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Dalam setiap ibadah hari Minggu kita menaikkan doa syafaat bagi jemaat-jemaat yang lain.
Biasanya doa syafaat itu berbunyi demikian, “Ya Allah, saat ini kami teringat saudara-saudara
yang tidak bisa hadir dalam kebaktian pagi ini. Kami berdoa untuk mereka yang sudah lanjut
usia, yang karena keterbatasan tubuh, tidak bisa lagi datang ke gereja. Mohon Tuhan lawat
mereka dan berikan mereka penghiburan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara yang sakit,
kiranya Tuhan bersama-sama mereka dan menyembuhkan mereka. Bagi teman-teman yang
menghadapi kemunduran iman dan masalah mohon Tuhan hadir di sana dan memberikan
mereka kekuatan.”
Terdengar pula doa yang biasa dipanjatkan ketika orang kristen ketika hendak makan, “Terima
kasih Tuhan Yesus, untuk makanan yang Engkau berikan kepada kami malam hari ini. Saat ini
kami teringat orang-orang miskin, para gelandangan yang kekurangan makanan. Mereka tidak
bisa menikmati makanan seperti kami ya Tuhan. Mohon Tuhan memberkati, sehingga mereka
bisa makan seperti kami.”
Doa-doa di atas adalah doa-doa yang indah. Tapi, doa bukan sekedar kata-kata meskipun
kata-kata itu indah. Tapi doa seharusnya adalah sesuatu yang menggerakkan kita yang berdoa
untuk melakukan suatu tindakan yang nyata. Bagaimana doa yang menggerakkan kita untuk
beraksi? Seharusnya kita berdoa syafaat demikian, “Ya Tuhan kami berdoa untuk
saudara-saudara yang sudah lanjut usia, utuslah kami kepada mereka untuk memberikan
penghiburan kepada mereka. Pakailah kami sebagai alat Tuhan untuk mengunjungi
jemaat-jemaat yang sakit supaya mereka mendapat kekuatan. Dan biarlah kami boleh
menghibur saudara-saudara kami yang lemah iman dan mendapatkan masalah yang berat
supaya mereka dapat merasakan kasih dan penghiburan.” Sedang doa makan yang tidak
sekedar kata-kata, misalnya, “Ya Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk makanan ini. Saat
ini kami teringat orang-orang yang kelaparan, doronglah kami untuk membagi kepada mereka
apa yang kami punya.”
Apakah Anda sekedar berkata-kata indah dalam berdoa?
Pancha Wiguna Yahya
Jakarta, 06 Juni 2003
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