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Fungsi

Definisi dan Keterangan tentang Peran

Karunia dan Sifat yang Diperlukan

Yang Didoakan

Orang yang menerima pelayanan doa:
Orang ini sedang diberdayakan untuk
mendengarkan kebenaran Alkitab langsung
dari Tuhan ditempat yang dibutuhkan.
Orang yang melancarkan waktu doa: Orang
ini bekerjasama dengan Tuhan untuk
menolong orang yang didoakan agar ybs.
mendengar langsung dari Tuhan pada titik
kebutuhan. (Ini sangat berbeda dengan
mendoakan orang).

Kesadaran adanya kebutuhan.
Keinginan untuk berubah
Kesediaan untuk didoakan dengan cara yang dijelaskan dalam
Dari Gelap Ke Dalam Terang.
Kemampuan untuk melancarkan proses.
…. (Ini termasuk pengetahuan praktis dari proses.)
Ketrampilan mendengarkan dengan baik.
Iman, pengharapan, kasih dan kearifan yang cukup.
Kemampuan untuk menyampaikan penegasan yang tulus.
Pengetahuan dasar tentang kebenaran Alkitab.
Kemampuan untuk membedakan sesuatu yang benar daripada
sesuatu yang palsu.
Kemampuan untuk berdiam kecuali pendapat diminta olen
pendoa. (Orang ini didorong untuk berkomunikasi dengan
pendoa melalui catatan tertulis, atau berbisik bila keadaan
sesuai).
Catatan: makin sulit isu, makin diperlukan orang lain agar
proses tetap berjalan.
Sama dengan Orang yang Bernubuat

Pendoa

Orang yang Bernubuat

Orang ini bisa menerima gambarangambaran (atau informasi lain) dari Tuhan
yang menyatakan hal kebutuhan (atau
informasi lain).

Pengetahuan tentang
Kebenaran Alkitab

Orang ini bisa menerima Firman dari
Tuhan yang menyatakan atau berbicara
tentang yang dibutuhkan. Mereka bisa
dipakai Tuhan untu mengajarkan kebenaran
Alkitab tentang yang dibutuhkan.
Orang ini bisa menerima informasi dari
Tuhan tentang dinamika roh yang terlibat.
Orang ini bisa atau tidak perlu hadir.
Mereka dapat berdoa pada saat yang tepat
dengan pelayanan dan/ atau di saat lain.

Membeda-bedakan
Roh
Pendukung Pendoa

Sama dengan Orang yang Bernubuat
Sama dengan Orang yang Bernubuat
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Tujuan dari pelayan ini: Memberdayakan pengikut Yesus “biasa” untuk bekerjasama dengan Tuhan yang luar biasa agar melihat orang yang
terbelenggu secara rohani dan emosional dibebaskan.
Karunia tambahan dan sifat yang dibutuhkan untuk semua yang terlibat kecuali orang yang didoakan:
 Berjanji dan mampu untuk merahasiakan (tidak menceritakan kepada orang lain).
 Kedewasaan rohani yang cukup.
 Kemurnian moral. Kekudusan.
 Sangat merasa kasihan tanpa terikat. Kemampuan untuk memperhatikan orang tapi tidak menanggung beban orang itu. Biarkan Tuhan
menanggung beban.
 Hormat kepada orang yang didoakan – mereka berharga dihadapan Tuhan dan bukan suatu proyek atau sesuatu hal yang perlu “dibenahi”.
 Kesabaran membiarkan Roh Kudus membimbing proses.
 Kemampuan untuk merespon dengan anggun dan kasih – bukan penghakiman.
 Pengetahuan praktis tentang otoritas Anda (dalam Kristus) atas si jahat.
 Kerendahan hati. Memberikan segala kemuliaan kepada Tuhan.
Semakin sulit isu yang didoakan, semakin perlu:
 Sebelum waktu doa:
 Doa pribadi
 Doa dan puasa
 Doa kelompok
 Selama waktu doa :
 Tim bertemu tanpa kehadiran orang yang didoakan. (Seseorang dapat menemani orang yang didoakan. Atau secara bergilir menemani
orang yang didoakan, sesuai kebutuhan).
 Setelah waktu doa:
 Doa kelompok dan tanya jawab.
 “Mandi” secara rohani. (Memohon supaya Tuhan menghilangkan dari semua anggota tim akibat potensial dari interaksi tadi
(misalnya roh-roh jahat yang ingin mengganggu).
 Doa pribadi.
 Doa untuk segala isu yang terpicu didalam diri anggota-anggota dari tim doa.
 Follow-up:
 Melanjutkan doa untuk segala isu yang terpicu didalam diri anggota-anggota dari tim doa.
 Memeriksa kemajuan orang yang didoakan.
 Melanjutkan doa untuk orang yang didoakan sesuai dengan pimpinan Tuhan.
 Mendorong orang yang didoakan untuk membagikan ceritanya bila memungkinkan.
 Secara umum:
 Komunitas yang sehat.
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