur kepada-Mu, Bapa Sorgawi, melalui
Yesus Kristus, Anak-Mu yang terkasih, karena Engkau telah
melindungi kami sepanjang malam dari segala marabahaya
dan kecelakaan; dan kami mohon, lindungilah dan jauhkanlah
kami juga pada hari ini, dari segala dosa dan kejahatan, yang
ada di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami,
sehingga kami dapat melayani Engkau dan berkenan kepadaMu. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan tubuh dan jiwa
kami; dan segala yang ada pada kami. Kiranya malaikat-Mu
yang kudus menjagai kami, sehingga Yang Jahat tidak
berkuasa

atas karni. Arnin.
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PERMOHONAN I(ETUJUH:
LEPASKANLAH IUMI
Perlindungan

DARI PADA YANG JAHAT
bagi Hidup Saya

Pada musim panas 1995, saya diminta menyampaikan khotbah
di sebuah temp at perkemahan Nazarene dekat Springfield, Illinois.
Setelah tiba di sana, saya dirninta untuk menyampaikan pesan tambahan karena seorang pembicara tidak datang. Ia pergi ke perkemahan yang sama bersama istrinya melalui jalan raya antar-negara bagian
yang sama seperti saya, tetapi ia mengalami kecelakaan yang aneh,
yang tidak dapat dijelaskan secara alarni. Sebuah baut terlepas dari ban
truk gandengan yang melaju cepat, begitu kuatnya sehingga menembus kaca depan mobilnya, bagaikan tembakan peluru.
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Suami saya telah tertembak, pikir istrinya ketika ia bergumul untuk
menghentikan mobil.
Dada pria tersebut tertembus seperti terkena peluru. Sebenarnya
bisa saja baut itu menghantam atau meleset dari pria tersebut. Bisa saja
saya berada di jalan raya itu ketika baut terlepas, dan baut itu bisa menghantam saya, dan bukan pria itu. Baut itu bisa membunuh saya. Dan,
pria itu telah menggantikan saya (pria itu hidup). Pagi itu saya telah
berdoa Bapa Kami, merenungkan permohonan,
"Lepaskanlah kami dari pada yang jahat."
Suatu kali, saya menyelenggarakan sebuah seminar di Holiday
Inn, Hollywood, California. Sekitar 150 orang hadir dalam ruang
konferensi. Kami telah membahas pekerjaan Allah, dan hari itu berjalan lancar. Saya tahu, banyak peserta seminar ingin memint a saya
berdoa dengan mereka secara pribadi. Sebagai ganti pengucapan berkat
yang akan mengakhiri pertemuan, saya katakan kepada mereka bahwa
saya ingin mengabdikan mereka untuk melayani Allah. Saya minta
semua orang supaya berlutut di tempat untuk menaikkan doa persembahan sebagai penutup. Karena beberapa alasan, bukannya berdoa
dekat pusat ruangan tempat saya berdiri, saya berjalan ke ujung kursi
di barisan pertama dekat sebuah jendela dan saya berlutut.
Setelah menyampaikan doa persembahan bagi para delegasi seminar, saya akhiri doa saya dengan Doa Bapa Kami. Saya tidak mendoakannya kata demi kata sebagaimana dilakukan beberapa gereja pada
hari Minggu pagi. Sebaliknya, saya menguraikan kata-kata Doa Bapa
Kami dengan kata-kata sendiri, menerapkannya kepada hadirin.
Ketika saya sampai pada permohonan terakhir, saya berdoa:
"Lepaskanlah kami dari pada yang jahat, yang dapat mencelakai
kami dalam sebuah kecelakaan lalu lintas dalam perjalanan pulang.
Lepaskanlah kami dari pada yang jahat, yang akan merusak kesehatan
kami melalui sakit-penyakit atau kuman-kuman. Lepaskanlah kami
dari pada yang jahat, yang dapat melukai kami dengan cara yang
bahkan tidak terpikirkan oleh kami."
Pada saat saya mengakhiri doa, saya berdiri dan berjalan pergi
dari jendela menuju mimbar. Tiba-tiba, ketika saya berjalan menjauhi
tempat itu, seluruh bingkai jendela jatuh terlepas dari lisnya, menimpa
kursi yang baru saja saya tinggalkan. Pecahan kaca bertebaran ke
segala arah.
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Para hadirin berteriak.
Tak ada yang terluka terkena pecahan kaca. Bingkai jendela yang
berat bergaya Spanyol itu menimpa kursi tempat saya berlutut tadi.
Say a kira. bingkai itu tidak cukup berat untuk membunuh saya. Tetapi
saya tidak tahu apa yang akan terjadi seandainya saya tidak beranjak.
Sebagian besar dari mereka yang hadir mengatakan,
mereka
percaya Allah melindungi saya karena Doa Bapa Kami yang baru saja
saya panjatkan. Karena Iblis berusaha menghancurkan setiap orang yang
menjadi milik Allah, kita semua harus berdoa Bapa Kami setiap hari
untuk perlindungan Allah. Karena kita tidak tahu bahaya apa yang
akan kita hadapi setiap hari, kita memerlukan selimut perlindungan
Allah untuk menutupi kita.
"Satu ayat sehari, menjauhkan Iblis" adalah sebuah semboyan
Sekolah Minggu yang terdengar baik untuk anak-anak. Tetapi, dibutuhkan lebih dari sekadar membaca sebuah ayat Alkitab setiap hari
untuk terhindar dari bahaya.
Alkitab King James Version tradisional berbunyi "Lepaskanlah kami
dari kejahatan", dan New King James Version berbunyi, "Lepaskanlah
kami dari pada yang jahat", Ketika Anda berdoa "Lepaskanlah kami
dari pada yang jahat", Anda sedang mengaku bahwa Anda percaya
ada satu tokoh yang sangat jahat, yang ingin mencelakai Anda. Ini
menyatakan
bahwa kehidupan kekristenan adalah lebih daripada
sekadar
menghadiri
kebaktian,
atau lebih daripada
sekadar
mengangkat
kekuatan berpikiran positif. Apabila Anda memakai
ungkapan "Lepaskanlah kami dari pada yang jahat", Anda mengakui
bahwa kehidupan ini adalah sebuah pergumulan
dengan seorang
musuh yang menentang Anda. Oleh sebab itu, bab ini ialah ten tang
peperangan ... pertarungan ... pertempuran ... menang ... atau kalah.
Sewaktu Anda berdoa "Lepaskanlah kami dari pada yang jahat",
Anda mengakui kepercayaan Anda atas empat fakta penting tentang
musuh Anda, yaitu Iblis. Jika Anda tahu bagaimana berdoa Bapa
Kami, Anda dapat melawan musuh dengan berhasil. Anda dapat
melindungi diri dari kekalahan, dan memenangkan peperangan untuk
mengeridalikan jiwa Anda.
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jahat itu ada
jahat itu berkonflik dengan Anda
adalah penyelamat Anda
dapat memakai Doa Bapa Kami untuk kelepasan

Setiap prajurit baru harus mengikuti pelatihan dasar, yang disebut
"boot camp." Di tempat latihan ini, seorang prajurit baru belajar bagaimana melawan musuh. Menguasai ketiga permohonan pertama Doa Bapa
Kami adalah sarna dengan belajar mengikuti pelatihan awal di boot camp,
karena tiap-tiap permohonan
itu mengajarkan
fokus dasar dari
kehidupan kristiani.
Pertama, Anda belajar untuk menyembah
nama-Mu".
Kedua, Anda belajar menaati
Kerajaan-Mu."
Ketiga, Anda
kehendak-Mu."

tunduk

Allah: "Dikuduskanlah

prinsip-prinsip

kepada

Raja: "Datanglah

perintah-perintah:

Kemudian, sebagai prajurit baru, Anda menerima
berternpur dengan rnernohon kebutuhan-kebutuhan:
kami pada hari ini makanan kami secukupnya".

"Jadilah
nutrisi untuk
"Berikanlah

Ketiga permohonan terakhir membawa kita ke dalam konflik dengan
musuh. Dalam permohonan kelima Anda menerima pengampunan
dosa ketika Anda berdoa "Ampunilah kami akan kesalahan kami",
Permohonan keenam memberi Anda kemenangan atas kegagalan
ketika Anda berdoa "Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan".
Permohonan
terakhir memberi Anda perlindungan
ketika Anda
berdoa "Lepaskanlah kami dari pada yang jahat".
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Kehidupan kristiani bukanlah sebuah piknik Sekolah Minggu di
mana Anda memainkan permainan dan meminum minuman penyegar. Kita mempunyai
musuh yang tanpa belas kasihan berusaha
menghancurkan
kita. Kehidupan ialah medan pertempuran
antara
kekuatan yang kompetitif. Karena musuh membenci Allah, ia membenci kita dan berperang melawan kita.
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Paulus mengerti bahwa ketika orang-orang percaya menyerah
kepada dosa, mereka menjadi alat Iblis, Itu adalah cara musuh merusak
pekerjaan Allah dan akhirnya melukai Allah. Paulus mengatakan kepada
jemaat Korintus,
Sebab barangsiapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku
mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, - seandainya ada yang harus kuampuni -,maka hal itu kubuat oleh
karena kamu di hadapan Kristus, supaya Iblis jangan beroleh
keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya (2 Kor.
2:10, 11).

Apabila Iblis mendapatkan kita,
ia mendapatkan Allah.
Minggu demi minggu, seorang pria bangkit berdiri pada
pertemuan doa gerejanya. Secara khas, ia menutup doanya dengan
ungkapan ini,
"Bersihkanlah semua sarang laba-laba dari hidup saya."
Setelah mendengarkan permohonan pria yang terus-menerus ini,
tibalah malam ketika seorang teman menceletuk dalam doa,
"Tuhan, bunuhlah sekaligus laba-labanya!"
Seringkah kita mendapati diri melawan "sarang laba-laba"
sementara mengabaikan "laba-labanya" dalam kehidupan kita?
Musuh utama kita adalah lebih besar daripada seekor laba-laba: yaitu
.si Jahat. Dalam tempat latihan, para prajurit baru belajar siapa musuh
mereka dan bagaimana musuh akan menyerang mereka. Dengan cara
yang sama, anak-anak Allah harus tahu tentang musuh mereka.
Masalahnya ialah, kita hidup di dalam suatu kebudayaan yang
dipenuhi dengan dongeng atau informasi palsu tentang si Jahat.
Seandainya kita bertanya kepada selusin orang yang berbeda apa yang
mereka pikirkan tentang Iblis, kita akan menerima selusin jawaban
yang berbeda.
Selama Abad Pertengahan, orang-orang menikmati permainan
agamawi untuk hiburan. Selama bertahun-tahun, Iblis diperankan
oleh para aktor yang berpakaian merah, dengan tanduk-tanduk dan membawa garpu rumput. Setiap hari orang berpikir Iblis itu tampak buruk.
Jika digambarkan dalam film-film,tampangnya sungguh mengerikan.
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Karena meningkatnya minat terhadap okultisme akhir-akhir ini,
Iblis telah menjadi atraksi yang laris di film-film. Kita juga melihat
bertumbuhnya kultus penyembah-penyembah Iblis. Sedikit banyak,
orang-orang dipersiapkan untuk memberi Iblis kendali atas hidup
mereka. Minat terhadap Iblis dan pengaruhnya sedang berkembang,
dari hal-hal sederhana seperti film dan musik video remaja tertentu
sampai kepada hal-hal yang lebih serius seperti tempat-tempat
pemujaan dan toko-toko ilmu sihir yang menjual benda-benda yang
berkaitan dengan pemujaan Satan.
Kelompok lainnya menyangkal eksistensi Iblis sama sekali.
Seseorang pernah menyatakan, jika Anda menghilangkan kata d dari
"devil" (Iblis), maka Anda membuatnya menjadi "evil" (kejahatan),
dan bahwa tidak ada personifikasi dari kejahatan. Golongan-golongan
tertentu menyangkal aspek adikodrati dari Iblis; ada pula yang
mengakui eksistensinya, tetapi menyangkal kekuatannya. Karena tipu
muslihat adalah salah satu karakteristik Iblis, maka dapat dimengerti
mengapa banyak orang Kristen tertipu mengenai sifat dan pekerjaannya. Iblis membutakan orang tentang hal itu. Ia sangat efektif dalam
menyembunyikan diri dari pemandangan umum.
Yang jahat itu mempunyai banyak nama. Yohanes menggambarkannya demikian: "Dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut Iblis
atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia" (Why. 12:9).Yesus menyebutnya, "Pembunuh ...pendusta, dan bapa segala dusta"(Yoh. 8:44).
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Beberapa tahun lalu, seorang artis melukis potret Iblis yang sedang
bermain catur melawan seorang pemuda. Lukisan itu tergantung di
sebuah museum kesenian di Cincinnati, Ohio. Kisah lukisan itu
menyatakan bahwa Iblis menantang seorang pemuda untuk bermain
catur. Jika si pemuda yang menang, ia akan bebas dari pengaruh
kejahatan selama-lamanya. Jika ia kalah, Iblis akan memiliki jiwanya.
Lukisan itu menunjukkan tekad Iblis untuk menang. Para ahli catur
yang melihat lukisan itu menyadari bahwa dalam empat langkah
pendek pemuda itu akan kalah. Lukisan itu menggambarkan siksaan
batin dalam wajah pemuda ketika Iblis sedang menggerakkan ratunya
untuk mengumumkan sekakmat (checkmate). Tangan pemuda itu berada
di atas bentengnya, terheran-heran dan putus asa sebab itu tampaknya
akan menjadi kekalahannya yang mutlak.
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Selama bertahun-tahun, lukisan di museum Cincinnati mengkomunikasikan malapetaka dan kemurungan. Ketika orang-orang
melewati lukisan tersebut, mereka melihat situasi pemuda itu yang
tanpa harapan. Beberapa pecatur dunia yang terbaik berdiri dengan
kagum atas kecemerlangan pelukis dalam permainan catur dan
penerapannya pada kehidupan.
Akhirnya, seseorang yang mempelajari lukisan itu merasa yakin
bahwa seseorang dapat mengalahkan Iblis dalam suatu pertandingan
catur. Ia mengatur agar seorang ahli catur, Paul Murphy, datang ke
New York untuk mempelajari lukisan itu. Banyak orang berkerumun
untuk melihat apakah master catur ini dapat memecahkan dilema. Ia
berusaha membuat langkah-langkah, hanya untuk melihat kesia-siaan
usaha tersebut. Kemudian, mata orang tua ini bersinar ketika ia sadar
ada beberapa langkah kombinasi yang tidak terpikirkan. Ketika ia
membuat langkah-langkah itu, gerakannya bukan saja menyelamatkan raja si pemuda, tetapi juga memojokkan Iblis dalam sekakmat.
Ketika ia menjelaskan solusinya, orang-orang berseru,
"Anak muda, buatlah gerakan itu!"
Banyak orang Kristen percaya, mereka tidak dapat berbuat apaapa, kecuali menyerah, apabila si jahat menyerang mereka. Ada pula
yang diteror oleh pikiran-pikiran akan pengaruh Iblis terhadap
mereka. Alkitab, sebaliknya, mengklaim, "Roh yang ada di dalam kamu,
lebih besar dari pada roh yang ada di dalam dunia." (1 Yoh. 4:4).
Semua pekerjaan Iblis adalah melawan Allah. Arti nama Satan
atau Iblis ialah "penentang atau tukang melawan". Ada kalanya, ia
secara aktif menentang pekerjaan atau rencana Allah. Di lain kesempatan, ia hanya meniru-niru Allah untuk menjauhkan orang-orang
Kristen dari rencana-Nya menyelamatkan mereka.
Ketika Anda berdoa "Lepaskanlah kami dari pada yang jahat", Anda
menyerahkan perlindungan Anda kepada Allah. Anda tidak menyerah pada ancaman-ancaman musuh. Anda telah menolak untuk
hidup dalam takut akan si Jahat. Anda meminta Allah untuk melindungi hidup Anda.
ALLAH

ADALAH

PENYELAMAT

ANDA

Lebih wajar bagi kita untuk mengalahkan Iblis daripada Iblis
mengalahkan kita. Allah telah menyatakan prinsip-prinsip tertentu
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dalam Firman-Nya yang dapat melindungi orang-orang Krsiten dari
kekalahan. Namun, lebih dari sekadar mengisolasi kita dari yang jahat,
prinsip-prinsip tersebut dapat membuat kita menjadi pemenang atas
yang jahat. Alkitab jelas menyatakan:
Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaanpencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia.
Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan
kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu
dicobai Ia akan memberikan kepadamu jalan ke luar, sehingga
kamu dapat menanggungnya (1 Kor. 10:13).
"[alan ke luar" itu dapat ditemukan dengan menerapkan prinsipprinsip alkitabiah dalam setiap pencobaan.
ANDA
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Prinsip Menghormati
Terlalu sering orang Kristen mengandalkan kekuatan daging
untuk melepaskan diri dari Thlis.Walaupun Yesus lebih besar daripada
Thlis (lihat 1 Yoh. 4:4), kita masih harus memiliki suatu respek yang
sehat terhadap musuh kita. Jika sebuah tim football yang baik menjadi
terlalu percaya diri, tim tersebut dapat dikalahkan oleh tim yang
kurang baik. Terlalu percaya diri akan menyebabkan sebuah tim
bermain ceroboh, mengizinkan lawan melakukan hal-hal yang tidak
bisa mereka capai.
Sese orang yang berpengalaman di alam terbuka, tidak takut
terhadap ular berbisa, tetapi ia menghormati si ular dan tidak
menempatkan diri dalam bahaya. Ia tahu bagaimana memperlakukan
ular dan bagaimana menghindar dari pagutannya. Kita tidak takut
terhadap Iblis, karena kita hanya harus takut akan Allah (lihat Ul.
31:12). Allahlah yang memegang nasib kita di dalam tangan-Nya.
Namun, kita cukup menghormati kelicikan si [ahat dan akal bulusnya
untuk menghindari dia.

Prinsip Pembersihan
Sering dikatakan bahwa satu apel busuk dapat merusak seluruh
apel dalam keranjang. Prinsip ini juga berlaku dalam perlawanan
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dengan Iblis. Orang-orang Kristen yang bijak harus mengevaluasi
hidup mereka dan menghindari bidang-bidang
yang kemungkinan
besar akan menyebabkan mereka tergoda. Paulus mengingatkan kita,
"[auhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan" (1 Tes. 5:22). .Ia juga
berkata, "[auhilah semuanya itu (kejahatan)" (1 Tim. 6:11).
Seorang anak lelaki kecil menyambut

ayahnya di muka pintu dan

berkata kepada ayahnya dengan bangga,
"Saya mengalahkan
ini ..."

(memukul,

mengalahkan)

seekor ular hari

Sang ayah merasa heran atas keberanian putranya, dan karena
putranya tahu bagaimana menyingkirkan ular dari halaman. Ia bertanya kepada putranya,
"Kamu memukul

ular dengan sebuah tongkat atau batu?"

"Saya mengalahkannya

dengan berlari ..." anak itu menjelaskan.

Anda jangan berusaha menyerang yang jahat, atau masuk ke
dalam konflik dengan kekuatan-kekuatan
jahat. Hanya sedikit pakar
yang tahu bagaimana melawan yang jahat dalam peperangan rohani,
tetapi anak Allah tidak akan melakukannya tanpa lebih dahulu latihan
dan berhikmat.

Prinsip

Perlawanan

Seorang Kristen berlaku tidak taat apabila ia secara pasif m.enyenangkan Iblis atau pengaruhnya.
Yakobus menasihati, "Karena itu
tunduklah kepada Allah, dan lawanlah Iblis, maka ia akan lari dari
padamu!" (Yak. 4:7). Anak-anak Allah bisa melindungi diri dari Iblis
dengan mengambil tindakan tertentu yang pasti.
Rasul Petrus menasihati orang-orang percaya supaya mereka tidak
menyerah kepada Iblis, tetapi "lawanlah dia dengan iman yang teguh"
(1 Ptr. 5:9). Kita tidak akan dikalahkan jika kita mau menyebut nama
Yesus Kristus dan menolak untuk mendengarkan godaan Iblis. Ketika
Yesus dicobai, Dia melawan Iblis dengan mengutip Kitab Suci, dan
dengan demikian memperoleh kemenangan (lihat Mat. 4:1-11).
Prinsip

Kesiagaan

Pramuka mempunyai moto, "Bersiagalah", Prinsip itu harus menjadi semboyan bagi orang Kristen yang dicobai. Kata Yesus, "Berjaga-
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jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan" (Mrk. 14:38). Paulus menasihati jemaat Efesus, "Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan
melawan tipu muslihat Iblis" (Ef. 6:11). Orang-orang Kristen yang
siap siaga akan mengakui bidang-bidang kelemahan mereka dan
menguatkannya.
STRATECiI

KITA

Menghormati musuh kita. Menyingkir dari kejahatan.
Melawan bahaya. Tetap siap siaga.
Ketika Anda berdoa "Lepaskanlah kami dari pada yang jahat,"
Anda telah membuat keputusan untuk membiarkan Allah melindungi
Anda. Keputusan itu melakukan dua hal bagi Anda. Pertama,
keputusan itu memampukan kehendak Anda untuk menaati Allah.
Ketika Anda memutuskan untuk meminta bantuan Allah, Anda
menempatkan diri di sisi-Nya terhadap Iblis.
Anda tidak mempunyai kekuaian untuk taat,
sampai Anda membuat kepuiusan untuk taat.
Kedua, ketika Anda memutuskan untuk membiarkan Allah
melindungi Anda dari yang jahat, Anda membawa Allah masuk ke
dalam pengalaman Anda. Allah lebih bijaksana daripada Anda, dan
Dia tahu bagaimana melindungi Anda. Allah lebih berkuasa daripada
Anda, dan Dia mempunyai kuasa untuk membela Anda. Pemazmur
mempunyai keyakinan ini: "TUHANakan menjaga engkau terhadap
segal a kecelakaan (kejahatan); ... TUHANakan menjaga keluar
masukmu, dari sekarang sampai selama-lamanya'TMzm. 121:7, 8).
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Checklist
Lepaskanlah
yang jahal.
Cdfat/all
c/nak.1I1

karnf

dar i ·pada

PADA

JAHAT

Doa

Bagafmana
salah

YANCj

Anda

melakukannya!

·(pilih

satu)

n~.!md-IJdm.JYdIJN Amla

Rats-rata

Buruk

Bdil<

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

MEMBVAT

JVRNAL

Setiap hari, Anda harus merninta Allah melindungi Anda secara
rohani dan juga orang-orang dekat Anda. Buatlah sebuah daftar dari
orang-orang yang Anda doakan. Catatlah pula cara-cara Allah yang
menurut Anda telah menjawab dengan melindungi Anda.
1. Dalam bidang-bidang apakah Anda memerlukan perlindungan? Biasanya, "catatan riwayat" Anda adalah cara
yang baik untuk menentukan bagaimana musuh telah
menyerang Anda. Bagaimana Anda telah diserang di masa
lalu dapat memprediksi masalah-masalah yang akan datang.
Apabila Anda menuliskan semua itu, Anda menjadi lebih
sadar akan hal-hal di mana Anda memerlukan perlindungan
di masa yang akan datang.
2. Nyatakan bagaimana Allah telah melepaskan atau melindungi Anda. Ini bisa secara spiritual, intelektual, psikologis, sosial atau fisiko
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3. Terangkanlah bagaimana kadang-kadang doa-doa And,'
untuk perlindungan lebih intens daripada yang lainnv.i.
4. Apakah dampak berdoa "Lepaskanlah kami dari pada yang
jahat" terhadap perasaan Anda? Keyakinan? Ketakutan?
TICiA

LANCiI<AH

PERLlNDVNCjAN

PELAJARAN

TERHADAP

ALKITAB

YANCj

JAHAT

Pelajaran ini akan menunjukkan kepada Anda bagaimana Allah
melindungi anak-anak-Nya dari kecelakaan. Langkah 1 - Bacalah
pertanyaan untuk memahami persoalan yang Anda hadapi. Langkah
2 - Bacalah ayat Alkitab untuk memahami apa yang dikatakan Allah
ten tang pokok persoalan tersebut, kemudian berusaha menerapkannya dalam kehidupan Anda. Langkah 3 - Tulislah jawaban Anda di
ruang kosong yang tersedia.
1.

Siapakah yang mencoba mencelakai orang-orang Kristen?

"Sadarlah dan berjaga-jagalah! Lawanmu, si Iblis, berjalan
keliling sarna seperti sing a yang mengaum-aum dan mencari
orang yang dapat ditelannya." - 1 Ptr. 5:8

2.

Bagaimana musuh menyerang orang-orang non-Kristen?

"Kemudian datanglah Iblis lalu mengambil firman itu dari
dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan." - Luk. 8:12
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3. Apa lagi yang dilakukan musuh kepada orang-orang nonKristen?
"Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah
dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat
cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang ad alah
gambaran Allah." - 2 Kor. 4:4

4.

Bagaimana Iblis menipu Anda?

"Rasul-rasul palsu, ... yang menyamar sebagai rasul-rasul
Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab Iblispun
menyamar sebagai malaikat Terang. Jadi bukanlah suatu hal
yang ganjil, jika pelayan-pelayannya
menyamar sebagai
pelayan-pelayan kebenaran." - 2 Kor. 11:13-15

5.

Apa lagi yang akan dilakukan musuh terhadap Anda dan
bagaimana Allah akan menolong Anda?

"Simon, Simon, lihat, Iblis telah menuntut untuk menampi
kamu seperti gandum, tetapi Aku telah berdoauntuk engkau,
supaya imanmu jangan gugur." - Luk. 22:31, 32
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Bagaimana seharusnya sikap Anda terhadap serangan musuh?

"Kenakanlah
seluruh perlengkapan
senjata Allah, supaya
kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat Iblis; karena
perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi
melawan
pemerintah-pemerintah,
melawan
penguasapenguasa, melawan penghulu-penghulu
dunia yang gelap ini,
melawan roh-roh jahat di udara." - Ef. 6:11, 12

7.

[anji apakah yang dimiliki orang-orang percaya pada saat
mereka menghadapi musuh mereka, yaitu si Jahat?

"Kamu berasal dari Allah, ariak-anakku,
dan kamu telah
mengalahkan
nabi-nabi palsu itu; sebab Roh yang ada di
dalam kamu, lebih besar dari pada roh yang ada di dalam
dunia." - 1 Yoh. 4:4

8.

[anji apakah yang akan menguatkan

Anda?

akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan; Ia
akan menjaga nyawamu. TUHAN akan menjaga keluar mas ukmu, dari sekarang sampai selama-lamanya." - Mzm. 121:7, 8
"TUHAN

.:.

200

.:.

Mengontrol

Doa Bapa Kami

Seandainya Allah menjawab semua doa Anda, betapa Anda
akan memperkenalkan perbantahan ke dalam dunia ini!
Karena Andalah - bukan Allah - yang akan mengendalikan
dunia. Oleh sebab itu, apabila Allah tidak menjawab semua
doa Anda, mungkin Dia hanya mengingatkan Anda bahwa
Dialah yang sebenarnya memegang kendali.
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U CAPAN
BAGAIMANA

BERI(AT:
MENGAl(HIRINYA

DENGAN

BENAR

Ketika Anda mensgakhiri
doa Anda dengan ucapan berka t,
"Karen a Engkaulah
yang empunya
Ker ajaan dan kuasa dan
kemuliaan," Anda membuat tiga pernyataan positif kepada Allah.
Pernyataan-pernyataan
tersebut dapat menjadi sikap positif yang bisa
mengubah hidup Anda, dan menuntun kepada kehidupan doa yang
lebih besar.
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FAKTA

PENTINCi

TENTANCi

ALI.AH

DARI

VCAPAN

BERKAT

Kerajaan: Hak Allah untuk menjawab doa dengan cara-Nya
Kuasa: Kemampuan Allah untuk memberi apa yang Anda minta
Kemuliaan: Penghargaan
Allah untuk berkat Anda
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EMPVNYA

I<ERAJAAN

Ketika
Anda berdoa
"Karena
Engkaulah
yang empunya
Kerajaan," Anda telah menyelesaikan
ketujuh permohonan
dan Anda
sedang memasuki ucapan berkat pada Doa Bapa Kami. Anda sedang
menyimpulkan
doa Anda kepada Allah.
Saat membuat sebuah transaksi dagang, tentunya penting sekali
bagaimana Anda memulai dan menutupnya.
Keberhasilan presentasi
penjualan ialah mendapatkan
order. Keberhasilan doa apa pun ialah
dua kali lipat: memuliakan
Allah, dan menerima jawaban dari-Nya.
Karena Anda berdoa "Engkaulah yang empunya
mengakui pemerintahan
Allah atas hidup Anda.

Kerajaan,"

Anda

Karena Anda berdoa "Engkaulah yang empunya Kerajaan," Anda
mengakui Allah adalah penguasa yang berdaulat di bumi dan dalam
kehidupan
Anda.
Karena Anda berdoa "Engkaulah yang empunya Kerajaan," Anda
menyatakan
bahwa Allah adalah sumber doa-doa yang dijawab.
Karena Anda berdoa "Engkaulah yang empunya Kerajaan," Anda
mengakui bahwa Allah mempunyai
hak untuk menolak permohonan
And a.
Karena Anda berdoa "Engkaulah yang empunya Kerajaan," Anda
mengakui bahwa Allah dapat dan akan menjawab doa-doa Anda dengan
car a yang dikehendaki-Nya,
Ketika Anda mengakui
"Engkaulah
yang empunya
Kerajaan,"
Anda sedang mengatakan
kepada Allah, bahwa Dia adalah Raja atas
hidup Anda dan Anda tunduk untuk menjadi seorang pengikut dalam
Kerajaan-Nya.

BACiAIMANA
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Apabila Anda mengakhiri doa Anda dengan mengatakan "Engkaulah yang empunya kuasa," Anda mengakui kemampuan Allah yang
menakjubkan untuk menjawab doa-doa Anda.
Karena Anda berdoa "Engkaulah yang empunya kuasa," Anda
mengakui bahwa Anda adalah hamba Allah dan Dia adalah Tuan Anda.
Karena Anda berdoa "Engkaulah yang empunya kuasa," Anda
menyerahkan diri kepada jawaban apa pun yang diberikan Allah
sesuai kehendak-Nya.
Karena Anda berdoa "Engkaulah yang empunya kuasa," Anda
mengakui bahwa Allah adalah Sang Pencipta dan Penguasa dunia ini.
Karena Anda berdoa "Engkaulah yang empunya kuasa," Anda mengakui bahwa manusia diciptakan menurut gambar Allah dan bertanggung jawab terhadap hukum-hukum alami dan adikodrati-Nya,
Karena Anda berdoa "Engkaulah yang empunya kuasa," Anda
mengakui kendali Allah atas hidup Anda, baik duka maupun suka.
Karena Anda berdoa "Engkaulah yang empunya kuasa," Anda mengakui kedaulatan Allah untuk melakukan apa saja yang dikehendakiNya, kapan saja Dia ingin melakukannya, dengan cara yang Dia
pandang baik.
Ketika Anda menyatakan "Engkaulah yang empunya kuasa," Anda
menyadari bahwa Allah bisa memberi apa yang Anda minta jika itu
adalah kehendak-Nya. Anda juga mengakui bahwa Dia tidak akan
menjawabnya apabila itu bertentangan dengan hukum-hukum dan
tujuan-Nya. Dia bisa menunggu karena waktunya tidak tepat. Allah
tidak pernah mengecewakan Anda saat Dia tidak dapat melakukan
apa yang Anda minta, kecuali kalau Anda memohon sesuatu yang
salah kepada-Nya atau bertentangan dengan hakikat-Nya. Misalnya,
Anda tak pernah bisa meminta Allah untuk mengubah kebohongan
menjadi kebenaran, atau membuat 2 tambah 2 menjadi 3, atau
menciptakan batu yang terlalu besar untuk Dia angkat.
Ketika Anda menyatakan "Engkaulah yang empunya kuasa,"
Anda mengatakan kepada Allah untuk menjawab sesuai dengan
kemampuan-Nya yang mahakuasa. Allah bisa membuat mukjizat
untuk menjawab permohonan Anda, melampaui dan menangguhkan
hukurn-hukum yang biasanya Dia pakai untuk memerintah dunia.
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Allah dapat menjawab dengan mengubah sikap batiniah
manusia. Yakub bergumul dengan Allah sepanjang malam dalam doa,
karena ia takut kakaknya akan membunuhnya. Allah menjawab-Nya
dengan mengubah kemarahan Esau yang terpendam selama 20 tahun.
Allah dapat menjawab dengan cara apa saja; tetapi bagaimanapun
cara Dia menjawabnya, tanggapan kita hanyalah, "Engkaulah yang
empunya kuasa."
I<ARENA

ENCjI<AVLAH
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Ketika Anda berdoa "Engkaulah yang empunya kemuliaan," Anda
mengakui bahwa Allah harus menerima segala pujian atas semua
doa-doa kita yang dijawab, seluruh keberadaan kita, segala yang kita
miliki dan segala yang kita lakukan.
Karena Anda berdoa "Engkaulah yang empunya kemuliaan,"
Anda mengakui bahwa jawaban apa pun yang Anda terima bukanlah
karena kemampuan Anda bersyafaat atau karena ada sesuatu apa
pun yang baik di dalam Anda.
Karena Anda berdoa "Engkaulah yang empunya kemuliaan,"
Anda mengakui bahwa Allah mendapatkan seluruh pujian atas
jawaban apa pun yang datang.
Karena Anda berdoa "Engkaulah yang empunya kernuliaan,"
Anda menolak pujian apa pun yang diberikan kepada Anda karena
berdoa Bapa Kami dengan tepat, atau karena Anda berdoa Bapa Kami
setiap hari.
Beberapa orang menginginkan suatu reputasi sebagai pendoa
syafaat dengan Allah. Ada pula orang-orang yang ingin dikenal
karena iman mereka yang besar, atau karena kesalehan mereka.
"Betapa liciknya hati" (Yer. 17:9),jadi beberapa orang berdoa kepada
Raja sorga untuk dijawab, tetapi mereka ingin dikenal sebagai
"pembuat Raja-raja". Mereka ingin membuat Allah melakukan apa
yang mereka minta. Mereka memperlakukan Allah seperti seekor
anjing yang mengambil tongkat, dan mereka meraih pujian karena
memiliki "pengambil tongkat" yang begitu luar biasa.
Ketika Anda berdoa "Engkaulah yang empunya kemuliaan,"
Anda harus sepenuhnya lepas tang an dari permohonan itu. Anda
harus mempersilakan Allah melakukannya dengan cara-Nya sendiri,
dan apa pun jawabannya, segala pujian adalah bagi Dia.
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BERKAT

Apabila Anda mengakhiri Doa Bapa Kami secara tepat dengan
memakai ucapan berkat yang Yesus berikan, Anda akan mempunyai
tiga tanggapan dari hati Anda.
TICiA

HAL

PENTINCi

SESVDAH

BERDOA

BAPA

I<AMI

1. lman: untuk mempercayai bahwa Allah akan menjawab
2. Harapan: bahwa masa depan Anda akan cerah
3. Puiian: bahwa Allah menerima penyembahan Anda

'MAN:
MEMPERCAYAI

BAHWA

ALLAH

AKAN

MENJAWAB

Doa Anda "Engkaulah yang empunya Kerajaan", adalah sebuah
pernyataan bahwa Allah memerintah dunia, dan oleh sebab itu mengekspresikan iman Anda bahwa Dia mempunyai sebuah strategi untuk
menjawab permohonan Anda. Anda mengharapkan prinsip-prinsip
Allah untuk mewujudkan doa Anda. Karena iman ialah percaya
kepada Allah, Anda menutup doa Anda dengan ekspresi kepercayaan
ini kepada-Nya untuk memberikan apa yang Anda butuhkan, saat
Anda membutuhkannya, cara Anda membutuhkannya.
Doa Anda "Engkaulah yang empunya Kerajaan ", adalah sebuah
ekspresi tentang kemampuan Allah mengabulkan permohonan Anda.
Banyak orang percaya kepada Allah, dan tahu bahwa Dia telah
berkarya di masa lalu. Tetapi, mereka tidak yakin Dia dapat melakukan
apa saja saat ini. Mereka menutup mata untuk berdoa, tetapi men gintip
untuk melihat bagaimana Dia akan melakukannya, atau untuk melihat apakah Dia melakukan sesuatu. Mereka selalu ingin membantu
Allah, seolah-olah Dia tidak sanggup menjawab sendiri. Tetapi,
apabila Anda menutup dengan "Engkaulah yang empunya kuasa",
Anda mengatakan kepada-Nya bahwa Anda percaya Dia sanggup
melakukannya sendiri.
Anda juga membuat pernyataan iman ketika Anda berdoa
"Engkaulah yang empunya kemuliaan." Anda meneguhkan bahwa
jawaban-jawaban doa Anda sedang datang, oleh sebab itu Anda
memuji Allah atas semuanya itu sebelum jawaban terwujud. ltu adalah
seperti seorang anak kecil yang meminta, "Bolehkah saya minta
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beberapa potong kue?" - lalu berkata, "Terima kasih" sebelum kue
itu diberikan. Ketika Anda berdoa "Engkaulah yang empunya
kemuliaan," Anda mengatakan kepada Allah "Terima kasih" sebelum
jawaban-jawaban itu terwujud.
HARAPAN:
BAHWA

MASA

DEPAN

ANDA

AKAN

CERAH

"Engkaulah yang empunya Kerajaan," adalah suatu "pembangun
harapan". Doa Anda harus membangun harapan ... harapan kepada
Allah
harapan pada panggilan Anda ... harapan pada pekerjaan
Allah
harapan akan masa depan.
Harapan adalah suatu obat yang menyembuhkan bagi orangorang percaya yang sedang depresi. Harapan adalah obat jiwa bagi
mereka yang menderita keputusasaan yC\ngkronis.
Ketika Anda berdoa "Engkaulah yang empunya Kerajaan," Anda
mengekspresikan harapan akan pemerintahan dan penguasaan Allah.
Anda mengatakan kepada Allah, bahwa Anda "tahu sekarang,
bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan
kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia" (Rm. 8:28).
Harapan Anda juga bertumbuh apabila Anda berdoa dengan
tulus, "Engkaulah yang empunya kuasa." Anda tidak menantikan
jawaban yang mengalir dari kemampuan Anda, tetapi dari kemampuan Allah. Jika sebuah tim football bergumul melawan tim yang lebih
kuat, para pemain sering kehilangan harapan. Bersama dengan
hilangnya harapan, permainan dan kinerja yang buruk pun akan
timbul. Oleh sebab itu, ketika sebuah tim football tidak memiliki
harapan, biasanya mereka pun kalah.
Doa dapat membuat perbedaan. Sebuah tim akan kembali
dipenuhi harapan apabila tim itu melihat seorang penyerang yang
hebat masuk kembali setelah mengalami cedera, atau seorang
gelandang yang sebelumnya membawa mereka pada kemenangan
masuk ke dalam pertandingan. Seseorang yang mempunyai kekuatan
lebih besar daripada pernain-pemain yang putus asa dapat menyulut
harapan, sering kali menyebabkan para pemain untuk bermain di
atas kekuatan mereka dan berprestasi melampaui kemampuan mereka
yang biasa.
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Jika Anda dengan jujur mengatakan kepada Allah "Engkaulah yang
empunya kuasa," Anda memperbarui harapan Anda bukan saja
kepada Allah, melainkan juga diri sendiri. Menghidupkan kembali
harapan Anda akan menyebabkan Anda bekerja lebih keras,
mencapai lebih banyak dan memenangkan kemenangan spiritual
melampaui kemampuan Anda, Kemudian, cobalah merenungkan apa
yang dapat dan akan Allah lakukan. Harapan melepaskan iman dan
kemampuan Anda, dan melepaskan Allah untuk melaksanakan
perbuatan-perbuatan seukuran-Nya.
Paulus mengatakan kepada kita "Karena kami adalah kawan
sekerja Allah" (1 Kor. 3:9). Daud mengatakan kepada kita, "Dengan
Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab
Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita" (Mzm. 60:14).
Mazrnur itu adalah doa Daud untuk memperoleh kekuatan
mengalahkan Goliat, si raksasa.
Ekspresi harapan yang spontan akan mendatangkan kemuliaan
bagi Allah, karena hal itu adalah sama seperti seorang anak kecil dalam
kesulitan mengekspresikan kepercayaan mutlak kepada ayahnya
untuk membereskan persoalan. Oleh sebab itu, sikap harapan Anda
mengagungkan Allah. Ingat, ketika Anda mengagungkan Allah, Anda
tidak membuat-Nya lebih besar atau lebih baik. Penyembahan Anda
ialah seperti mengenakan kacamata baca. Kacamata Anda tidak
membuat huruf-huruf menjadi lebih besar di atas kertas, tetapi hanya
di rnata dan pikiran Anda. Sewaktu Anda m.em.uliakan Allah, Anda

melihat Dia "lebih besar",
sesuatunya lebih baik.

sehingga

Anda memahami

segal a

PVJIAN:
BAHWA

ALLAH

MENERIMA

PENYEMBAHAN

ANDA

Anda mengakhiri Doa Bapa Kami seperti Anda memulainya ...
dengan pujian dan penyembahan. Ingat, ketika Anda menyembah
Allah, siapa pun Anda ... Dia akan datang untuk menerima penyembahan Anda. Pemazmur mengatakan tentang Allah, "Engkaulah Yang
Kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel" (Mzm. 22:4).
Dalam film Field of Dreams, petani diberi tahu, "Jika Anda
membangunnya, mereka akan datang." Jika Anda menyembah Allah,
Anda dapat memastikan bahwa Dia akan datang untuk menerima
pujian Anda. Anda mengakhiri Doa Bapa Kami dalam hadirat-Nya
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sarna seperti Anda memulainya. Allah tidak akan merasa bosan dan
mengantuk lalu tidur. Dia tidak akan mencari kesibukan dan
mengalihkan perhatian-Nya ke hal-hallain, Dia pun tidak akan pergi
meninggalkan Anda berbicara pada langit-langit. Dia ada di sana.
SELAMA-LAMANYA

"Selamanya" adalah suatu pemikiran yang indah untuk mengakhiri penyembahan Anda. Sesungguhnya, Anda sedang berdoa "Engkaulah yang empunya Kerajaan ... selama-lamanya." Ini meneguhkan
bahwa prinsip-prinsip Kerajaan Allah tidak akan berubah, juga tidak
akan dibatalkan karena cuaca buruk seperti suatu pemesanan tiket
penerbangan.
Ketika Anda berdoa "Engkaulah yang empunya kuasa ... selamalamanya," Anda tahu bahwa kemampuan Allah sekarang tidak akan
terputus karena kekurangan kuasa.
Ungkapan "Engkaulah yang empunya kemuliaan ... selamalamanya," mengingatkan kita bahwa jika doa-doa kita dijawab, itulah
kehendak Allah, oleh kuasa Allah dan untuk kemuliaan Allah.
Ketika Anda mengatakan "sampai selama-lamanya" pada akhir Doa
Bapa Kami, Anda mengakui kekekalan Allah. Allah ada dari semula
dan takkan pernah berakhir. Dia adalah sel arna-Iarnarrya.
[ika Anda mengakui bahwa Kerajaan, kuasa dan kemuliaan Allah
adalah "selama-lamanya," Anda mengakui hakikat Dia yang kekal,
yang kepada-Nya Anda berdoa Bapa Kami.
Ketika Anda mengakui bahwa Allah adalah "selama-lamanya",
Anda mengidentifikasikanpermohonan Anda dengan rencana dan tujuan
Allah yang kekal.
Jika Anda mengakhiri doa Anda dengan "sampai selama-lamanya," Anda sedang memohon kepada Allah untuk hasil yang tetap dari

Doa Bapa Kami.
AMIN

Kita mengalami banyak perpisahan dalam hidup. Kita mengatakan kepada teman-ternan "Selamat tinggal" atau "Sampai jurnpa."
Kadang-kadang kita berkata, "Tuhan memberkatimu" atau kita hanya
melambaikan tang an. Cara kita berpamitan dengan orang sarna
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pentingnya dengan cara kita "berparnitan" kepada Allah. Orangorang Kristen mengakhiri doa mereka dengan mengatakan "Amin,"
yang berarti "demikianlah hendaknya," atau "jadilah demikian," atau
"doa saya berlaku di hadapan Allah berdasarkan apa adanya ...
demikianlah hendaknya."
Ketika Anda mengakhiri Doa Bapa Kami, Anda mengatakan
kepada Allah:
"Saya telah berdoa sungguh-sungguh

... demikianlah doa saya

berlaku."

Atau, "Saya telah berdoa menurut pola-Mu ... demikianlah doa
saya berlaku."
Atau, "Saya telah menyerahkan
demikianlah doa saya berlaku."

jawaban saya kepada-Mu

...

Atau, "Saya telah berdoa mengikuti perkataan-Mu, yaitu yang
terbaik dapat dilakukan seseorang ... demikianlah doa saya berlaku."
Amin!!!
MEMBVAT

JVRNAL

[ika Anda membuat jurnal sejak membaca buku ini, Anda dapat
mengkaji ulang perjalanan rohani Anda dalam berdoa Bapa Kami
setiap hari. Tinjau ulang pelajaran-pelajaran yang telah Anda pelajari
serta jerw ab ari-jaw ab an yang telah Anda terima atas doa-doa Anda.
Uraikan dengan kata-kata pelajaran-pelajaran dan jawaban-jawaban
tersebut.
Bab ini membahas bagaimana mengakhiri Doa Bapa Kami. Tuliskan bagaimana Anda mengakhiri doa-doa Anda setiap hari.
Kemudian, setelah membaca bab ini, tulis bagaimana Anda berniat
mengakhiri doa-doa Anda.
1. Pelajaran apakah yang Anda terima dengan berdoa Bapa
Kami setiap hari?
2. Bagaimana Anda berdoa Bapa Kami secara berbeda?
3. [awaban apakah yang telah Anda terima sejak Anda berdoa
Bapa Kami setiap hari?
4. Bagaimanakah sikap Anda setelah mengakhiri Doa Bapa Kami?
5. Pelajaran baru apakah yang Anda terima untuk "menyimpulkan" ketika Anda berdoa Bapa Kami setiap hari?
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"Checklist doa" berikut adalah cara lain untuk menggunakan
jurnal doa Anda.
.

Checklist
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1. Apakah Allah diberi pengendalian yang berdaulat?
!

2. Apakah Anda mengakui apa
yang dapat dilakukan Allah?

I

3. Apakah Allah diberikan pujian atas jawaban doa?
4. Apakah Anda mempunyai
iman bahwa Allah akan menjawab?
5. Apakah Anda mempunyai
harapan yang lebih besar setelah berdoa?

6. Apakah Allah telah dipuji
melalui doa-doa Anda?

TICiA

BACiAlMANA

LANCiI<AH

PELAJARAN

MENCiAKHlRl

DOA

ALI<ITAB

BAPA
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Ciri tetap dalam buku ini ialah Tiga Langkah Pelajaran Alkitab.
Dalam Langkah 1 .,- Bacalah pertanyaan dan renungkan dengan
saksama jawaban yang akan Anda tulis. Langkah 2 terdiri dari
membaca dan mempelajari ayat Alkitab yang tercetak untuk
mengetahui bagaimana Firman Allah menjawab pertanyaan. Dalam
langkah 3 - Tulislah jawaban dalam ruang kosong yang tersedia.
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Penutupan Doa Bapa Kami rnernpunyai perrnohonan
penutup yang sarna dengan sebuah doa Perjanjian
Lama. Apakah itu?

"Ya TUHAN, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehorrnatan, kernasyhuran dan keagungan, ya, segala-galanya
yang ada di langit dan di bumi! Ya TUHAN, punya-Mulah
kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segalagalanya sebagai kepala." - 1 Taw. 29:11

2.

Bagaimanakah seharusnya sikap kita ketika berdoa
"Engkaulah yang empunya Kerajaan"?

"Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka
semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." - Mat. 6:33

3. Bagaimanakah seharusnya sikap kita ketika berdoa
"Engkaulah yang empunya kuasa"?
"Yesus mendekati mereka dan berkata: Kepada-Ku telah
diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." - Mat. 28:18
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Siapakah yang patut mendapatkan pujian atas jawaban
doa-doa kita dan mengapa kita harus memberi pujian
kepada-Nya?

"Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja
segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa!
Amin." - 1 Tim. 1:17

5.

Bagaimanakah Doa Bapa Kami dapat meningkatkan iman
kita untuk menerima jawaban dari Allah?

"Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada
Allah. Sebab barangsiapa berpaling kepada Allah, ia harus
percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia." - Ihr. 11:6

6.

Abraham, seorang yang beriman besar, menerima jawaban
dari Allah karena harapannya yang besar kepada Allah.
Terangkanlah harapan ini.

"Karena itulah kebenaran berdasarkan
iman supaya
merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi
semua keturunan Abraham, ... yang hid up dari iman
Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua, ... Sebab
sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham
berharap juga dan percaya, bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan: Demikianlah
banyaknya nanti keturunanmu." - Rm. 4:16, 18
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Ketika kita berdoa Bapa Kami, kita melekatkan diri kepada
program Allah yang lebih besar. Terangkanlah program ini.

"5upaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada
di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah
bumi, dan segala lidah mengaku: "Yesus Kristus adalah
Tuhan," bagi kemuliaan Allah, Bapa!" - Flp. 2:10, 11
"Pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia
yang diurapi-Nya, dan Ia akan memerintah sebagai raja
sampai selama-lamanya."Why. 11:15

CATATAN

AI(HIR

APA YANG PERLU ANDA DOAKAN LAGI SAAT
ANDA SUDAHJMENDOAKAN

SEMUANYA

Berdoa Bapa Kami dengan tepat setiap hari akan menjamin Anda
mengatakan segala sesuatu yang perlu Anda katakan kepada Allah,
dan bahwa Anda mengatakannya dengan cara yang benar. Apabila
Anda mengikuti urutan permohonan dalam Doa Bapa Kami, Anda
tahu telah mendekati Allah dengan benar karena Anda mengikuti
petunjuk-Nya.
Mengucapkan Doa Bapa Kami berulang-ulang tidak akan menjadi
efektif, kecuali jika Anda mempunyai sikap hati yang benar. Yesus
menyarankan supaya kita menyertai doa ini dengan pemujaan dan
penyembahan dari dalam hati.
Doa Bapa Kami bukanlah sebuah kode masuk yang secara
otomatis membuka pintu ke suatu tempat aman. Doa ini juga bukan
seperti sebuah kartu kredit yang mengizinkan Anda memutar nomor
telepon toll free untuk meridapatkan apa yang Anda inginkan.

CATATAN

AKHIR

Anda tidak bisa mengharapkan Doa Bapa Kami melindungi Anda
seperti suatu vaksinasi, juga bukan seperti keanggotaan sebuah country-club yang memberi Anda hak-hak istimewa yang khusus. Anda
harus mempercayai bahwa Allah ada dan bahwa Allah akan memberi
upah kepada mereka yang "sungguh-sungguh mencari Dia" (Ibr. 11:6).
Apabila Anda berbicara kepada Allah, berdoalah Doa Bapa Kami
... dengan segenap hati Anda ... dengan segenap pikiran Anda ...
dengan segenap roh Anda ... dan dengan segenap tubuh Anda.
Seperti yang dikatakan Yesus agar kita mengasihi sesama kita
seperti diri sendiri, demikianlah juga kita harus berdoa bersama-sama
dengan orang-orang lain dalam keluarga Allah. Kita harus datang
bersama mereka ke hadapan takhta Allah, dan berkata, "Bapa kami
..." dan "Berikanlah kami ... ampunilah kami ... janganlah membawa
kami ... dan lepaskanlah kami."
BERDOALAH

SENANTIASA

Berdoa adalah sesuatu yang harus senantiasa Anda lakukan.
Oleh sebab itu, Anda harus selalu belajar berdoa, Anda harus
selalu menipraktekkan
doa, dan Anda harus senantiasa
menghidupkan doa. "Tetaplah berdoa." - 1 Tes. 5:17
Setelah Anda selesai berdoa Bapa Kami, Anda telah mengatakan
segala sesuatu yang perlu Anda katakan kepada Allah, Anda
mengetahui segala sesuatu yang perlu Anda ketahui dan Anda telah
menjadi seperti yang dikehendaki Allah. Kita tidak bisa berdoa apaapa lagi kecuali menyimpulkan, "Engkaulah yang empunya Kerajaan
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin!"
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MGUMEN-ARGUMEN PRO DAN I(ONTRA
MENGUTIP

DOA BAPA I(AMI

Selama berabad-abad, orang-orang Kristen telah memperdebatkan marifaat rnernanjatkan Doa Bapa Kami secara formal, Sebagaimana dapat Anda lihat dari ringkasan berikut tentang diskusi ini,
ada argumen-argumen
yang baik dari kedua sisi pokok persoalan.

Mengapa
Doa Bapa J<ami
Seharusnya
Tidak Dikutip
1. Tidak ada catatan dari doa ini yang diulang oleh para murid atau oleh sebuah gereja Perjanjian Baru.
2. Instruksi kepada gereja-gereja sebagaimana tercatat dalam
surat-surat rasuli tidak mencakup perintah untuk mengutip

Doa Bapa Kami.
3. Yesus mengajar
para murid-Nya,
"Dalam
janganlah kamu bertele-tele" (Mat. 6:7).

doamu

itu

4. Para murid merninta kepada Yesus, "Ajarilah kami berdoa
(kata kerja)," (Luk. 11:1). Mereka tidak meminta, "Ajarilah

LAMPIRAN

A

kami sebuah doa (kata benda)." Jadi, Dia memberi mereka
Doa Bapa Kami sebagai sebuah pola, bukan sesuatu untuk
dikutip berulang-ulang.
5. Doa Bapa Karni tercatat dalam Matius (6:9-13) dan Lukas
(11:2-4) pada saat yang berbeda dalam pelayanan Yesus,
memakai perkataan yang berbed a. Jika Dia bermaksud
supaya kita menghafal dan mengulangnya,
Di a akan
memakai perkataan yang sama.
Kesimpulan: Doa Bapa Kami bukanlah sebuah doa yang untuk
diulang-ulang, tetapi sebuah pola agar kita mampu mencakup segala
sesuatu yang perlu kita doakan saat kita berbicara kepada Allah.

Mengapa

Kita Harus

Mengutip

Doa Bapa Karn

1. Karena Yesus memerintahkan,
"Ka reria itu berdoalah
demikian: Bapa kami ...
2. Karena doa ini menyentuh setiap jenis doa, dan dengan
demikian membantu mengembangkan kehidupan doa yang
sepenuhnya.
/1

3. Karena doa ini memenuhi seluruh kewajiban spiritual kita
kepada Allah.
4. Karena doa ini menyebabkan kita berturnbuh dalarn setiap
segi kehidupan rohani kita.
5. Karena ingatan kita tidak sempurna, dan mengutip Doa
Bapa Kami berulang-ulang memenuhi unsur-unsur doa yang
penting, yang mungkin kita lupakan. Apabila kita lupa mendoakan suatu bidang dalam kehidupan kristiani kita, maka
merugikan pertumbuhan rohani kita.
6. Karena contoh orang-orang Kristenyang saleh,yang telah memperoleh manfaat dari Doa Bapa Kami sepanjang segala abad.
7. Karena gereja-gereja yang pertama-tama memanjatkan doa
ini didirikan oleh para rasul.
8. Karena doa ini bekerja dalam kehidupan pribadi pengarang
buku ini.

I

LAMPIRAN
MENGAPA I(ITA
SECARA

Hxnus

UMUM

B

BERDOA BAPA I(AMI

DAN SECARA PRIBADI

Mengapa
Doa Ini Harus Dipanjatkan
Bersama-sama
Secara Vmum
1. Karena Yesus pertama-tama menginstruksikan sebuah
kelompok, bukan seseorang, untuk berdoa: "Tetapi jika
engkau berdoa, berdoalah demikian, Bapa kami ... "
.. 2. Karena sekelompok murid yang meminta kepada-Nya,
"Ajarlah kami berdoa."
3. Karena Yesus memakai kata ganti jamak "kami," mengisyaratkan apa yang ada dalam pikiran-Nya ialah lebih dari
satu orang yang akan memanjatkan doa ini.
4. Karena tidak ada kata ganti pertama dalam Doa Bapa Kami.

LAMPIRAN

B

5. Karena jemaat-jemaat
telah menaikkan
secara umum sejak abad pertama.

Doa Bapa Kami

6. Karena ketika sebuah gereja berdoa Bapa Kami, sebuah
komunitas diangkat bersama-sama kepada Allah, sebagai
satu tubuh yang terdiri dari satu kelompok.

Mengapa

Doa Ini Harus

Dipanjatkan

Secara Pribadi

l. Walaupun Yesus mengatakan supaya berdoa "Bapa kami"
sebagai tanggapan atas permintaan sebuah kelompok, dan
walaupun
Dia memakai kata ganti jarnak, doa ini juga
me menu hi kebutuhan perorangan yang memerlukan sebuah
petunjuk untuk berdoa. Doa ini tampaknya lebih daripada
sekadar sebuah resep untuk doa bersama dalam pertemuan
umum.
2. Alasan Yesus tidak memakai kata ganti perorangan seperti
"saya", "aku", ialah karena kata ganti tersebut dapat mengembangan
kehidupan
yang egois dan doa-doa yang
didorong oleh keegoisan. Yesus memakai kata ganti jamak
untuk rnerigernbangkan kerendahan hati dalam do a; tetapi
kita dapat berdoa Bapa Kami secara pribadi.
3. Alkitab tidak melarang kita untuk berdoa Bapa Kami secara
pribadi.
4. Sejarah gereja dipenuhi dengan orang-orang Kristen yang
setia dan berdedikasi yang berdoa Bapa Kami secara pribadi.
5. Lebih mudah menerapkan
formula Doa Bapa Kami dan
menekankan berbagai permohonan Doa Bapa Kami apabila
Anda tidak mengikuti pimpinan sebuah kelompok, tetapi
berdoa secara pribadi.
6. Doa ini lebih personal ketika dipanjatkan secara pribadi,
menghindari bahaya "pengulangan yang sia-sia atau berteletele" sebagaimana diperingatkan Yesus.
7. Tidak ada ilustrasi di dalam Perjanjian Baru yang menyatakan bahwa doa ini pernah dipanjatkan oleh sebuah kelompok.

LAMPIRAN
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I(ONTRAS ANTARA CATATAN
MATIUS DAN LUKAS
MENGENAI DOA BAPA I\.A.M.I
Walaupun beberapa pakar memandang Mathis 6 dan Lukas 11 sebagai
versi yang berbeda dari peristiwa yang sama, perbandingan
berikut
mendukung pandangan penulis bahwa ada dua peristiwa berbeda.

LAMPIRAN

Matius 6
I.

Latar belakang-diberikan
Khotbah di atas Bukit

C

Lukas 11
saat

2. Prakonteks - memberi uang
"sedekah"

1. Latar belakang - para murid meminta Yesus mengajarkan mereka
berdoa
2. Prakonteks - para murid melihat
contoh Yesus berdoa (ayat 1)

Doa sebagai suatu bukti roh
kerendahan hati, lawannya
sombong

3. Doa sebagai hubungan

4.

Menentangpamerdimuka umum

4. Meneladani doa secara privat

5.

Bagi orang Yahudi dalam bahaya 5. Bagi orang non-Yahudi untuk
berdoa bertele-tele
mengajari arti doa

6.

"Berdoalah demikian" - sebuah 6. "Apabila kamu berdoa, katakanlah,"-perkataan yang tepat dan
petunjuk atau model untuk berdoa
pengulan1.an publik dinyatakan
secara pribadi
secara tida langsung
"Di bumi seperti di sorga"
7. "Seperti di sorga, demikian pula
dibumi"

3.

7.

8. Berikanlah kami makanan kami

(masa -aorist - segera)
9. Berikanlah karni pada hari ini
makanan yang secuku~nya
10. Ampunilah kesalahan ami
II. Seperti kami juga mengampuni

yang bersalah kepada kami
12. Engkaulah yang empunya
Kerajaan ... kuasa ... kemuliaan

antara

bapa dan anak

8. Berikanlah kami makananan kami

(kini - berkesinambungan)
9. Berikanlahkamisetiapharimakanan
10.Ampunilah dosa kami
11.Kami pun men~ampuni setiap
orang yang bersa ah kepada kami
12.Tidak ada dalam versi Lukas

DOA

BAPA

I<AMI

IALAH

Berbicara,
mendengarkan,
membuka,
mengasihi,
merenungkan,
memohon,
mengagungkan,
memikirkan,
mengubah,

menantikan,
mengakui,
menyembah,
meninggikan,
menikmati ...
Allah.

...

Mengalami Kebesaran
KuasaNya
Rick Joyner
15,5cm x 23,5cm
228 hal
Rp 22.000,-

Lldah Api
(Kuasa Oahsyat Roh Kudus)
Jeff Hammond
15,5cm x 23,5cm
88 hal
Rp 12.000,-

Buku-buku ini melukiskan gambaran rohani pada zaman ini dengan luas
dan ielas. Sebagai orang Kristen, kita tidak hanya dipanggil untuk berta
menghadapi tantangan-tantangan, tetapi juga untuk menang dan
meraih peluang rohani terbesar yang tersedia bagi kita.
Mukjizat Kota Almolonga
Kisah nyata dari Amerika Latin
Mell Winger
13,5cm x 20,5cm
68 hal
Rp 7.500,Sebagian orang menyebutAimolonga sebagai "kota
mukjizat" kota tranformasi radikal dalam banyak dimensi
kehidupan masyarakat etnis Quiche (keturunan bangs a
Maya) ini. 8eberapa pemimpin Kristen mengatakan
bahwa Almolonga adalah contoh terbaik yang pernah
mereka lihat tentang bagaimana syafaa~ peperangan
rohani dan penginjilan mengubah suatu masyarakat.
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Gereja Sel
Larry Stockstill
15.5cm x23.5cm
124 hal
Rp. 14.000,-

Buku

••
Inl

Rasul-rasul
Teologi Kemakmuran
Masa Kini
dan Kedatangan Tuhan
Barney Coombs .. Jim Bakker
15.5cm
15.5cm x 23.5cm
h
t-Jh
\262 hal
\ \~~ .•.••.
Rp. 25.000,-
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Melanoia Alam Sutera

Metanoia Blok M Plaza

Metanoia Medan

Ruko Alam Sutera No. 16
Telp.021·5439OO72·73
JI. Raya Serpong . Tangerang
Telp.021·5398684

Siok M Plaza Lt. 5/35
JI. 8ulungan 76
Telp, 021·7209308

Melanoia Lombok

Mal Medan It. 1 No. 78
Medan . Sumatera utara
Telp.061·4531583

JI. Seracarang 67A
Mataram . NTB
Telp.0370·627137

Melanola Taman Semanan

Metanoia Binlaro Plaza

Metanoia Lampung

Metanoia Makassar

Plaza Bintaro Jaya Lt. lIE 11
JI. Bintaro Utama IliA
Telp, 021·7352511

JI. Kartlni No.4/1361
Bandar Lampung

JI. Gunung Merapi No.171
(Samping klri Gerela Betesda)

Telp.0721·263637

Metanoia Karang Indah

Makasar, Sulawesi Selatan
Telp.0411·312387

Metanoia Puri Indah

Metanoia Bogor

Karinda Plaza Siok Bl/3
JI. Karang Tengah Raya, lebak Bulus, Cilandak
Jakarta Se1atan 12440
Telp. 021·7505691,
Fax. 021·7505693

Metanoia Palu

Mal Puri Indah Lt.2 Unit 235
(De kat Food Court)
Telp.021·5822373

JI. Pahlawan No. 133

J1. Sultan Hasanuodm No.30
Palu, Sulawesi Tengah
Telp.0451·421477

Taman Semanan Indah
Cengkareng
Telp.021·5439OO72·73

a.C/2l

Bogor
Telp.0251-373921

Metanoia Mal Ciputra

Melanoia Mal Sunter

Metanoia Karawang

Melanoia Pontianak

Mal Ciputra U.4 No.34·35
Telp.021·5669689

Mal Sunter Lt. 3 No.37/D38
Telp.021·6402495

JI. Tuparev 151, Karawang
Telp.0267·415285

Melanoia Mal Taman Anggrek

Metanoia Kelapa gading

Metanola Semarang

JI. Oiponegoro No.15
Pontianak, Kalimantan
Telp.0561·768370

Mal Taman Anggrek Lt,2/8·10
(Sebelah RIMO Dept. Store)
Telp.021·5639496

JI. Boulevard Reya QF 1/14
Kelapa Gading Permai
Telp.021·4507667

JI. Gajah Mada 106
Semarang, Jawa Tengah
Telp.024·3587613

Melanoia Gajah Mada Plaza

Melanoia Oepok

Metanoia Salatiga

Gajah Mada Plaza Lt.l
JI. Gajah Mada
Telp.021·63854741

Depok Mal Lt. 3
JI. Margonda Raya
Telp/fax.021·77205853

No.5·6

Melanoia Plaza Indonesia
Plaza Indonesia P3
Basement Koridor Utara
JI. M.H. Thamrin kayo 28·30

Telp.021·3142112

JI. Letjen. Sukowati 40
Salatiga, Jawa Tengah
Telp. 0298·324077

Melanoia Jogyakarta
JI. Sultan Agung 26A
Jogyakarta
Telp.·0274·375715

Melanoia Klampis Surabaya
JI. Klampis Jaya No. 40
Ruko Siner Galaxy
Surabaya . Jawa Timur
Telp.031·5924096

Barat

Melanola Ballkpapan
JI. Pandansari 22B
Balikpapan, Kalimantan
Telp.0542·443316

Timur
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Head Office:
Speed Plaza 810k 8/23
JI. Gunung Sahari Xi
Jakarta lD72D

Telp.
Fax.

: 62-21·6008776
: 62-21-6290156

e-mail
http

marketing@cbn.net.id
: Ilwww.metanoia.or.id

