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ABSTRAK 

Skripsi ini berjudul TENTANG HAL PENGABULAN DOA (Eksposisi Matius 7:7-11). “Hal 

pengabulan doa indentek dengan ketekunan oleh karena itu, maka pada bagian ini 

menarik karena berkaitan dengan rahasia kerajaan Allah. Ketekunan dalam berdoa 

sangatlah penting sebagai umat kristen, wajib dan harus dilakukan sebagai sebuah etika 

kerajan Allah. Dewasa ini, manusia diperhadapkan oleh perkiembangan teknologi yang 

cepat dan mudah. Tanpa disadari kehidupan spritual pun terkontaminasi sehingga 

orang tidak tekun berdoa meminta dan mencari kehendak-Nya, tanpa berkerja, 

meminta agar “segera” dijawab. Inilah tantangan untuk semua orang pecaya  untuk 

tetap setia berdoa karena jika tidak maka berkat dari Surga pun tidak dapat diterima. 

Alkitab banyak membahas tentang hal pengabulan doa. Dalam perjanjian lama, doa 

merupakan hubungan yang erat dan sakral antara manusia pilihan-Nya dengan Allah. 

Melalui musa lah, Allah mendemontrasikan jawaban atas permintaan bangsa itu. Dalam 

perjanjian baru, bertekun berdoa seperti anak kewajibannya memenuhi permintaan 

anaknya sesuai dengan kehendak-Nya dengan memberi yang terbaik.  Berdasarkan 

permasalahan diatas, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah pertama, etimologi doa 

dan latar belakang Injil Matius. Kedua, eksposis Injil Matius serta ketiga, membahas 

tentang aplikasinya bagi Hamba Tuhan dan Kekristenan masa kini. Dapat disimpilkan 

bahwa sebagai umat tebusan Allah berdoa merupakan suatu perintah yang wajib dan 

harus terus-menerus dilakukan dengan tekun, giat dan rajin sebagai bagian dari standar 

Kerajaan Allah. Dengan demikian maka Allah akan membuka pintu rahmat-Nya untuk 

memberkati. Akhirnya, menulis mengucapkan terima kasih banyak kepada para 

pembaca skripsi ini. Kiranya skripsi ini bisa menjadi berkat dan kemuliaan bagi nama 

Tuhan Yesus Kristus. 

 

Kembong Mallisa’, D.D 

Herlince Hurmahorbo, M.T.h 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
Latar Belakang Masalah 

Doa bagi setiap orang beragama adalah suatu kewajiban dan bagian yang sangat 

esensial serta tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Doa juga memegang 

peranan penting, untuk itu manusia perlu berdoa agar selamat dan sejahtera. Doa 

menjadi ciri khas hidup orang Kristen. Sebagaimana yang dikemukakan oleh John 

Hesselink bahwa, “One of the most important aspect of the life of the faith is prayer”, 

artinya salah satu aspek terpenting dari kehidupan iman adalah doa.1 Iman dan doa 

adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling berkaitan. Daoa 

bukan aktivitas rutin tanpa adanya nilai-nilai spritual yang terkandung didalamnya. 

Namun sebaliknya, Doa adalah sebuah gaya hidup yang mengandung nilai-nilai spritual 

yang bermakna guna mencapai kedewasaan iman. Seperti yang diungkpakan Jhon 

Macathur :” Doa merupakan ekpresi pujian kepada Allah dengan tindakan 

penyembahan”.2  Doa bukan sekedar menutup mata, namun ada aspek pujian dan 

penyembahan didalamnya. Tuhan pencipta alam semesta membutuhkan pujian dan 

penyembahan dari umatnya.  

Doa merupakan dialog seseorang dengan Tuhan. Salah satu tanda seseorang 

disebut pengikut Kristus adalah bila ia menyadari bahwa berdoa adalah kewajiban 

baginya. Witness Lee dalam bukunya tentang “Doa” mengatakan, ”salah satu aspek 

kehidupan orang Kristen adalah membaca Alkitab dan berdoa”.3 maksudnya adalah 

bahwa oreang percaya wajib membaca  Alkitab dan berdoa karena dengan melakukan 

dua hal ini,” Doa adalah pernafasaan dari orang percaya.4 “artinya orang percaya yang 

tidak berdoa adalah orang percaya yang keadaan rohani nya mati. Sebagaimana ranting 

yang mati karena terpisah dari pokoknya demikian juga orang percaya akan mati secara 

rohani bila terpisah dari Tuhan ( Yoh.15:4-5). Akibatnya, orang percaya tidak 

menikmati kehidupan syang sesungguhnya. Contohnya: ia tidak pernah merasa puas 

dengan apa yang diterima dari Tuhan. Melalui doa, orang percaya akan selalu mengucap 

syukur dalam segala hal ( 1 Tes.5;18) itu bearti bahwa orang percaya tidak bisa hidup 

tantpa doa ( bdk.Luk.18:1;1 Tes.5:17).  

Ketika orang percaya berdoa, harapannya adalah agar doa-doanya dapat 

dikabulkan oeleh Tuhan. Jhon Calvin mengatakan, “ doa adalah suatu penghubung 

anatra manusia dengan Allah. Meskipun Allah telah memberikan janjinya, namun ia 

menghendaki agar umatnya meminta didalam doa. “5  dan Richard Philips menjelaskan,  

Apakah doa dan kedaulatan Allah sejalan? Jika Allah berdaulat atau segala hal, jika 

Allah telah menentukan segalanya sebelum menurut rencana nya yang ia telah 

tetapkan pada awal mula, apakah ada gunanya berdoa? Mengapa kita harus 

memberitahu Allah segala kebutuhan kita dan berseru kepada-Nya dari lubuk hati kita 

jika ia telah mengetahui segala hal sebelum nya? 1  

 
 



 

 

Witness Lee berpendapat, banyak orang begitu mendengar kata doa, langsung 

berpikir bahwa yang dimaksud adalah manusia datang ke hadapan Allah untuk 

mengajukan permohonan. Karena manusia berkekurangan, perlu disuplai barang-

barang jasmani; atau sakit dan perlu kesembuhan: atau ada masalah-masalah lainnya, 

perlu penyelesaian; karena itu manusia pergi kehadapan Allah, memintanya menyuplai 

kebutuhan nya, menyembuhkan penyakitnya, dan menyelesaikan masalah-masalahnya. 

Orang mengira inilah yang dimaksud dengan doa. 2   

 

 

 

 

BAB II 

PENGABULAN DOA MENURUT INJIL MATIUS 

 

Gendre Injil Matius  

Narasi Injil Matius  

Hal ini dilihat daripermulaan sejarah keristenan yang memiliki beberapa fase 

yaitu; fase pertama, jauh sebelum yesus lahir kedunia (2000 sM). Sejak manusia jatuh 

kedalam dosa, Tuhan tidak lagi membangkitkan para nabinya untuk menuntun bangsa 

israel (yahudi) yakni selama ribuan tahun lamanya sampai pada masa dimana tidak ada 

lagi firman Tuhan yang mereka sampaikan dan umat israel berdianspora menuju 

tempat-tempat dimana mereka bisa bertahan hidup. Kekaisaran romawi adalah cikal 

bakal pemerintahan yang berkuasa dijaman Yesus. Fase kedua, atau fase yang baru di 

bawah pimpinan Aleksander Agung (336-32Sm), Makedonia (Yunani).3  Walaupun 

kerajaan ini hanya berlangsung selama 13 tahun akan, tetapi dapat mempengaruhi 

kebudayaan helenisme dan kebudayaan yang lainnya dengan pesat. Dan pengetahuan 

umum, kesenian, kesastraan dan filsafat (logika), kebudayaan Yunani lah yang menjadi 

alat pemersatu. Injil Matius ini merupakan injil yang mencolok sifat ke Yahudiannya. 

Di sepanjang sejarah, Injil Matius disebut catatan yang sangat terkenal sebagai 

pusat keKristenan karena bersifat mesianik. Maksudnya walaupun keKristenan dan 

agama Kristen yang menonjol pada zaman itu, namun  yang menjadi pusat perhatian 

Kekristenan adalah Yesus dan karya penyaliban-Nya untuk menyelamatkan umat 

manusia.  

Kehidupan dan pengajaran Yesus menjadi sorotan bagi ornag Farisi dan ahli-ahli 

taurat. Sebagaimana yang dikemukakan oleh John Drane, bahwa pengajaran Yesus 

membawa pertentangan begitu tajam di kalangan pendengar-Nya.4 Artinya pengajaran 

Yesus berbeda dengan ahli taurat dan orang Farisi. Yesus mengajar dengan otoritas dan 

wibawa Ialhi yang membawa kepada pengenalan akan jruruslamat yang dijanjikan, 

sedangkan ahli-ahli taurat mengajar dengan menggunakan hikmat manusia. Artinya 

 
2 Lee, Doa, 9 
3 Tony Salurante, Diktat Sejarah gereja umum, (Jakarta: SETIA Arastamar, 2012), 5 
4 John Frane, memahami perjanjian baru, pengatar historis-teologis, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2011), 73 



 

 

dari Injil matiuslah terdapat segala tuduhan tentang kelahiran sampai kepada 

kebangkitan Yesus yang tidak benar diperjelas dan dapat dipertanggungjawabkan 

melalui keterangan-keterangan yang akurat dan didukung oleh injil-injil yang lain juga.   

Cerita kelahiran Yesus dalam Injil dan cerita kelahiran Musa dalam Kitab Keluaran 

memiliki kesejajaran cerita. Kalau Fairaun beriktiar membunuh Musa maka Herodes 

pun beriktiar untuk membunuh Yesus. Herodes membunuh semua anak laki-laki yang 

berumur dua tahun ke bawah maka Firaun juga membunuh smeua anak laki-laki yang 

lahir bagi orang Ibrani. Gambaran ysus sebagai Musa yang baru merupakan sebuah 

gagasan penulis Injik Matius dalam menghadapi kalim para pemimpin Yahudi sebagai 

kelompok yang memiliki penafsiran yang benar, tepat dan berwibawa terhadap taurat. 

Samuel Hakh mengatakan, “Yesus adalan penafsir yang benar mengenai taurat karena Ia 

memiliki kuasa dan wibawa yang dari Allah.”5 Dengan demikian Injil Matius dikenal 

sebagai tipologi Musa yang baru. 

 

 

 

BAB III 

EKSPOSISI MATIUS 7:7-11 

Lembaga Alkitab Indonesia terjemahan lama (LALTL) 

7pintalah, maka akan diberi kepadamu: carilah, maka kamu akan mendapat; 

ketuklah pintu, maka pintu akan dibukakan bagimu. 8karena tiap-tiap orang yang 

meminta, ialah menerima; dan yang mencari, ialah mendapat; dan yang mengetuk pintu, 

baginyalah pintu akan dibukakan. 9siapakah di antara kamu, jikalau nakanya meminta 

roti, memberi batu kepdanya? 10atau jikalau ia meminta ikan, diberinya ular? 11sebab 

itu, jakalau kamu yang jahat sekalupin tahu juga memberi pemberia yang baik kepada 

anakmu, apalagi Bapamu yang disurga akan memberi barang yang baik kepada orang 

yang memohonkan dari pada-Nya. 

Lembaga Alkitab Indonesia Terjemahan Baru (LALTB) 

7”mintalah, maka akan diberi kepadamu: carilah, maka kamu akan mendapat; 

ketoklah pintu, maka pintu akan dibukakan bagimu. 8karena setiap orang yang 

meminta, menerima; dan setiap orang yang mencari, mendapat dan setiap orang yang 

mengetok pintu, baginya pintu akan dibukakan. 9adakah seorang dari padamu yang 

memberi batu kepada anaknya, jika ia meminta roti, 10atau memberi ular, jika ia 

meminta ikan? 11jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada 

anak-anakmu, apalagi Bapamu yang disorga! Ia akan memberikan yang baik kepada 

mereka yang meminta kepada-Nya. 

 
5 Samuel B. Hakh, pemberitaan tentang Yesus: menurut Injil Sinipsik, (Bandung: Jurnal Indo Media, 2008), 114 



 

 

Bahasa Indonesia Sehari-hari (BIS) 

7”Mintalah, maka kalian akan menerima. Carilah, maka kalian akan mendapat. 

Ketuklah, maka pintu akan dibukakan untukmu. 8karena orang yang meminta akan 

menerima; orang yang mencari akan mendapat; dan orang yang mengetuk, akan 

dibukakan pintu. 9di antara kalian apakah ada ayah yang memberikan baru kepada 

anaknya, kalau ia minta roti? 10atau memberikan ular, kalau ia minta ikan? 11 

walaupun kalian jahat, kalian tahu  juga memberikan yang baik  kepada anak-anakmu. 

Apalagi bpamu di surga! Ia lebih lagi akan memberikan yang baik kepada orang yang 

minta kepadanya-Nya.” 

Konteks Matius 7:7-11 

Konteks Jauh 

Injil-injil 

Yesus lebih banyak mengajarkan tentang doa, melalui perupamaan-perumpamaan 

yang dikisahkan oleh ke empat Injil. Mengenai teman meminjam yang dikisahkan oleh 

keempat Injil. Mengenai teman meminjam tiga potong roti tengah malam (lukas 11:5-8). 

Yesus menekankan keadaan keterdesakan dan kesungguhan dalam doa. Dasar yang di 

atasnya hal ini dibangun ialah kebaikan Allah Bapak (Mat. 7:7-11). Perumpaan tentang 

hakim yang lalim (Luk. 18:1-8) memberi penekanan atau ketegasan agar terus berdoa, 

mencakup ketekunan dan kesinambungan. 

Dalam perumpaan tentang pemungut cukai Farisi (Luk. 18:10-14), Kristus 

menuntut kerendahan hati dan penyesalan dalam doa/ kristus mengajrkan kasih dalam 

doa pada perumpamaan hamba yang tidak adil. Doa yang dijawab Allah ialah doa yang 

dinaikkan oleh roh yang suka mengampuni. Kesederhanaan dalam doa diajarkan dalam 

(Mat. 6:5,23:14). Doa harus dibersihkan dari segala kepura-puraan atau kepalsuan. 

Tuhan juga menuntut intensitas dalam doa. Pada bagian ini terdapat dua pokok 

pengertian adalah sebagai berikut ‘berjaga-jaga’ dan ‘iman’ yang dimaksudkan adalah 

siap siaga dengan kewaspadaan. Dengan demikian dapat ditambahkan dengan bagian 

dari Matius 18:19 tentang kesatuan dalam doa. Artinya di mana ada kesatuan antar 

sesama bersepakat untuk meminta maka permintaan mereka akan dikabulkan. 

Kisah Para Rasul 

Gereja dilahirkan dalam suasana doa. Sebagai jawabab atas doalah maka Roh 

Kudus diturunkan atasnya. Dalam pemikiran gereja tetap ada hubungan yang erat 

antara doa dan kehadiran adan kuasa Roh. Pada waktu-waktu krisis terjadi gereja lari 

kepada doa (Kis. 4:23). Di seluruh Kisah para pemimpin gereja muncul sebagai orang-

orang yang berdoa, yang menuntut supaya orang Kristen berdoa dengan mereka. 

 

 

 



 

 

BAB IV 

APLIKASI BAGI ORANG PERCAYA 

 

Dalam hal pengabulan doa yang dicatat dalam Injil Matius 7:7-11 adalah 

merupakan HADIAH bagi yang tekun dalam mencari kehendak-Nya sebagai suatu 

bagian dari kerajaan surga. Maka semua hal yang mustahil dicapai oleh manusia dapat 

diberikan sesuai kemurhan hati-Nya kepada yang setia, tekun dan bersabar. Oleh sebab 

itu perlu diketahui bahwa berdoa adalah salah satu kunci hal kerajaan sorga yang 

berkhasiat untuk waktu sekarang maupun waktu yang akan datang. 

Doa adalah komunikasi manusia dnegan Allah. Doa adalah nafas hidup orang 

percaya tanpa doa orang percaya mati secara rohani. Orang percaya berdoa karena 

orang percaya menyadari dalam hidup ini Tuhan yang berkuasa baik hidup maupun 

matinya manusia dan karena Dia yang berkehendak untuk menjadikan manusia, langit, 

bumi, laut dan segala isinya dan Dia yang menyeklamatkan manusia. Jadi tidak ada 

alasan bagi orang percaya untuk bersekutu memuji dan memuliakan Allah lewat 

berdao. Oleh karena Dia yang memiliki hidup ini maka sepantasnya orang percaya dapat 

mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Allah dalam segala aspek kehidupan 

jasmani maupun rohani. Ketika  berdoa satu harapan orang percaya adlaah agar doanya 

dapat dikabulkan. Matius 7:7-11 Yesus mendorong orang percaya untuk bertekun 

meminta, mencari dan mengetok.        

            

            

 

 

 

 

   


