
Penelaahan Pokok

Paulus berbicara tentang doa dalam suratnya kepada
Jemaat Kolose. Ia mengatakan, "Bertekunlah dalam doa
dan dalam pada itu berjaga-jagalahsambilmengucap syukur"
(4:2). Kemudian ia minta jemaat itu berdoa baginya dan
rekan-rekannya. Ia ingin agar Allah memberi kesempatan
kepada mereka untuk memberitakan Injil. Agar dapat
mengerti mengapa Paulus menyuruh jemaat itu bertekun,
berjaga-jaga, mengucap syukur, dan memohon hal-hal ter-
tentu dalam doa, kita akan mengadakan suatu penelaahan
pokok mengenai doa.

Bilamana saudara tidak mengerti sesuatu mengenai kehi-
dupan saudara dalam Kristus, saudara dapat mengadakan
suatu penelaahan pokok mengenai hal itu. Saudara mung-
kin ingin mengetahui bagaimana hidup dengan iman. Mung-
kin saudara perlu dibaptis dalam Roh Kudus. Tahukah
saudara status saudara dalam Kristus? Bagaimana saudara
dapat hidup suci? Apa pun pokoknya, dengan menelaah-
nya saudara akan dapat mengerti lebih banyak mengenai
rencana Allah bagi diri saudara.
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KESEIMBANGAN DAN PENGERTIAN
DATANG DARI PENELAAHAN

Dalam pelajaran ini saudara akan mempelajari ..•
Manfaat Penelaahan Pokok
Pendekatan kepada Penelaahan Pokok
Pokok Doa

Pelajaran ini akan menolong saudara ...

• Menyebut nilai penelaahan pokok .

• Mempraktekkan penelaahan pokok mengenai doa sebagai
suatu contoh untuk penelaahan pokok lainnya.
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MANFAAT PENELAAHAN POKOK

Tujuan 1. Menyebut dua manfaat penelaahan pokok.

Kami telah mengemukakan satu manfaat penelaahan po-
kok. Yaitu sanggup mendapatkan jawaban untuk pertanya-
an-pertanyaan tentang bagaimana menjalani hidup Kristen.
Saudara mungkin menginginkan kepastian mengenai kesela-
matan saudara. Saudara mungkin memerlukan kemenangan
atas ketakutan yang ada dalam diri saudara. Atau saudara
mungkin ingin mengetahui kehendak Tuhan bagi diri sau-
dara. Saudara dapat menemukan jawabannya. Carilah di
dalam Alkitab ayat-ayat yang mengajarkan hal-hal itu.

Manfaat lain dari penelaahan pokok ialah,saudaradibantu
untuk mencocokkan ajaran-ajaran mengenai setiap pokok
penting dalam Firman Allah. Pokok-pokok yang utama ini
adalah kebenaran dasar yang dimaksudkan Allah sebagai
pedoman bagi hidup kita. Alkitab mengatakan:

Berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai
dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati
orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan
penentang-penentangnya (Titus 1:9).

Sementara saudara mempelajari tiap kebenaran dari berbagai
segi pandangan, bandingkan tiap ayat dengan ayat-ayat lain-
nya. Maka saudara akan dapat menafsirkan Firman Allah
seperti yang diharapkan oleh Allah.
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~ ~ Yang Harus Saudara Kerjakan

1 Dengan perkataan saudara sendiri, sebutkan dua alasan
mengapa penelaahan pokok berguna bagi kita .

•••
PENDEKATAN KEPADA PENELAAHAN POKOK

Tujuan 2. Menuliskan tiga langkah dalam penelaahan pokok.

Penelaahan pokok dapat menghabiskan waktu yang sing-
kat atau lama. Beberapa pokok, seperti Roh Kudus atau
keselamatan, sering muncul di dalam Alkitab. Ahli Alkitab
yang menuliskan buku mengenai pokok-pokok ini sering
memerlukan waktu bertahun-tahun untuk mencari semua
ayat mengenai pokok itu.

Langkah 1 Tuliskan semua ayat yang dapat saudara temu-
kan mengenai pokok yang ingin saudara pelajari. (Da-
lam sebuah konkordansi tercantum banyak ayat me-
ngenai pokok apa pun.) Tuliskan penunjuk ayatnya
dan sebagian isi ayat itu dalam sebuah buku catatan .

Langkah 2 Susunlah ayat-ayat itu dalam kelompok-kelom-
pok yang bahannya berhubungan. Tuliskan judul un-
tuk setiap kelompok ayat.
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Langkah 3 Buatlah ringkasan tentang hal-hal utama menge-
nai pokok-pokok yang terdapat dalam setiap kelom-
pok. Untuk melakukan hal ini, saudara harus mem-
baca setiap ayat dan konteksnya agar pasti tentang arti
yang benar. Tempatkan ayat-ayat itu di bawah judul
lain, jika saudara merasa perlu. Tuliskan ringkasan
singkat dengan kata-kata saudara sendiri.

~ ~ Yang Harus Saudara Kerjakan

2 Tuliskan tiga langkah dalam penelaahan pokok.

POKOK DOA

Tujuan 3. Memilih ayat-ayat Kitab Suci mengenai doa dan
mengelompohhannya menurut pokoknya.

Doa adalah pokok yang penting dalam Kitab Suci; kata
doa dituliskan lebih dari 500 kali. Kami memilih beberapa
di antara ayat-ayat itu untuk penelaahan ini. Saudara mung-
kin menemukan ayat-ayat lain yang dapat dimasukkan juga.

Ikutilah penelaahan ini dan kerjakanlah sendiri. Soal-
soalnya akan menolong saudara memeriksa kemajuan sau-
dara.
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Tuliskan
ayat-ayat

Susunlah
ayat-ayat

Ringkaskan
ayat-ayat

Pertama-tama, tuliskan semua ayat mengenai doa yang
dapat saudara temukan. Tuliskan sebagian isi ayat itu de-
ngan penunjuknya.

Berikut ini adalah ayat-ayat yang kita pakai dalam pene-
laahan ini: Kejadian 20:17,18; 25:22, 23; I Samuel! :10-20;
II Samuel 7:18-29; I Raja-raja 18:36-38; II Tawarikh 6:12-
42; Nehemia 1:5-11; Mazmur 4:4; 63:2; 95:6; Amsal
15:8; 28:9; Yesaya 1:15-20; 38:1.20; 56:7; 59:2; Yeremia
14:11; 33:3; Daniel 9:3, 21·23; Yunus 2:7; Matius 5:44,45;
6:1-14; 14:19, 23; 18:19, 20; 19:13-15; 26:36-44; Markus
1:35; 6:46; 11:24,25; Lukas 3:21,22; 5:16; 6:28; 9:28-36;
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10:2; 11:1-13; 18:1, 7, 10-14; Yohanes 15:7; 17:1-26;
Kisah Para Rasul 1:14, 24; 4:29; 6:6; 8:15, 22; 9:40; 10:1,
2, 9, 31; 16:25; Roma 8:26, 27; 10:1; 12:12; 15:30, 31;
I Korintus 14:13-25; II Korintus 1:11; Efesus3:20;6:18-20;
Filipi 1:19; 4:6; Kolose 4:2-4; I Tesalonika 3:10; 5:25;-
II Tesalonika 3:1-2; I Timotius 2:1-8; 4:4, 5; 5:5; Ibrani
5:7; 10:22; 11:6; 13:18; Yakobus 1:5-8; 4:3; 5:13-17;
I Petrus 4:7; I Yohanes 3:20-22; 5:14-16; Yudas 20; Wahyu
5:8.

Jangan lupa menuliskan secukupnya dari isi ayat itu su-
paya mengetahui apa yang dikatakannya mengenai doa.
Untuk I Samuel 1:1-20 saudara boleh menulis: "Perempuan
itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan . . . 'Aku seo-
rang perempuan yang sangat bersusah hati ... aku mencu-
rahkan isi hatiku di hadapan Tuhan' . . . Tuhan ingat kepa-
danya ... Hana melahirkan seorang anak laki-laki."

Untuk langkah yang kedua kami mengelompokkan ayat-
ayat itu sebagai berikut:
Orang yang harus didoakan. Matius 5:4; Kisah Para Rasul
6:6; Efesus 6:18; I Tesalonika 5:25; I Timotius 2:1, 2;
Yakobus 5:16.

BERDOAUNTUKANAKMU
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Saat-saat kita harus berdoa. I Samuel 1:10, 16; Matius
26:36-44; Markus 1:35; Lukas 5:16; 18:7; Roma 12:12;
Efesus 6:18; I Tesalonika 3:10; I Timotius 5:5.

BERDOAUNTUKORANG SESAT

I( II

Hal-hal yang menghalangi doa. Amsal 15:8; 28:9; Yesaya
1:15; 59:2; Matius 6:5; Lukas 18:10-14; 20:47; Yakobus
1:6-8; 4:3.
Tempat berdoa. Yesaya 56:7; Matius 14:23; Markus 6:46;
Lukas 9:18; Kisah Para Rasul1:14; 10:9; I Timotius 2:8.
Jawaban bagi doa. Kejadian 20:17, 18; 25:22, 23;
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Daniel 9:21-23; Yunus 2:7; Kisah Para Rasul4:29-31; 8:17;
10:31; II Korintus 12:8, 9.

Permintaan Doa. I Raja-raja 18:36-38; Nehemia 1:5-11;
Mazmur 64:2; Yesaya 38:2-5; Matius 26:41; Lukas 22:32;
Yohanes 17:1-26; Kisah Para Rasul 1:24; 4:29; 8:15, 22;

BERDOA UNTUK
ORANG SAKIT

BERDOA BILA
BELAJAR
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BERDOA BILAPERLU PERTOLONGAN
Kisah Para Rasul 9:40; Roma 10:1; 15:31; Efesus 6:18;
Yakobus 1:5; 5:13-14.
Bagaimana harus berdoa. Yeremia 33:3; Matius 6:7-14;
18:19, 20; 26:39; Markus 11:24, 25; Lukas 11:5-13; 18:1,
10-14; Yohanes 14:13, 14; 15:7; Roma 8:26, 27; I Korin-
tus 14:13-25; Filipi 4:6; Kolose 4:2; I Timotius 2:8; Ibrani
5:7; 10:22; 11:6; I Petrus 4:7; I Yohanes 3:20-22; 5:14, 15;
Yudas 20.
Pujian dan ucapan syukur. II Samuel 7:18-29; Yesaya 38:
10-20; Matius 14:19; Kisah Para Rasul 10:1, 2; 16:25;
I Timotius 4:4; Yakobus 5:13.
Sikap badan. I Raja-raja8:22; Mazmur95:6; Yeremia 33:3;
Daniel 9:3; Matius 19:13-15; 26:39; Markus 11:25; Lukas
18:13; Kisah Para Rasul 8:17; 9:40; I Timotius 2:8; Ya-
kobus 5:14.
Akibat doa. Amsal 15:8; Lukas 3:21, 22; 9:28-35; II Ko-
rintus 1:11; Efesus 3:20; Filipi 1:19; Yakobus 5:16, 17;
Wahyu 5:8.
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Yang Harus Saudara Kerjakan

3 Lingkari huruf di depan tiap ayat yang menyebut doa.
a) I Petrus 3:7
b)I Petrus 3:9
c) I Petrus 3:12
d) I Petrus 3:17

4 Cocokkan setiap ayat dengan golongan yang sesuai dan
tuliskan nomor golongan di tempat kosong di depan
itu.

.... a Mazmur 66:18

· b Matius 7:7-11

· c Markus 6:41

· d I Tesalonika 5:17

1) Pujian dan ucapan syukur
2) Hal-hal yang menghalangi

doa
3) Bagaimana harus berdoa
4) Akibat-akibat doa
5) Saat-saat kita harus ber-

doa

Tujuan 4. Meringkaskan hal-hal yang pokok tentang doa
yang disebut dalam sekelompok ayat Kitab Suci.

Sekarang kita sudah siap untuk meringkaskan hal-hal po-
kok yang diberikan di bawah setiap judul yang berhubungan
dengan doa. Buku tafsiran yang paling baik tentang Alkitab
adalah Alkitab itu sendiri. Biarlah Alkitab berbicara kepada
saudara dan menjawab pertanyaan saudara.
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5 Kembalilah pada ayat-ayat di bawah judul orang yang
harus didoakan, dan cari ayat-ayat itu di Alkitab. Setelah
membaca semuanya, lingkari huruf di depan setiap per-
nyataan BENAR tentang orang yang harus kita doakan.
a Berdoa bagi para pemimpin, tetapi hanya jika mere-

ka itu orang yang hidup saleh.
b Berdoa bagi umat Allah di mana-mana.
c Berdoa bagi musuh-musuh kita.

6 Kembalilah kepada ayat-ayat Kitab Suci di bawah judul,
saat-saat kita harus berdoa, dan carilah ayat-ayat itu
di Alkitab. Setelah membacanya, lingkarilah huruf di
depan kata-kata yang dengan tepat menyempurnakan
kalimat berikut ini. Kita harus berdoa
a) baik siang maupun malam.
b) terus-menerus.
c) bagaimanapun juga perasaan kita.

7 Alasan lain mengapa kita harus berdoa senantiasa terda-
pat dalam Mazmur 121:4. Tuliskan alasannya di sini.

8 Apakah kita kadang-kadang bertanggung jawab atas ti-
dak dijawabnya doa kita? Alkitab mengatakan sesuatu
tentang hal itu juga. Bacalah ayat-ayat di bawah judul:
hal-hal yang menghalangi doa. Kemudian tandailah alas-
an yang akan saudara berikan, jika seseorang bertanya
kepada saudara apa yang dapat menghalangi doa kita.
a) Ketidaktaatan atau dosa tersembunyi yang dalam

hidup kita.
b) Memohon karena alasan yang mementingkan diri

sendiri.
c) Mungkin orang tua atau nenek moyang kita yang

berbuat dosa.
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9 Daftar ayat-ayat Kitab Suci yang diberikan dalam pela-
jaran ini tidak lengkap. Cerita-cerita Alkitab juga mem-
beri pengertian yang menarik mengenai tempat-tempat
di mana orang pernah berdoa - seperti Yunus yang ber-
seru kepada Allah dari dalam perut ikan. Setelah mem-
baca ayat-ayat yang berkaitan dengan tempat berdoa,
tandailah kalimat yang saudara anggap betul.
a) Gereja adalah tempat yang paling baik untuk berdoa,
b) Jika saudara benar-benar ingin doa saudara dijawab,

berdoalah sendirian.
c) Kita dapat berdoa di mana saja dan Allah pasti men·

dengar.
10 Jawaban bagi doa. Jawaban Allah berbeda-beda. Ada

yang dengan segera diberikan, ada yang ditunda. Ada
orang yang menerima kesembuhan, dikaruniakan umur
panjang, anak, pengampunan, pertolongan dan pelbagai
masalahnya diselesaikan. Persediaan Allah tidak terba-
tas. Atas dasar Firman Allah, bagaimana saudara akan
menyempurnakan kalimat ini? Lingkarilah huruf di
depan jawaban yang benar. Ada orang yang menerima
jawaban yang berbeda dengan yang diharapkan
a) dan ada yang tidak pernah menerima jawaban.
b) tetapi semua orang menerima jawaban dari Allah.
c) jadi mungkin mereka tidak beriman.

11 Permintaan doa juga berbeda-beda. Ada orang yang
meminta tanda, kesembuhan, baptisan Roh Kudus,
bimbingan ilahi, iman yang lebih besar, dan kebutuhan-
nya dipenuhi. Mungkin yang sangat saudara perlukan
tidak disebut di sini, tetapi saudara dapat meminta de-
ngan iman dan saudara akan menerimanya. Pada baris
di bawah ini tuliskan permintaan doa saudara dan ayat
Alkitab yang saudara pilih sebagai pegangan saudara.
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12Bagaimana harus berdoa. Semuanya kita perlukan ha-
ruslah kita minta kepada Allah di dalam nama Yesus.
Kita harus minta agar hati kita bebas dari dosa, misal-
nya sifat yang tak mau mengampuni. Dalam daftar
ayat-ayat Kitab Suci yang diberikan itu, terdapat ayat-
ayat yang memberikan pola doa. Nama apakah yang
biasanya diberikan kepada pola itu dan di mana tem-
patnya di Alkitab?

13 Bila kita merenungkan kebaikan Allah terhadap kita,
hati kita menanggapinya dengan ibadah dan pujian.
Alkitab juga mendorong kita untuk menyanyikan nya-
nyian pujian dan ucapan syukur. Selesaikan ayat ini
yang terdapat dalam golongan pujian dan ucapan syu-
kur, bersama-sama dengan penunjuknya.

Kira-kira tengah malam ..

14Sikap badan kita selama berdoa terserah kepada kita
sendiri. Ada orang yang berdiri dan ada yang mengang-
kat tangannya. Orang lain lagi menundukkan kepala
atau berlutut. Selang beberapa waktu kita mungkin
melakukan semuanya itu. Setelah membaca ayat-ayat
yang dikelompokkan di bawah sikap berdoa, pemya-
taan manakah yang saudara anggap benar?
a) Sikap badan kita waktu berdoa harus sesuai dengan

tradisi.
b) Alkitab tidak memberi peraturan tertentu mengenai

sikap badan selama berdoa.
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15 Akibat doa. Doa sangat berkuasa. Doa menarik kita
dekat dengan Allah, mengubah kita sehingga menjadi
serupa dengan Kristus, melepaskan kuasa Roh Kudus
yang ada di dalam diri kita. Dan doa kita sangat diin .
dahkan oleh Allah. Ayat manakah dalam daftar yang
memberitahukan bahwa doa kita merupakan keme-
nyan bagi-Nya?

Dari pelajaran ini saudara dapat mengetahui bahwa doa
adalah komunikasi dengan Allah. Saudara berkata-kata de-
ngan Allah dan Ia menjawab. Sementara saudara memprak-
tekkan ajaran-ajaran Alkitab mengenai doa, hidup saudara
akan berubah. Saudara akan menerima berkat besar dan
Allah. Saudara akan mempunyai kuasa untuk membagikan
berita Injil kepada orang lain.

Belajarlah terus tentang doa. Tambahkan ayat-ayat lain
kepada penelaahan mengenai doa, ketika saudara mempela-
jari pokok-pokok lainnya, karena pokok-pokok utama dj
Alkitab sangat erat terjalin. Selain itu, luangkanlah waktu
untuk mendengarkan pengalaman orang lain dalam doa.

Cocokkan Jawaban Saudara

1 Menolong kita memperoleh jawaban yang kita perlukan
dan juga menolong kita mencocokkan kebenaran-kebe-
naran Alkitab.

9 c) Kita dapat berdoa di mana saja dan Allah pasti mende-
ngar.

2 Menulis ayat-ayat Alkitab.
Mengelompokkan ayat-ayat itu.
Meringkaskan pokok-pokok utama.
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10 b) tetapi semua orang menerima jawaban dari Allah.

3 a) I Petrus 3:7.
e) I Petrus 3:12.

11 Jawaban saudara sendiri. Mungkin saudara meminta hik-
mat seperti dalam Yakobus 1:5.

4 2)a Mazmur 66:18.
3)b Matius 7:7-11.
l)c Markus 6:41.
5) d I Tesalonika 5:17.

12 Doa Bapa Kami. Matius 6:9-13.

5 a Salah.
b Benar.
e Benar.

13 Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian
kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mende-
ngarkan mereka (Kisah Para Rasul 16:25).

6 a) baik siang maupun malam.
b) terus-menerus.
e) bagaimanapun juga perasaan kita.

14 b) Alkitab tidak memberi peraturan tertentu mengenai
sikap badan selama berdoa.

7 Allah tidak pernah mengantuk atau tidur.

15 Wahyu 5:8.
8 a) Ketidaktaatan atau dosa tersembunyi yang dalam hi-

dup kita.
b) Memohon karena alasan yang mementingkan diri sen-

diri.


