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DOA DALAM PERJANJIAN LAMA 
 

 

Kornelius A. Setiawan 
 

 

 

oa secara sederhana dapat didefinisikan sebagai suatu 

komunikasi dengan Allah yang tentunya dilandasi oleh 

hubungan yang telah terlebih dahulu terjadi antara pendoa itu 

dan Allah. Vellanickal mengatakan bahwa doa adalah dialog antara 

Allah dan manusia. Keduanya saling berjumpa dan telah mengenal 

satu sama lain.
1
  Howard Peskett berkata: “Prayer takes us into the 

presence of the personal, sovereign, covenant God.”
2
  Dengan 

demikian, setiap orang yang hendak berdoa tentunya harus terlebih 

dahulu mengenal Allah dan mengakui keberadaan-Nya serta 

meyakini bahwa Allah memahami dan memperhatikan dirinya.  

Lebih jauh, mereka juga harus meyakini bahwa Allah akan 

mendengar doa mereka, seperti halnya yang dikatakan Pemazmur 

bahwa Tuhan “sudah berpaling mendengarkan doa orang-orang 

yang tulus, dan tidak memandang hina doa mereka” (Mzm. 

102:18).  Balentine, setelah menyelidiki beberapa definisi tentang 

doa, mengatakan bahwa doa adalah komunikasi eksplisit dengan 

Allah yang dilakukan dengan sengaja dan penuh kesadaran.  Inilah 

yang membedakannya dengan bentuk-bentuk komunikasi yang 

lebih umum.
3
  Dalam Perjanjian Lama, doa adalah suatu tindakan 

iman, karena si pemohon dengan teguh meyakini bahwa Allah akan 

menjawab doanya.  Karena pemahaman demikian, orang-orang 

dalam Alkitab memohon Allah untuk memperhatikan (1 Raj. 8:28), 
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mendengar (1 Raj. 8:29; Neh. 1:6; Mzm. 17:1,6; 39:12; 54:2; 55:1), 

dan memberi telinga (17:1) terhadap doa mereka.
4
 

 

Doa juga merupakan suatu ekspresi hubungan perjanjian 

(covenant relationship) antara manusia dan Allah.  Hal ini nampak 

dalam Perjanjian Lama di mana Allah telah menetapkan suatu 

hubungan khusus dengan Abraham dan keturunannya.  Kenyataan 

ini juga berlanjut dalam Perjanjian Baru, Allah dalam Kristus telah 

menjangkau selain Israel juga semua orang yang menerima 

anugerah keselamatan-Nya untuk menetapkan suatu perjanjian 

khusus.  Karena itu, dalam konteks hubungan perjanjian ini, doa 

bukan memohon kepada Allah yang jauh melainkan kepada Bapa 

yang penuh kasih (Mat. 6:9).  Vellanickal menunjukkan bahwa 

dalam doa, kita berbicara kepada Allah yang jauh dan dekat, Allah 

yang termulia dan Maha Tinggi (Yes. 57:15; Kel. 19:12), namun 

yang menyediakan diri-Nya bagi kita sebagai Gembala dan Bapa 

yang penuh kasih (Hos. 11:1-4).
5
 

 

Salah satu kitab dalam Alkitab yang banyak mencatat tentang 

doa adalah kitab Mazmur dan ini menyebabkan kitab Mazmur 

sering disebut sebagai kitab doa. Kyu Nam Jung berkata: “The 

Book of Psalms is understood as the Expression of the heart of 

Israel Prayers.”
6
  Simpson juga menunjukkan bahwa sumber untuk 

doa Yahudi dan Kristen adalah Alkitab dan tentunya kitab-kitab 

Perjanjian Lama, khususnya kitab Mazmur.
7
  Dalam kitab Mazmur, 

kita dapat menemukan jenis-jenis doa yang dijelaskan dalam jenis-

jenis Mazmur. 

 

 

JENIS-JENIS DAN STRUKTUR DOA 
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Ada banyak jenis doa yang telah dikemukakan oleh para ahli, 

tetapi dalam makalah ini kita akan mendiskusikan beberapa di 

antaranya yang dapat dikatakan menyatakan jenis utama doa-doa 

dalam Perjanjian Lama.  Dalam mendiskusikan jenis-jenis doa, kita 

juga perlu mengobservasi jenis-jenis Mazmur, mengingat jenis 

tertentu dari doa dapat ditemukan dalam jenis-jenis Mazmur. 

Karena itu, kita akan mendiskusikan jenis-jenis doa berdampingan 

dengan jenis-jenis Mazmur. 

 

Pujian 

 

Pujian dapat dikatakan sebagai salah satu kategori yang paling 

penting dari doa.  Clements berkata: “We can conclude our review 

of the central forms of prayer in the Bible by considering what, in 

the final analysis, should be the most important and central goal of 

all prayer, that is to praise God.”
8
  Dalam doa pujian, kita memuji 

Allah karena pribadi-Nya dan ini mencakup kemuliaan, tindakan 

penyelamatan, dan pemeliharaan-Nya atas umat-Nya. 

 

Dalam kitab Mazmur, kita menemukan banyak Mazmur pujian 

yang biasanya digunakan dalam hubungannya dengan ibadah di 

bait Allah dan dinyanyikan pada hari-hari raya ketika korban 

dipersembahkan.  Meskipun kebanyakan Mazmur pujian mungkin 

secara umum digunakan dalam ibadah, ada pula di antaranya yang 

dapat dihubungkan dengan festival-festival khusus (“Mazmur 

Pengangkatan Raja,” Mzm. 47 dan 93).  Dalam kitab Amos, ia 

dihubungkan dengan festival, korban, nyanyian dan perkumpulan 

raya (Amos 5:21).
9
  Mazmur pujian biasanya memiliki tiga elemen: 

pertama, dimulai dengan “sebuah panggilan untuk memuji” yang 

umumnya dalam bentuk imperatif jamak.  Panggilan ini ditujukan 

pada komunitas yang berkumpul untuk memuji Tuhan (Mzm. 
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113:1-3; 117:1).  Kedua, sebuah bagian inti yang menggambarkan 

alasan untuk memuji.  Bagian ini biasanya terdiri dari ekspresi 

pujian untuk karakter atau perbuatan Allah yang mencakup 

kebesaran dan keagungan-Nya (Mzm. 8:1,9; 113:4-5), belas 

kasihan Allah dalam memelihara setiap individu (Mzm. 8:4-5; 

113:6-9) dan tindakan Allah yang menyelamatkan bangsa Israel 

dan peran Allah dalam penciptaan (Mzm. 33:17-19; 119:9).  

Ketiga, sebuah konklusi formal yang memiliki berbagai subyek 

(Mzm. 33:20-22; 104:33-35; 111:10).
10

 

 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa doa pujian dalam 

Perjanjian Lama adalah suatu pujian yang merupakan respons dari 

umat Allah atas “siapa Allah” yang mencakup karakter dan 

kebesaran-Nya.  Karakter dan kebesaran Allah tersebut juga 

tercermin dalam penciptaan, pemeliharaan dan penyelamatan Allah 

atas manusia.   

 

Ucapan Syukur 

 

Perbedaan antara doa ucapan syukur dan pujian adalah pada 

obyek doa itu.  Jika dalam doa pujian, kita memuji Allah karena 

pribadi-Nya; dalam doa ucapan syukur, kita memuji Allah karena 

apa yang telah Ia lakukan pada kita.  Karena itu, dalam jenis doa 

ini, kita dapat menemukan suatu respons penuh ucapan syukur 

kepada Allah karena apa yang telah Ia lakukan bagi kita.  Namun, 

kita kadang-kadang dapat juga menemukan suatu kombinasi antara 

doa pujian dan doa syukur seperti doa Hana (1 Sam. 2:1-10) di 

mana melaluinya Hana memuji Allah karena kebesaran-Nya dan 

bersyukur karena kepedulian-Nya kepada umat-Nya yang 

menderita.  Dalam konteks Mazmur, kita dapat menemukan doa 

ucapan syukur komunal, yang mana jemaat berterima kasih kepada 

Allah atas berkat dan pemeliharaan-Nya dan mereka menyatakan 

syukur tersebut dalam Mazmur umum.  Demikian juga ada 

Mazmur individual di mana seseorang berterima kasih atas 

tindakan khusus Allah yang membebaskan mereka, seperti dari 

sakit penyakit (Mzm. 30; 33; 116), musuh (Mzm. 18; 92; 118; 139) 
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atau hanya kelepasan dari masalah (Mzm. 66:14).  Mazmur 

komunal digunakan oleh jemaat dan Mazmur tersebut kemudian 

dikumpulkan serta digunakan untuk beribadah (Mzm. 30:4-5; 

34:5,8,9; 118:1-4,24,29), untuk pengajaran (Mzm. 32:8-11; 34:11-

14) dan untuk mengingat kembali cerita pembebasan (Mzm. 40:9-

10; 66:16-19). Mazmur ucapan syukur ini biasanya memiliki tiga 

unsur: sebuah introduksi (Mzm. 66:1-4; 116:1-4), suatu deskripsi 

naratif dari latar belakang kejadian yang kemudian memimpin pada 

persembahan ucapan syukur (Mzm. 30:1-3,8-11; 66:5-7: 116:5-9,1-

4) dan unsur-unsur lain seperti suatu acuan pada sebuah 

persembahan atau korban (Mzm. 66:13-15; 116:17) dan sebuah 

panggilan untuk bergabung dalam ucapan syukur (Mzm. 66:16-20; 

116:17).
11

 

 

Dari Mazmur ucapan syukur ini, kita dapat melihat bahwa doa 

ucapan syukur bermuara pada hubungan antara Allah dan manusia, 

khususnya bagaimana Allah menyatakan kasih-Nya dalam tindakan 

yang nyata kepada umat-Nya dan ini nampak khususnya dalam 

pemeliharaan Allah. 

 

Ratapan 

 

Doa ini biasanya mengacu pada suatu ekspresi ratapan, 

penderitaan atau penyesalan yang dalam.
12

  Kebanyakan doa 

ratapan dapat ditemukan dalam kitab Mazmur dan kitab Ratapan.  

Dalam kitab Mazmur, kita dapat menemukan dua jenis ratapan:  

Pertama, ratapan komunal di mana ada permohonan untuk 

intervensi Allah dalam bencana nasional seperti: bahaya dari 

musuh, kegagalan panen dan bencana alam.  Pada situasi seperti 

itu, orang-orang akan berkumpul di bait Allah, mengoyakkan 

pakaian mereka, berpuasa, menangis, meratap, dan membunyikan 

terompet.
13

  Kedua, ratapan individual di mana Allah diharapkan 

                                                           
11

 Mowinckel, Psalms, p. 39; Gunkel, Psalms, p. 17. 
12

 Kyu Nam Jung, “Prayer in the Psalms”, p. 36. 
13

 James Limburg, “Psalms, Book of”, in The Anchor Bible Dictionary, Vol. 5, 

ed. David Noel Freedman, New York: Doubleday, 1996, pp. 531-532; Gunkel, 

Psalms, p. 13. 



 DOA DALAM PERJANJIAN LAMA 29 

menolong di tengah bencana individu seperti sakit penyakit, musuh 

yang menyiksa dan menghina.  Baik ratapan komunal maupun 

individual secara umum memiliki lima elemen: tujuan atau apa 

yang Mowinckel sebut sebagai invokasi nama Allah (Mzm. 13:1; 

22:1; 44:1; 80:1-2), keluhan (Mzm. 13:2a; 22:2,6; 44:22; 80:12-

13), permohonan pertolongan (13:3-4; 22:2,6; 44:23; 80:1-3), 

penegasan keyakinan (Mzm. 13:5; 22:3-5; 44:1-7; 80:8-11) dan 

suatu nazar untuk memuji (Mzm.  13:6; 22:22-31; 44:8; 80:18).
14

 

 

Kitab lain yang perlu disebutkan ketika mempelajari jenis doa 

ini adalah kitab Ratapan, mengingat dalam kitab ini kita dapat 

menemukan beberapa doa ratapan. Kitab Ratapan secara 

keseluruhan terdiri dari lima ratapan dan dalam bentuk 

kesusasteraan aslinya menghadirkan suatu ratapan akrostik (sesuai 

urutan abjad).  Setiap pasal, kecuali pasal lima,
15

 berbentuk puisi 

yang disusun secara akrostik dalam urutan abjad Ibrani.  Baris-

barisnya diatur dalam dua atau tiga baris yang masing-masing 

dimulai dengan sebuah huruf abjad Ibrani.  Sebagai contoh, 

Ratapan 3 terdiri dari enampuluh enam ayat dan dibagi dalam 22 

kelompok yang tiap kelompoknya dimulai dengan satu huruf yang 

disusun berdasarkan kedua puluh dua huruf abjad Ibrani.  Dengan 

demikian ayat 1-3 terdiri dari tiga baris dan masing-masing baris 

mulai dengan abjad alef, sedangkan sisanya mengikuti. 

Memandang jenis literatur kitab Ratapan tersebut, Gottwald 

berpendapat bahwa dengan perbandingan sederhana, kita mungkin 

melihat kitab Ratapan sama dengan kitab Mazmur dalam hal jenis 

dan bentuk gaya.
16

  Karena itu meskipun  Ratapan 3 biasanya 

dipandang sebagai suatu ratapan pribadi, tetapi komposisinya 

terdiri dari jenis-jenis Mazmur yang berbeda: mazmur ratapan 
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pribadi (ay. 1-25), mazmur ratapan komunal (ay. 42-51), dan 

mazmur pujian pribadi (ay. 52-58).
17

 

 

Doa dalam Kitab Ratapan 3 dimulai dengan teriakan dari 

orang yang tertindas dan menderita (3:1-21) dan doa tersebut 

ditujukan kepada Allah (ay. 2).  Kesengsaraan yang mereka alami 

sangat hebat, sehingga dikatakan: “Ia meremukkan gigi-gigiku 

dengan memberi aku makan kerikil; Ia menekan aku ke dalam 

debu” (ay. 16).  Dalam situasi demikian, kita juga melihat adanya 

suatu ekspresi jaminan dan itu nyata dalam kemurahan Allah yang 

tak pernah gagal, sebagaimana dikatakan oleh peratap: “Tak 

berkesudahan kasih setia Tuhan” (3:22).  Hal ini diikuti oleh suatu 

pengakuan dosa dan sebuah panggilan pertobatan (3:40-54). 

Kemudian peratap memanggil semua orang untuk menguji jalan 

hidup mereka dan mengajak mereka untuk berbalik pada Allah (ay. 

40,42) serta mengatakan bahwa Allah, dalam kasih setia-Nya, 

menanti mereka (ay. 50).  Akhirnya, penghiburan tiba (3:55-66), 

dari lubang yang dalam, doa tersebut telah mencapai surga dan 

Tuhan telah menjawab doa mereka dan berkata: “Jangan takut” (ay. 

57).  Memang ada hal yang khusus dalam doa ini, mengingat 

penghiburan ini kemudian diikuti oleh apa yang sering disebut doa 

kutukan di mana si pemohon memohon Allah untuk “mengadakan 

pembalasan terhadap mereka, ya Tuhan, menurut perbuatan tangan 

mereka” (ay. 64).  Permohonan ini kita lihat sebagai suatu teriakan 

yang meminta keadilan bagi umat Allah. 

 

Dari mazmur ratapan ini, kita dapat melihat bahwa doa ratapan 

memiliki beberapa unsur.  Doa tersebut berisi keluhan dan 

permohonan pertolongan kepada Allah. Doa tersebut juga disertai 

dengan ungkapan keyakinan atas kemurahan dan kesetiaan Allah 

dan adakalanya diikuti oleh tuntutan atas keadilan Allah.  Dengan 

demikian, doa ratapan adalah ungkapan hati umat Allah yang 

mengalami penderitaan dan pergumulan, sehingga doa tersebut 

bermuara langsung pada pengalaman umat Tuhan yang didasari 

oleh keyakinan akan kepedulian Allah.  

                                                           
17

 Claus Westermann, Lamentations: Issues and Interpretation, Edinburg: T&T 

Clark, 1994, p. 168. 



 DOA DALAM PERJANJIAN LAMA 31 

 

Syafaat 

 

Doa syafaat secara sederhana dapat didefinisikan sebagai 

permohonan untuk orang lain.  Mengingat doa ini sering  dikaitkan 

dengan kebutuhan orang lain, maka ia menuntut suatu kesediaan 

untuk menemukan situasi dan kebutuhan aktual orang lain.
18

 

 

Doa syafaat selalu ditujukan pada Allah (Kej. 20:17; Bil. 11:2; 

1 Sam. 7:5; 2 Raj. 4:33; Yer. 37:3).  Alkitab telah mencatat bahwa 

subyek syafaat biasanya beberapa figur penting seperti Abraham 

(Kej. 20:17), Musa (Bil. 11:2), Samuel (1 Sam. 7:5), Elisa (2 Raj. 

4:33), Yeremia (Yer. 37:3).  Namun ada juga pensyafaat lain yang 

mencakup orang secara umum (Yer. 29:7), suatu kelompok tak 

bernama yang dituju oleh para penyanyi suatu mazmur (Mzm. 

72:15), Ayub (Ay. 42:8), Nehemia (Neh. 1:6), dan Hizkia (2 Taw. 

30:18). Obyek syafaat adalah Israel (Bil. 21:7; 1 Sam. 7:5; Yer. 

7:16), raja (Yer. 37:3; Mzm. 72:15), individu (Ayb. 42:8), dan 

suatu musuh atau bangsa kafir (Yer. 29:7).  Figur penting dalam 

Perjanjian Lama yang menjadi subyek doa syafaat atau yang 

menaikkan doa, menjadi mediator yang membawa penderitaan 

komunal atau individual kepada Allah.  Mereka menjadi mediator 

antara manusia dan Allah dan bahkan peran mereka ini boleh 

dikatakan sebagai gambaran mediator yang akan datang 

sebagaimana yang dikatakan oleh Peskett: 

 

The most characteristic picture of prayer in the Old Testament 

is that of Mediator, a bridge builder, a person standing in the 

gap; who as it were, brings God and man together, speaking 

for one to the other. In this the great men and women of prayer 

in the Old Testament foreshadow the great Intercessor and 

Mediator himself (cf. John 17).
19

 

 

Doa syafaat dapat disimpulkan sebagai doa kepedulian 

terhadap kondisi komunal yang berkaitan dengan negara atau 
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bangsa secara keseluruhan atau pun kebutuhan orang lain.  Doa ini 

juga memanggil umat Tuhan untuk memiliki kepedulian bukan 

hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk komunitas dan orang 

lain.  Kita dipanggil untuk berperan sebagai mediator atau yang 

secara umum disebut sebagai “saluran berkat” bagi orang-orang di 

sekitar kita.    

 

Beberapa jenis doa lain 

 

Selain jenis-jenis doa yang telah kita diskusikan di atas, kita 

mungkin juga menemukan ada beberapa jenis doa lain, khususnya 

dalam kitab Mazmur.  Pertama, doa pengakuan dosa.  Dalam doa 

ini, pemazmur mengakui dosa-dosa yang telah dilakukannya yang 

menyebabkan murka Allah datang atasnya.  Kita dapat menemukan 

sedikitnya ada tiga Mazmur pengakuan dosa: Mazmur 32, 38 dan 

51.
20

  Kedua, doa yang berkaitan dengan Mazmur kutukan atau 

tuntutan penghukuman Allah.  Dalam Mazmur ini kita melihat 

adanya natur pembalasan atau kutukan.  Sebagai contoh, Mazmur 

137:7-9, di mana pemazmur membuat suatu permohonan yang 

sungguh pada Allah untuk penghukuman atas Edom.  Memang 

cukup sulit untuk dapat memahami Mazmur jenis ini, khususnya 

jika kita membandingkannya dengan pengajaran Yesus tentang 

kasih dan ajakanNya untuk mendoakan musuh dan mereka yang 

menganiaya kita (Mat. 5:44; Luk. 6:27; 23:34).  Tetapi kita juga 

harus memahami Mazmur kutukan tersebut dalam terang 

pemazmur yang berpegang teguh terhadap kebenaran Allah dan 

tekadnya agar keadilan Allah dinyatakan (Mzm. 8:2; 9:17-20; 79:9-

10).
21

 

Dari banyak jenis doa, kita dapat belajar bahwa doa bukan 

hanya sekedar suatu alat untuk membawa kebutuhan kita ke 

hadapan Allah, melainkan merupakan suatu alat komunikasi yang 

dengannya kita dapat menunjukkan ucapan syukur kita kepada 

Allah, pujian kita karena apa yang telah Ia lakukan bagi kita, 

perhatian kita terhadap sesama, dan untuk menyatakan beban atau 
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kebutuhan kita kepada Allah.  Doa dapat juga dipandang sebagai 

suatu alat untuk pengajaran, yang melaluinya kita dapat belajar 

cara memuliakan Allah dan cara memperhatikan sesama, selain 

memikirkan kebutuhan kita sendiri. 

 

Dalam Perjanjian Baru, kita juga dapat menemukan beberapa 

model doa dan salah satu contohnya adalah Doa Bapa Kami.  

Dalam doa ini, Yesus mengajar kita untuk berdoa bukan hanya 

untuk kebutuhan kita, melainkan juga untuk pemerintahan Allah 

atas orang percaya dan dunia.  Dalam doa ini, kita mungkin juga 

melihat beberapa jenis doa seperti pujian, di mana kita 

menguduskan nama Allah; permohonan, di mana kita memohon 

Allah menuntun kita dan memenuhi kebutuhan kita; serta 

pengakuan, di mana kita menyadari bahwa kita adalah orang 

berdosa dan membutuhkan pengampunan-Nya. 

 

 

BEBERAPA DOA DALAM PERJANJIAN LAMA 

 

Dalam Perjanjian Lama, kita dapat menemukan banyak doa 

yang indah, yang telah diungkapkan oleh umat Allah.  Dalam 

bagian ini, kita akan mendiskusikan beberapa di antaranya. 

 

Doa Abraham 

 

Abraham dapat dikatakan sebagai “bapa orang percaya”, 

karena iman yang luar biasa yang telah ia tunjukkan dalam 

hubungannya dengan Allah (Kej. 12:1-9; 22:1-19).  Dia juga 

disebut sebagai “sahabat Allah” (2 Taw. 20:7; Yes. 41:8; Yak. 

2:23), seorang nabi (Kej. 20:7) dan Allah tidak akan melakukan 

sesuatu tanpa memberitahukan rencana-Nya pada hamba-hamba-

Nya, para nabi (Amos 3:7).
22

  Allah telah merencanakan untuk 

menghancurkan Sodom dan Gomora, karena “banyak keluh kesah 

orang tentang Sodom dan Gomora dan sesungguhnya sangat berat 
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dosanya” (Kej. 18:20).  Karena Abraham adalah hamba dan 

sahabat Allah yang setia, Tuhan berkata: 

 

Apakah Aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa 

yang hendak Kulakukan ini?… Sebab Aku telah memilih dia, 

supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada 

keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang 

ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan 

keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa 

yang dijanjikan-Nya kepadanya (Kej. 18:17-19) 

 

Peristiwa ini menjadi motif di balik doa Abraham yang 

didasarkan atas penghakiman Allah yang akan menghancurkan 

Sodom dan Gomora (Kej. 18:16-21). 

 

Doa Abraham adalah gambaran doa syafaat yang benar, 

sekalipun keponakan Abraham, Lot dan keluarganya, tinggal di 

Sodom; Abraham tidak berdoa hanya untuk keluarganya sendiri, 

karena ia tidak menyebutkan Lot sama sekali.
23

  Ia memohon 

kepada Allah dengan terbuka dan mengungkapkan pendapatnya 

dengan jelas.  Hal ini tentunya didasari oleh hubungan antara 

Abraham  dan Allah yang sangat dekat. Youngblood mengatakan 

bahwa doa Abraham merupakan salah satu dari doa syafaat yang 

paling berani dan terkenal dalam Alkitab.
24

  Dia membuka doanya 

yang berbentuk dialog itu dengan suatu pertanyaan: “Apakah 

Engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan 

orang fasik?” (Kej. 18:23).  Abraham lalu memohon Allah untuk 

mengampuni Sodom demi lima puluh orang benar yang ada di 

dalamnya, kemudian empat puluh lima, empat puluh, tiga puluh, 

dua puluh, dan akhirnya sepuluh (Kej. 18:23-32).  Kemudian 

Tuhan berjanji bahwa Ia akan mengampuni kota itu, apabila 

didapati ada sepuluh orang yang benar (Kej. 18:23-32).  Dari 

permohonan Abraham, kita dapat melihat bahwa Abraham tidak 

hanya memperhatikan Lot, melainkan juga orang-orang benar.  Dia 
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memohon bahwa Tuhan tidak seharusnya memperlakukan dan 

membunuh orang benar bersama orang fasik dan permohonannya 

itu didasarkan pada karakter Allah yang benar dan adil ketika ia 

berkata: “Masakan Hakim seluruh bumi tidak menghukum dengan 

adil?” (Kej. 18:25). 

 

Dalam doa Abraham, kita dapat mempelajari beberapa hal. 

Pertama, bahwa Allah, Hakim seluruh bumi, akan melakukan apa 

yang benar pada umat-Nya yang benar.  Ia akan menyelamatkan 

Sodom, meskipun hanya ada 10 orang benar di sana.  Bahkan 

sekalipun Tuhan pada akhirnya menghancurkan Sodom dan 

Gomora, Ia tetap mengingat doa Abraham dengan menyelamatkan 

Lot dan keluarganya.  Clements menunjukkan bahwa penyelesaian 

kesulitan diberikan kepada Abraham dalam dua bentuk ganda: 

 

First, in the more immediate practical setting, it is resolved 

because God is able to provide a way to escape for Lot and his 

family. Even from the gateway to destruction, there is a way 

that leads to salvation. The second, and more theoretical, 

resolution of the problem, however, is both more profound and 

more indicative of the whole way in which the Bible 

understands human existence as an experience lived in the 

very presence of God. Even ten righteous people may be 

sufficient to stay the hand of God from judgment, and so able 

to bring about renewal and a new encounter with life on a path 

of justice and righteousness. A handful of good men and 

women can become a saving remnant.
25

 

Kedua, doa ini bukan merupakan inisiatif Abraham melainkan 

Allah. Dimulai dengan rencana Allah menyatakan kepada Abraham 

rencana-Nya untuk menghancurkan Sodom dan Gomora. Stedman 

menyebut doa ini sebagai “the prayer of faith” di mana doa tersebut 

merupakan tindakan iman setelah mengetahui terlebih dahulu apa 

yang Allah inginkan, dan doa tersebut dibangun di atas suatu 

janji.
26

  Ketiga, doa Abraham bukan sekedar suatu daftar 
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permohonan, melainkan suatu dialog dan hal tersebut 

dimungkinkan karena hubungan Abraham dengan Allah.  

Hubungan ini biasanya disebut hubungan perjanjian di mana Allah 

memberikan janji-janji kepada Abraham.
27

  Salah satu janji itu 

adalah bahwa Abraham akan diberkati dan melaluinya segala 

bangsa di bumi akan juga diberkati (Kej. 12:2-3).  Karena 

hubungan Abraham dengan Allah dan janji-janji Allah, Abraham 

memiliki keberanian untuk menghadap Allah dan menyatakan 

perhatiannya bagi Sodom dan Gomora melalui doanya. 

 

Doa Yakub 

 

Doa Yakub dapat dikatakan sebagai suatu respons pada janji 

Allah,
28

 yang dimulai dengan mimpinya di Bethel saat ia melarikan 

diri dari saudaranya Esau.  Dalam mimpi tersebut, ia melihat suatu 

tangga dan Tuhan berdiri di atasnya dan berkata: 

 

Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak... 

Aku menyertai engkau dan Aku akan melindungi engkau, ke 

manapun engkau pergi, dan Aku akan membawa engkau 

kembali ke negeri ini, sebab Aku tidak akan meninggalkan 

engkau, melainkan tetap melakukan apa yang Kujanjikan 

kepadamu (Kej. 28:13-15) 

 

                                                           
27

 McComiskey mengatakan bahwa janji Abraham mencakup janji keturunan, 

janji berkat bagi Abraham, janji bahwa nama Abraham akan menjadi besar, 

janji berkat untuk mereka yang menghormati Abraham dan kutuk bagi mereka 

yang tidak, janji bahwa keturunan Abraham akan menguasai negeri Kanaan, 

janji berkat ilahi untuk orang-orang kafir, janji bahwa Tuhan akan menjadi 

Allah bagi mereka keturunan Abraham dan janji bahwa raja-raja akan muncul 

dari keturunannya (Thomas Edward McComiskey, The Covenant of Promise: 

A Theology of Old Testament Covenants, Grand Rapids: Baker, 1985, p. 17).  

Dari janji-janji ini, kita dapat menyimpulkan bahwa Allah telah memilih 

Abraham dan keturunannya untuk memiliki suatu peran khusus di antara 

bangsa-bangsa. Mungkin inilah yang menjadi alasan Allah memberitahu 

Abraham tentang rencana-Nya dan bagaimana Abraham memiliki keberanian 

untuk menghampiri Allah dan melakukan syafaat demi orang-orang benar. 
28

 Wenham, “Genesis 16-50”, p. 225. 



 DOA DALAM PERJANJIAN LAMA 37 

Sebagai respons pada janji itu, Yakub membuat suatu nazar 

yang Lockyer sebut sebagai “suatu doa nazar.”
29

  Dalam doa 

nazarnya, ia berkata: 

 

Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan 

yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan 

dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke 

rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu 

yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. 

Dari segala sesuatu yang Engkau berikan kepadaku akan 

selalu kupersembahkan sepersepuluh kepada-Mu (Kej.28:20-

22). 

 

Meskipun beberapa sarjana, seperti Westermann,
30

 telah 

memandang bahwa nazar ini merupakan suatu tambahan kemudian 

pada cerita yang ada, tetapi Wenham berpendapat bahwa latar 

belakang di mana Yakub membuat nazarnya adalah tepat.  Karena 

dalam Perjanjian Lama suatu nazar biasanya dibuat dalam situasi 

tertekan dan ketika doa orang percaya terjawab, nazar itu dipenuhi 

dalam bait Allah.  Yakub waktu itu dalam situasi tertekan, ia lari 

dari rumah dan ia baru saja menerima janji Allah yang akan 

memberikan kepadanya suatu perjalanan tanpa bahaya dan 

membawanya pulang dengan selamat.  Sebagai suatu respons yang 

normal, ia membuat suatu nazar dan membawa dirinya menyembah 

Allah.
31

  Lebih jauh ia berkata: 

 

Jacob‟s prayer is thus based on the divine promise. To suggest 

that divine promises make prayer redundant, so Jacob‟s vow 

must come from a different author from the promise, 

misunderstands the nature of petionary prayer within Scripture 

(cf. Luke 11:5-13).
32
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Hal lain yang harus didiskusikan dalam doa ini adalah bahwa 

beberapa sarjana melihat nazar tersebut sebagai suatu bahasa tawar 

menawar.
33

 Gunkel berkata, “The form is naive because one hopes 

to gain the deity‟s favor through the prospect of welcome gift.”
34

 

Tetapi, Yakub mengatakan “Jika Allah akan menyertai ...”, dalam 

kondisi ia sedang mengulang apa yang Allah telah janjikan 

sebelumnya padanya (lihat Kej.28:15).  Karena itu, doa Yakub 

bukan bahasa tawar menawar.  Di sini dapat dikatakan bahwa ia 

ingin memegang dan mengklaim janji Allah sebagai miliknya, dan 

nazarnya menekankan bagaimana ketergantungan penuh Yakub 

kepada Allahnya.
35

 

 

Doa Hana 

 

Doa Hana dimulai dengan masalah yang ia hadapi. Dia sudah 

menikah, tetapi ia tidak dapat mengandung seorang anak pun 

karena “Tuhan telah menutup kandungannya” (1 Sam.1:5b). 

Penderitaannya semakin hebat karena Penina, isteri saingannya, 

terus mengejeknya agar hatinya sedih, menangis dan tidak dapat 

makan (1 Sam. 1:6-7).  Kemudian ia datang ke bait Tuhan dan 

dalam kepahitan jiwa ia menangis dan berdoa kepada Tuhan.  Lalu 

ia membuat suatu janji dan berkata: “Tuhan semesta alam, jika 

sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini 

dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, 

tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, 

maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur 

hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya” (1 

Sam.1:10-11).  Dia terus berdoa kepada Tuhan dengan doa tanpa 

suara dan melalui Eli sang imam, Tuhan telah menjawab doanya. 

 

Segera sesudah itu, ia kembali ke bait Allah di mana ia telah 

berdoa kepada Allah untuk mempunyai seorang anak.  Tetapi kali 
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ini ia datang dengan penuh sukacita dan kebahagiaan, karena Allah 

telah menjawab doanya dan jawaban doa tersebut telah 

melepaskannya dari kesusahan yang ia hadapi selama ini, serta 

mengangkat kembali statusnya sebagai seorang istri.  Brueggemann 

berkata: 

 

The birth of a child to a barren woman is not a routine matter 

at any time, certainly not in ancient Israel. The birth is first of 

all an occasion for unmitigated celebration. The deepest 

yearning of the mother has been inexplicably fulfilled. 

Hannah‟s worth, her dignity, and her rightful place with her 

husband have been restored.
36

 

 

Restorasi ini menjadi motif doa Hana saat ia berkata: “Untuk 

mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan 

kepadaku apa yang kuminta dari pada-Nya.”  Lalu ia memberikan 

syukur kepada Allah dan mendedikasikan anaknya kepada Allah 

dan berkata: “Maka akupun menyerahkannya kepada Tuhan, 

seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan.” (1 Sam. 1:28). 

 

Doa Hana (1Sam. 2:1-10) dapat dipandang sebagai suatu 

campuran doa pujian dan ucapan syukur dan memiliki beberapa 

bentuk penting.  Pertama, sebagai doa pujian dan ucapan syukur 

dari seorang wanita mandul karena rahimnya telah dibuka dan yang 

telah mengalami anugerah Allah yang luar biasa, serta mujizat 

melalui kelahiran Samuel.  Doa Hana juga merupakan ekspresi 

kemenangannya atas masalah yang ia hadapi.  Hal ini dapat kita 

simpulkan dari penyebutan tentang musuhnya yang berbicara 

secara sombong dan menghina Hana (ay. 1b, 3), dimana hal ini 

dapat disimpulkan sebagai sesuatu yang mengacu kepada Penina 

dimana tindakannya menghina Hana. Dalam ayat lima, ia berbicara 

tentang pengalamannya terhadap berkat Allah yang membalikkan 

keadaan yang memberikan padanya tujuh anak.  Meskipun Hana 

akhirnya hanya mempunyai enam anak, kita dapat memandang 
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bahwa tujuh anak merupakan harapan Hana.  Lebih jauh, dalam 

Alkitab “tujuh” adalah suatu jumlah yang mewakili kelengkapan.  

Karena itu, dalam konteks doa Hana, adalah harapannya bahwa ia 

akan menerima kebahagiaan lengkap dari Allah.  Meskipun ia 

akhirnya melahirkan hanya lima anak lagi, ia telah mengalami 

kuasa mujizat Allah dalam hidupnya.  Kedua, walaupun doa Hana 

adalah karena pengalaman pribadinya, kita dapat melihat bahwa 

acuan doanya adalah lebih luas daripada cerita kemandulannya dan 

kelahiran Samuel. Beberapa telah memperhatikan kemiripan 

bahasa dan gaya bahasa pada Mazmur 113 dengan nyanyian pujian 

lain dalam Mazmur. Mungkin saja doa pujian Hana telah berangkat 

dari nyanyian pujian yang dikenal di Israel dalam tradisi 

ibadahnya. Karena itu, kita dapat mengatakan bahwa Hana bukan 

saja memuji sebagai ibu Samuel, namun juga sebagai ibu Israel.  

Karena doa ini dimulai dengan mengangkat tanduk Hana (ay. 1a) 

dan kemudian bergerak pada tanduk seorang yang diurapi (ay. 

10b).  Lebih jauh, doa Hana telah memperluas perspektif kita 

melampaui cerita pribadi Hana.  Doanya berbicara tentang suatu 

pemutarbalikan secara menyeluruh dari yang lemah menjadi kuat, 

yang rendah ditinggikan, yang miskin dijadikan kaya, dan yang 

mandul melahirkan anak-anak (ay. 4-8a).  Akhirnya, doa Hana 

menunjukkan pemeliharaan Allah. Dialah satu-satunya yang 

menolong yang lemah dan tertindas, seperti Hana, dengan 

membuka rahimnya dan menyelesaikan masalahnya. 

KESIMPULAN 

 

Dalam mempelajari doa-doa Perjanjian Lama, kita dapat 

melihat beberapa pengajaran penting.  Doa diawali oleh suatu 

hubungan khusus antara Allah dan manusia, yang oleh beberapa 

ahli disebut sebagai hubungan perjanjian.  Atas dasar hubungan ini, 

umat Allah dapat menghadap dan membawa doa mereka kepada 

Allah. 

 

Doa dapat dipahami sebagai pernyataan singkat pada Allah 

yang menjadi bagian dalam  pengalaman kehidupan sehari-hari dan 

bermuara pada konteks kehidupan langsung mereka.  Dyrness 

mengatakan bahwa isi yang paling mendasar dari doa dalam 
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Perjanjian Lama adalah suatu ekspresi spontan dari keyakinan 

berdasarkan pengalaman pribadi.
37

  Karena itu, doa dapat dikatakan 

sebagai suatu ungkapan hati seseorang kepada Allah, sehingga 

dapat berupa pujian, ucapan syukur, atau bahkan suatu ratapan. 

 

Demikian juga Alkitab, khususnya kitab Mazmur, 

menampilkan doa yang disusun secara puitis dengan mengangkat 

pengalaman-pengalaman dari banyak orang yang berbeda dalam 

hubungan mereka kepada Allah.  Jenis-jenis doa ini digunakan 

dalam pelayanan ibadah, baik secara individual maupun komunal. 

 

Melalui doa, kita dapat menyatakan syukur kita kepada Allah 

karena pribadi-Nya dan karena apa yang telah Ia perbuat bagi kita. 

Lebih jauh, kita dapat juga melayani satu sama lain, khususnya 

melalui doa syafaat.  Melalui doa ini, sebagai satu tubuh Kristus, 

kita dapat menguatkan satu sama lain.  Karena itu, doa adalah salah 

satu aspek penting dari kehidupan Kristen. 
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