Empat Langkah Doa
Memulai dan mengakhiri pertemuan tepat waktu
Materi yang dibutuhkan: Alkitab, Buklet IBI, alat tulis dan Lembar Doa (diambil dari buku
Panduan Doa Tematik ini)
Pujian (kira-kira 8-10 menit)
Setiap memulai waktu berdoa selalu diawali dengan memuji Allah menurut sifat-sifat Allah
dengan menggunakan Firman Tuhan.
Arahan:
	Pemimpin: Memilih salah satu dari hakekat atau nama atau karakter Allah sebagai fokus
topik doa. Gunakan definisi-definisi dari tema Pujian. Berikan ayat-ayat Alkitab yang akan
menjelaskan dan menerangkan lebih lanjut tentang tema Pujian tersebut. Pemimpin
menunjuk ibu-ibu yang akan membaca beberapa ayat yang berbeda.
Doa:
F	 okus kepada satu hakekat Allah yang telah dipilih untuk berdoa dalam satu kesatuan.
Contoh: “Bapa sorgawi, kami memuji engkau bahwa Engkau adalah Allah yang______.”
Perlu diingat bahwa ini bukanlah doa Ucapan Syukur, tetaplah fokus pada Pujian akan
karakter Allah, akan siapa Allah itu.
Pengakuan Dosa berdoa dengan hening (kira-kira 2-3 menit)
Pemimpin langsung menaikkan doa ini setelah doa Pujian sebagai pengantar untuk masuk ke
dalam doa Pengakuan Dosa.
Doa transisi
	Pemimpin: “Bapa, firman-Mu berkata bahwa Engkau mengetahui segala sesuatu dan tak ada
satupun yang tersembunyi dari pada-Mu. Engkau berkata jikalau hati kita tidak menuduh
kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah, dan apa saja yang
kita minta, kita memperolehnya dari pada-Mu (1 Yohanes 3:21b-22a). Oleh karena itu, ya
Bapa, selidikilah hati kami dan nyatakanlah segala sesuatu yang tidak berkenan kepada-Mu.”
I	 bu-ibu marilah kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita menggunakan ayat yang
tersedia di lembar doa ini dan juga segala pelanggaran yang dinyatakan oleh Roh Kudus
kepada kita, dengan berdoa secara hening di dalam hati kita masing-masing kepada Bapa.
Ucapan Syukur (kira-kira 5-8 menit)
Selama doa Ucapan Syukur ibu-ibu menaikkan doa syukur atas segala berkat dan jawaban dari
permohonan doa yang sudah didoakan secara sepakat sebelumnya. Perlu diingatkan kembali
bahwa ini adalah doa Ucapan Syukur saja dan tidak menaikkan permohonan doa saat ini!
Pemimpin langsung menaikkan doa ini setelah doa Pengakuan Dosa sebagai pengantar untuk
masuk ke dalam doa Ucapan Syukur.
Doa transisi
	Pemimpin: “Bapa, kami bersyukur atas pengampunan-Mu akan dosa-dosa kami, dan
sekarang kami mau bersyukur kepada-Mu karena Engkau telah menjawab doa-doa kami.”
I	 bu-ibu silakan menaikkan doa Ucapan Syukur agar kita semua dapat dikuatkan saat
mendengar doa-doa syukur dari ibu-ibu sekalian. Masukkan semua jawaban doa dari
permohonan doa sebelumnya ketika ibu-ibu bersatu hati berdoa dalam satu kesatuan.
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Doa Syafaat (kira-kira 30-40 menit)
Arahan (kira-kira 3 menit)
	Pemimpin: Berikan satu ayat yang digunakan untuk mendoakan anak-anak. Setiap ibu
menggunakan ayat yang sama dan setiap ibu memilih salah satu (1) dari anak-anaknya untuk
didoakan saat ini. Juga, berikan ayat Alkitab dan/atau pokok doa untuk mendoakan para
guru, dan kebutuhan sekolah serta kebutuhan IBI di Indonesia dan MIPI di dunia. Sebelum
memulai doa syafaat, buatlah kelompok-kelompok yang terdiri dari 2 atau 3 orang ibu.
Berdoa syafaat bagi anak-anak kita sendiri (kira-kira 10-15 menit)
Berdoa menggunakan Firman Allah (ayat-ayat Alkitab) – Berdoa hanya untuk salah satu
dari anak-anak kita (jika ibu memiliki beberapa anak), tulis nama anak tersebut pada tempat
yang kosong ( ______ ) pada ayat yang akan digunakan yang ada di Lembar Doa. Teruslah
berdoa bagi anak itu sampai waktunya Roh Kudus memimpin untuk mendoakan anak dari
ibu lainnya yang menjadi teman (partner) doa kita dengan menggunakan ayat Alkitab yang
sama.
B
	 erdoa bagi kebutuhan khusus anak-anak – Doakanlah 1 (satu) anak secara khusus
dahulu setelah itu doakanlah anak dari ibu yang lainnya. Mendoakan hal ini secara
bergantian. Doa syafaat bagi anak-anak dimulai dengan seorang ibu yang berdoa bagi
anaknya sendiri sesuai dengan ayat Alkitab yang dibagikan dalam Lembar Doa lalu
mendoakan permohonan khusus anak tersebut. Kemudian ibu yang lain, yang menjadi
teman (partner) doa, bisa turut menopang untuk mendoakan anak ibu pertama tadi. Lalu
ibu kedua bisa melanjutkan untuk berdoa bagi anaknya sendiri dengan menggunakan ayat
Alkitab yang sama.
Berdoa syafaat bagi para guru (kira-kira 5 menit)
Permohonan doa yang mendesak bagi guru-guru tertentu seharusnya sudah diberikan kepada
pemimpin sebelum pertemuan doa IBI berlangsung, misalnya permohonan doa bagi guru yang
sedang sakit atau sedang melalui suatu pergumulan tanpa perlu menceritakan hal yang sedang
digumuli.
B
	 erdoa menggunakan ayat Alkitab dan/atau secara tematik – setiap pasangan ibu-ibu
bisa mendoakan guru dari masing-masing anak mereka atau guru-guru yang ada pada daftar
guru di sekolah. Doakan juga permohonan khusus yang mendesak dari para guru.
Berdoa syafaat bagi kebutuhan sekolah (kira-kira 10 menit)
Berikan beberapa pokok doa atau kebutuhan sekolah. Setiap anggota disarankan memberi
informasi tentang masalah-masalah yang dihadapi sekolah kepada pemimpin kelompok sebelum
pertemuan doa dimulai.
Berdoa syafaat bagi IBI di Indonesia dan MIPI di dunia (kira-kira 5 menit)
Berikan pokok-pokok doa yang akan didoakan. Ini adalah beberapa saran untuk didoakan:
e Berdoa untuk integritas, kerahasiaan dan kesatuan kelompok.
e Berdoa untuk para Koordinator IBI baik di pusat maupun di daerah.
e	Berdoa untuk para sukarelawan yang mau membantu pelayanan IBI di daerah Anda dan
di seluruh Indonesia serta MIPI di dunia.
e Berdoa untuk kecukupan akan kebutuhan dana bagi pelayanan ini.
e Berdoa untuk perlindungan dan hikmat bagi Koordinator Nasional IBI.
e Berdoa bagi kantor-kantor pusat MIPI di dunia.
Permohonan khusus untuk MIPI tersedia secara online di www.MomsInPrayer.org.
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