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A.Apa itu Doa seDunia



a. KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Doa adalah suatu “permohonan (harapan, 

permintaan, pujian)” kepada Tuhan.

1. Definisi Doa



b. Alkitab (Mat.6:9-13; 1 Yoh.2:2-3; 2 Kor.5:19)

- Cara untuk dapat mengenal Allah

dan kehendak-Nya.

- Bukan cara untuk memaksa Allah agar bertindak, 

tetapi untuk memohon agar kehendak Allah yang 

jadi dan datanglah Kerajaan-Nya.         

- Privilege/hak istimewa orang-orang percaya untuk 

dapat berelasi dengan Allah.



c. Tokoh 

- “To be a Christian without prayer 

is no more possible than to be alive 

without breathing.”

(Martin Luther)

- “When men work, they work. 

But when men pray, God works."

(Angus Buchan)



DOA!
Aktivitas yang sangat berkuasa dan penting

dalam kehidupan orang percaya, 

baik secara personal maupun komunal.



2. Doa SeDunia

"Sebab, di tempat dua atau 

tiga orang berkumpul bersama 

dalam Nama-Ku, 

Aku ada di tengah-tengah mereka."

(Matius 18:20)



Doa SeDunia:

- kesempatan bagi orang 

Kristen 

di seluruh dunia untuk bersatu 

hati berdoa agar pekerjaan  

Tuhan dinyatakan di tengah 

bangsa-bangsa.



Doa SeDunia: PENTING!

- Penggenapan doa Tuhan Yesus 

"supaya mereka semuanya menjadi  

satu".

- Kesehatian gereja Tuhan menjadi fokus 

penting dalam kegiatan Doa seDunia. 

- Cara untuk menyatakan kasih kepada 

Allah.

- Cara untuk menyatakan kasih kepada 

sesama.



B. Gerakan Doa seDunia



"... dan olehmu semua kaum di muka 

bumi akan mendapat berkat." 

(Kejadian 12:3b)

"... Karena itu pergilah, jadikanlah 

semua bangsa murid-Ku." (Matius 28)

B. Gerakan Doa seDunia



1. Pentingnya Doa dalam Misi dan Keselamatan

- Allah mencurahkan anugerah, 
pemeliharaan, dan kuasa-Nya melalui 
doa.

- Mukjizat berupa perubahan hati dan 
kelahiran baru hanya dapat dikerjakan 
oleh Allah.

- Doa menciptakan dan membuat misi 
berhasil, sementara misi sangat 
bergantung pada doa.Gerakan Doa seDunia



Yesus pokok anggur, dan kita 

carang-carangnya. Melalui 

Yohanes 15, Yesus menyatakan 

kepada kita bahwa tanpa Dia, 

kita tidak dapat berbuat apa-apa. 

Hanya dengan doa, pelayanan 

dan misi akan terbuka, berjalan, 

dan dilakukan.

a. Pelayanan / Misi Lahir dari Doa

Gerakan Doa seDunia



b. Jiwa-Jiwa Dimenangkan karena Doa

Ketika para rasul menetapkan prioritas 

mereka dalam pelayanan misi dengan 

doa dan pelayanan Firman (Kis. 6:4), 

hasilnya adalah, "Firman Allah makin 

tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem 

makin bertambah banyak; juga sejumlah 

besar imam menyerahkan diri dan 

percaya." (Kis. 6:7)
Gerakan Doa seDunia



c. Pintu-Pintu yang Tertutup Terbuka Melalui Doa

Doa berperan untuk menyediakan 

terobosan dan pintu-pintu yang 

terbuka bagi pelayanan orang-

orang Kristen di tempat-tempat 

yang tadinya tertutup bagi Injil dan 

usaha-usaha penjangkauan.

Gerakan Doa seDunia



2. Kesempatan Doa yang Besar!
a. Bulan ini adalah bulan doa dan puasa!

b. Berdoa sehati bersama-sama agar saudara-saudara kita 

mendapat jawaban dalam pencarian mereka akan 

kebenaran yang sejati.

c. Pada bulan puasa, ada ratusan ribu lebih orang percaya di 

dunia yang berdoa bersama-sama agar pekerjaan Tuhan 

dinyatakan di tengah bangsa-bangsa!



C. Alat-Alat -- Doa seDunia



1. 40/30 Hari Doa 
2. OW … SeDunia
3. Open Doors
4. Joshua Project 700+
5. … Suku2, JDN, IDOP

UPG/STB, Misi, dll



VIDEO … Doa Semenit

(https://www.youtube.com/watch?v=VtitTRIs3lE)



1. Publikasi 40 Hari Doa bagi Bangsa-Bangsa

Gerakan doa menjelang dan selama bulan 

doa puasa sejak tahun 2002.



10 hari doa sebelum bulan doa puasa untuk suku terabaikan 

di Indonesia, organisasi-organisasi misi hijau, 

sumber-sumber bahan hijau, dsb..

Publikasi 40 Hari Doa bagi Bangsa-Bangsa



30 hari doa selama bulan doa puasa untuk suku-suku 

terabaikan di dunia/internasional 

(berdasarkan 30 Days of Prayer)

Publikasi 40 Hari Doa bagi Bangsa-Bangsa



Email Arsip

Publikasi 40 Hari Doa bagi Bangsa-Bangsa

doa@sabda.org atau sabda.org/publikasi/40hari

mailto:doa@sabda.org


Buku OW ditulis oleh Patrick Johnstone. Ini 

adalah sebuah buku misi yang berguna 

sebagai pegangan dalam mendoakan 

bangsa-bangsa di dunia. Buku ini sangat 

tepat sebagai panduan doa bagi orang 

percaya yang rindu membuat sebuah 

pengaruh bagi bangsa-bangsa melalui doa.

2. Operation World



Penjelasan tentang OW oleh Bpk. Johan S.

(https://youtu.be/IVMOeYQIpA4)



Bahan ini dapat menjadi panduan doa bagi Anda 

yang rindu mempengaruhi bangsa-bangsa bagi 

Kristus melalui doa. Di dalamnya terdapat 

informasi dan pokok doa dari 215 negara-negara, 

bangsa-bangsa, dan kota-kota di dunia, yang 

tersedia dalam 328 bagian. Setiap negara 

memiliki halaman Bendera + 2 Peta, Tantangan 

untuk Doa, Jawaban Doa untuk Disyukuri, 

Geografi + Populasi, Suku Bangsa + Bahasa, 

Ekonomi, Politik, Religi dan Data Religi. 



android.sabda.org atau google playstore (Android)

SABDA.app atau App Store (iOS)



3. Open Doors

Publikasi Open Doors ada berdasarkan 

kerja sama antara Yayasan Lembaga 

SABDA dengan Yayasan Lentera 

Indonesia yang sudah bergerak selama 

50 tahun. 



Visi dari pelayanan ini adalah menguatkan 

dan memperlengkapi Tubuh Kristus di 

bawah atau saat menghadapi tekanan dan 

penganiayaan karena iman mereka dalam 

Yesus Kristus, serta mendukung mereka 

untuk melakukan penginjilan.



Email

Arsip

sabda.org/publikasi/opendoors 



4. Joshua Project (Bahasa Inggris)

Joshua Project hadir dari inisiatif 

orang-orang percaya untuk menjawab 

pertanyaan dan tantangan mengenai 

Amanat Agung Tuhan Yesus, yaitu 

memuridkan setiap bangsa dan 

kelompok. Di samping itu, Joshua 

Project juga memobilisasi doa untuk 

6900 suku-suku terabaikan.

https://joshuaproject.net/co
untries/ID

https://joshuaproject.net/countries/ID


5. Sumber Lainnya

Masih ada sumber lainnya, seperti:

- Prayer for all people, 

- Jaringan Doa Nasional (JDN), 

- IDOP (The International Day of Prayer for The Persecuted 

Church),

- STB, Misi, dll..



Cara Mendapatkan Alat-Alat Doa tersebut

- Berlangganan: email doa@sabda.org

- Arsip: sabda.org/publikasi/40hari 

atau sabda.org/publikasi/opendoors 

- APP OW: Google Playstore

- Situs: 

android.sabda.org

misi.sabda.org

doa.sabda.org

mailto:doa@sabda.org


Apa yang Perlu Diperhatikan?

Mengingat pokok-pokok doa ini 

diperuntukkan bagi KALANGAN SENDIRI, 

maka Anda dimohon cukup selektif kepada 

siapa Anda memberikan informasi ini.



D. Cara Terlibat -- Doa seDunia



Mari terlibat dalam pelayanan Doa seDunia 

dengan mengajak rekan-rekan, keluarga, sahabat, dan 

orang-orang percaya sebanyak mungkin untuk mau 

bergerak dalam pelayanan Doa seDunia.



Marilah gerakkan semangat berdoa bagi bangsa-bangsa di seluruh 

dunia untuk menjangkau jiwa-jiwa yang masih terabaikan. 

Mari bersatu berdoa memohon belas kasihan Tuhan 

khususnya untuk bangsa kita dan bangsa-bangsa lain di dunia.

1. Kesempatan - Ayo ber-”Doa seDunia”



2. Dampak Keterlibatan Doa seDunia

a. Allah bekerja secara luar biasa di seluruh dunia 
dalam kegerakan doa. 



2. Dampak Keterlibatan Doa seDunia

b. Menghasilkan buah-buah yang nyata!

- Kesadaran yang besar di kalangan umat 
Kristen.

- Banyak orang yang belum mendengar Injil telah 
percaya pada Tuhan Yesus.

- Banyak pekerja Kristen yang tergerak untuk 
menginjili suku-suku bangsa yang masih 
terabaikan. 



a. Komitmen 40 HD -- Gunakan kalender doa.
b. Berlangganan publikasi.
c. Install APP Operation World.
d. Ajak orang lain untuk menjadi prayer partner.
e. Ceritakan dan libatkan komunitas pelayanan atau gereja.
f. Belajar mengenai Doa, Misi, Dunia.

3. Langkah Praktis



E. Penutup



Sebab, beginilah Tuhan memberi perintah kepada kami: 

‘Aku telah menjadikanmu terang bagi bangsa-bangsa lain 

supaya kamu dapat membawa keselamatan 

sampai ke ujung bumi.’

(Kisah Para Rasul 13:47, AYT)



Mari kita peduli, mewujudkan kasih dan 

panggilan kita, serta bersama-sama terlibat 

dalam pelayanan misi dan penjangkauan 

melalui gerakan Doa SeDunia! 

Mari kita berdoa, dan memulai dari yang 

terdekat lebih dahulu: dari kampung, kota, 

negara, sampai akhirnya kita dapat berdoa 

untuk dunia!
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