BAGIAN III – Waktu Bersama Tuhan
Waktu bersama Tuhan dalam Hadirat KudusNya
dalam Pujian Penyembahan dan Berdoa

Doa Menggunakan Perlengkapan Senjata Allah
<<<Berdoalah dengan Doa ini secara rutin, setiap pagi.
Doa ini memberkati kita dengan persiapan yang baik
dalam mengatasi peperangan rohani dengan Kuasa dan
Kekuatan dari Tuhan. >>>
Bapa yang baik, saat aku bangun hari ini, aku menyadari
bahwa aku akan masuk kedalam sebuah peperangan. Aku
juga menyadari bahwa Engkau sudah memberikan segala
kebutuhan yang ku perlukan untuk dapat tetap tegak
berdiri. Maka itu dengan Kuasa Roh Kudus yang Engkau
berikan, aku menggunakan perlengkapan senjata Allah:
Pertama, aku mengenakan ketopong keselamatan. Aku
mohon jagalah pikiran-pikiran ku, lindungi mata ku hingga
tidak ada dosa yang menyelinap masuk. Jagalah aku
untuk senantiasa memusatkan perhatian hanya
kepadaMu, Tuhan. Dengan berbajuzirahkan keadilan
kiranya selalu menjaga hati dan emosi ku dalam rasa
aman dan damai. Aku memohon dan berdoa biarlah
hanya kebenaran dari Mu saja Bapa yang mengatur ku
dan bukan emosi. Aku melingkari tubuhku dengan
menggunakan ikat pinggang kebenaran FirmanMu untuk
menjagaku dari kesalahan kesalahan. Kaki
ku
berkasutkan kerelaan untuk memberitakan injil damai
sejahtera, yang memberdayakan aku untuk tetap tegak
berdiri dalam mengahadapi serangan si jahat.

Selanjutnya, aku mengambil dan mengencangkan perisai
iman, Bapa lindungilah aku dari panah – panah api si
jahat. Lindungi aku dengan bala malaikat untuk melawan
niat si jahat. Akhirnya, aku mengambil pedang roh, yaitu
Firman Allah, berikanlah aku hati yang haus, lapar dan
semangat yang baik untuk membaca Alkitab senantiasa,
untuk dapat menangkis serangan si jahat dan aku dapat
berbagi berkat memberitakan Kebenaran Firman Allah
dengan yang lain.
Bapa, aku menyadari bahwa aku akan menghadapi
peperangan hari ini. Namun Engkau sudah memberikan
KuasaMu dan memperlengkapi aku untuk tetap tegak
berdiri. Bapa, berikan aku kekuatan yang baru hari ini.
Sukacita dari Tuhan adalah kekuatan bagi ku, di dalam
nama Yesus aku telah berdoa. Amen
Referensi (Efesus 6:13-18)
Doa Bapa Kami
Bapa kami yang di sorga, Dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, Jadilah kehendak-Mu,
Di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini
Makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami
akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni
orang yang bersalah kepada kami; Dan janganlah
membawa kami kedalam pencobaan,Tetapi lepaskanlah
kami dari pada yang jahat.

Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan
kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amen.
Referensi (Matius 6: 9-13)
Doa Dalam Lindungan Allah
Aku duduk dalam lindungan Yang Mahatinggi
Dan bermalam dalam naungan yang Mahakuasa,
aku berkata kepada TUHAN:
“Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku,
Allahku, yang kupercaya”
Sungguh Engkau telah melepaskan aku dari jerat
penangkap burung, Dari penyakit sampar yang busuk.
Dengan kepak-Mu, Engkau menudungi aku,
Dibawah sayap-Mu aku akan berlindung
Kesetiaan-Mu adalah perisai dan pagar tembok.
Aku tidak usah takut terhadap; kedashyatan malam,
Panah yang terbang di waktu siang,
Terhadap penyakit sampar yang berjalan didalam gelap,
Terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu
petang. Walau seribu orang rebah di sisiku dan sepuluh
ribu disebelah kananku, Tetapi itu tidak akan menimpaku.
Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan
melihat pembalasan terhadap Orang – orang fasik.
Sebab TUHAN ialah tempat perlindunganku.
Yang Maha Tinggi telah kubuat tempat perteduhanku.

Malapetaka tidak akan menimpa aku
Dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku.
Sebab Engaku memerintahkan malaikat-malaikat-Mu
untuk menjaga aku disegala jalanku.
Malaikat-malaikat-Mu akan menatang aku diatas tanganNya supaya kaki ku tidak terantuk batu.
Singa dan ular akan kulangkahi, aku akan menginjak anak
singa dan ular naga.
Sungguh hati kami melekat kepada-Mu, Engkau akan
meluputkan ku.
Engkau akan membentengiku sebab aku mengenal namaMu. Bila aku berseru, Engkau menjawab Engkau akan
menyertai aku didalam kesesakan, Engkau akan
memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Engkau
kenyangkan aku. Dan Engkau akan memperlihatkan
keselamatan-Mu kepadaku.
Referensi (Mazmur 91)
Doa Tuhan Gembalaku Yang Baik – Tuhan Menyediakan
Seluruh Kebutuhanku
Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku
Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau,
Ia membimbing aku ke air yang tenang, Ia menyegarkan
jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena
nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah
kekelaman, aku tidak takut bahaya Sebab Engkau

Tuhan,besertaku, Gada-Mu and tongkat-Mu, itulah yang
menghibur aku
Engkau menyediakan hidangan bagiku, dihadapan
lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak;
Pialaku penuh melimpah, Kebajikan dan kemurahan
belaka akan mengikuti aku, seumur hidupku,
Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan, sepanjang masa
Doa Jam 3

Referensi (Mazmur 23)

Yesus, Engkau telah tiada namun sumber kehidupan
menyembur bagi jiwa jiwa. Lautan kasih karunia dan
pengampunan terbuka lebar bagi seluruh dunia,
Engkaulah sumber kehidupan, berkat Illahi yang tak
terduga
Membungkus seluruh dunia dengan KasihMu dan
mengosongkan diri untuk kami semua
O Darah yang Kudus dan Air Kehidupan yang menyembur
keluar dari hati Yesus, sebagai air mancur kasih dan
pengampunan, kami percaya kepada – Mu
Allah yang Kudus, Kudus yang Mahakuasa, Kudus yang
Kekal Kasihanilah kami dan seluruh dunia (3x)
Tuhan Yesus, Raja yang penuh kasih dan belas kasihan,
kami percaya kepada - Mu

Doa Mencari Petunjuk Tuhan
Tuhan, aku datang kepada-Mu memohon petunjuk agar
aku dapat mengambil keputusan. Aku datang kepada-Mu
untuk mencari kehendak-Mu di dalam hidup ku. Tuhan,
aku percaya kepada-Mu dengan segenap hatiku. Aku
tidak bersandar kepada pengertianku sendiri. Aku
mencari kehendak-Mu di dalam setiap hal dalam hidupku
dan aku mengetahui dan menyadari bahwa Engkau akan
memberikan dan menunjukan jalan mana yang harus aku
tempuh.
Tuhan, ajar aku untuk dapat duduk tenang dan diam
dalam hadirat Kudus-Mu. Latihlah aku untuk dapat
mendengar suara lembut-Mu. Berkatilah aku dengan
hikmat dari-Mu sehingga aku dapat patuh mengikuti dan
menjalankan perintah-Mu. Tuhan, jadilah kepadaku
dalam hidupku seturut kehendak-Mu.
Bapa, didalam nama Yesus, aku berdoa. Amen
Referensi (Amsal 3: 5-6)
Doa Mengatasi Cemas dan Khawatir
Tuhan yang mahakuasa, aku datang kepada-Mu didalam
doa. Engkau mengetahui segala sesuatu yang sedang aku
alami. Aku cemas dan khawatir.
Tuhan, aku sadar kecemasan dan kekhawatiran ku tidak
akan menolong apa-apa; dan aku sadar bahwa Engkau
adalah Tuhan yang mahakuasa dan maha pengasih.

Aku datang kepada-Mu, memohon berkat-Mu dan damai
sejahtera dari-Mu. Bapa, aku mengerti bahwa Engkau
mengundang semua anak-anak-Mu untuk datang kepadaMu, termasuk aku yang sedang berbeban berat dan
kesusahan. Dan aku mengerti dan percaya bahwa janjiMu adalah untuk aku dapat beristirahat dalam hadiratMu.
Aku serahkan seluruh kecemasan dan kekhawatiranku
kepada-Mu, sebab aku menyadari bahwa Engkau sangat
mengasihi dan peduli kepadaku. Terima kasih Tuhan,
hati-Mu sangat penuh kasih. Aku akan duduk diam dan
tenang dalam hadirat-Mu
Aku juga memohon kepada-Mu, berkatilah semua anakanak-Mu yang sedang mengalami hal dan situasi yang
sama denganku, berkatilah kami semua dengan damai
sejahtera-Mu.
Bapa, aku memohon dan berdoa dalam Kuasa nama
Yesus. Amen
Referensi (Matius 11: 28-30, 1 Petrus 5:7)
Doa Penyembuhan
Tuhan yang Maha Kuasa, Pengasih dan Kudus. Segala
kuasa di sorga dan di bumi ada di tangan-Mu.
Tuhan yang Maha Pengasih, Engkau yang memberikan
kami kehidupan, Engkau adalah Juru Selamat kami. Di
tangan-Mu lah segala kuasa kesembuhan dari sakit
penyakit dan kekhawatiran.

Sesungguhnyalah Engkau maha Pengasih dan Penyayang.
Engkau memberikan kami Anak Tunggal-Mu, Tuhan Yesus
Kristus sebagai Juru Selamat kami. Seluruh dosa-dosa dan
sakit penyakit ku sudah Engkau hapuskan dan tebus di
kayu salib, dengan Kuasa Bilur Bilur Darah Yesus, aku
sembuh!
Tuhan, aku mengakui segala kekurangan ku dan seluruh
dosa-dosa ku kepada-Mu. Aku bukan apa-apa tanpa-Mu
dan hanya karena Kasih Karunia-Mu sajalah aku telah
sembuh. Tuhan, Engkaulah Tuhan yang penuh keajaiban.
Aku percaya penuh pada Kuasa-Mu, Kasih-Mu dan
Pengampunan-Mu. Engkau telah mengampuni aku dan
menyembuhkan aku. Aku mengucap syukur dan
berterima kasih sebab Engkau memberikan aku hati baru
yang bersih. Terima kasih Tuhan atas Damai Sejahtera
dari-Mu. Tetaplah ada dalam ku ya Tuhan, Immanuel.
Engkaulah jalan, kebenaran dan terang dalam hidup ku.
Aku selamat di dalam Kasih dan Damai Sejahtera-Mu.
Tutup bungkus aku dengan Kuasa Darah-Mu yang Kudus,
ya Tuhan.
Dekatkanlah aku kepada-Mu, ya Tuhan Yesus. Aku
percaya dengan Kuasa-Mu, Engkaulah Juru Selamat ku,
Penyembuh ku, Penjaga ku dan kota perlindungan ku,
Engkaulah Tuhan ku.
Tuhan Yesus, Engkau mengetahu segala sesuatu tentang
aku, kebutuhan ku dan keinginan ku. Kedalam Kuasa
Tangan-Mu yang Kudus aku menyerahkan hidupku.

Terjadilah kepadaku, seturut kehendak-Mu. Aku adalah
milik-Mu, aku aman dan sembuh.
Tuhan Yesus, aku juga berdoa bagi saudara-saudari ku
yang membutuhkan Kasih Karunia dan Berkat-Mu. Aku
memohon dan meminta doa ini didalam nama Yesus.
Amen
Referensi (Yesaya 53:5, Mazmur 103: 1-5, Yohanes 14:6)
Doa Melawan Pikiran dan Kebiasaan Buruk Dengan
Kuasa Dari Tuhan
Tuhan, aku menyadari bahwa berkat-Mu dan kasih
karunia-Mu telah Engkau curahkan atas ku. Aku bergumul
dengan pikiran-pikiran dan kebiasaan-kebiasaan buruk
yang tidak berkenan di mata-Mu. Aku ingin melawan dan
mengusir semua hal yang buruk ini. Aku mengucap
syukur dan berterima kasih sebab Engkau telah
memberikan aku kuasa untuk menginjak ular dan
kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh,
sehingga tidak ada yang akan membahayakan aku. Untuk
itu, di dalam Kuasa Nama Yesus, aku memerintahkan dan
mengusir seluruh pikiran-pikiran dan kebiasaankebiasaan buruk untuk keluar dari ku sekarang juga.
Tuhan, basuhlah aku dengan Kuasa Darah-Mu yang
berharga dan hapuslah seluruh dosa-dosa ku. Penuhi aku
dengan Kasih dan Pengampunan-Mu. Biarlah hidupku ini
hanya untuk memuliakan dan membesarkan Nama-Mu
yang Kudus. Aku berdoa di dalam Kuasa Nama Yesus.
Amen
Referensi (Lukas 10:19)

Doa Damai Sejahtera
Tuhan, hati ku penuh kesusahan, aku tidak ada damai
sejahtera. Aku mencoba mengalihkan perhatian ku
namun pikiran-pikiran yang mengganggu tetap ada.
Tuhan Yesus, Engkau telah berjanji bahwa Damai
Sejahtera-Mu ada pada seluruh anak-anak-Mu. Engkau
berkata “Damai Sejahtera Kutinggalkan bagimu. Damai
Sejahtera-Ku Kuberikan kepdamu, dan apa yang
Kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia
kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu”
Tuhan Yesus, aku percaya terhadap Janji-Mu. Aku percaya
kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, untuk selalu setia dan
ada bagi ku. Aku memuji nama-Mu yang Kudus. Aku
menyerahkan seluruh kekhawatiranku kepada-Mu, sebab
Engkau perduli kepada-Ku. Dan aku percaya, Damai
Sejahtera-Mu ada padaku. Damai Sejahtera-Mu bekerja
didalamku. Damai Sejahtera-Mu yang melampaui segala
akal manusia. Terima kasih Tuhan.
Tuhan, aku menyadari bahwa Engkau menjagai ku dengan
Damai Sejahtera-Mu, seluruh orang yang teguh hatinya
dan percaya kepda-Mu, ya Tuhan. Engkaulah gunung batu
yang kekal. Aku akan berbaring dalam damai sejahteraMu dan beristirahat dengan tenang, sebab Engkau sendiri
Tuhan yang menjagaku dengan aman.
Aku juga berdoa unutk seluruh saudara-saudari ku yang
saat ini tidak ada Damai Sejahtera dalam hati mereka.
Semoga Damai Sejahtera-Mu menyentuh hati mereka

dan memberikan kenyamanan, Bapa aku meminta doa ini
di dalam Nama Yesus. Amen
Referensi (Yohanes 14: 27, Mazmur 4:8, Yesaya 26: 3-4, 1
Petrus 5:7, Filipi 4: 6-7)
Doa Mohon Pengampunan Tuhan Atas Kesalahan dan
Dosa
Bapa Surgawi yang penuh Kasih, ijinkan aku datang
kehadirat Kudus-Mu dan sujud menyembah-Mu. Aku
mohon pengampunan atas dosa-dosa yang telah aku
lakukan dalam perbuatan ku, pikiran ku dan perkataan
ku.
[[[Mintalah pengampunan atas dosa-dosa dan kesalahankesalahan yang telah dilakukan:
- dimasa kanak-kanak
- dimasa remaja
- di dunia pekerjaan/sekolah
- didalam hubungan dengan keluarga
- didalam hubungan pertemanan
- didalam hubungan dengan orang lain
Akuilah seluruh kesalahan – kesalahan dan dosa – dosa
mu dan mintalah pengampunan dari Tuhan]]]
Tuhan, bagaimana aku dapat mengetahui dosa-dosa yang
mengintai didalam hati ku? Siapakah yang dapat
memahami kesesatan? Ampunilah aku atas dosa-dosa ku
dan bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari.
Jauhkanlah aku dari dosa-dosa yang aku sadari, jangan

ijinkan dosa-dosa ini mengontrol aku. Hingga akhirnya
aku dapat terbebas dari perasaan bersalah atas dosa.
Aku telah berdosa dan hanya oleh karena Kasih KaruniaMu saja seluruh dosa-dosa ku telah Kau hapuskan, sebab
aku percaya dan mengakui bahwa Yesus Kristus adalah
Juru Selamat ku. Dia datang kedunia untuk
menghapuskan segala dosa-dosa ku dan menyembuhkan
sakit penyakit ku. Oleh Kasih Karunia-Nya, Kematian-Nya
di kayu salib, aku dapat memanggil-Nya, Bapa.
Tuhan, Engaku sungguh penuh Kuasa dan Kasih. Engkau
menyelamatkan kota Niniwe dan menyelamatkan seluruh
penduduk nya saat mereka semua mengakui dos-dosa
mereka dan bertobat. Tuhan, Engkau Tuhan yang Maha
Pemurah dan Pengasih, tidak mudah marah dan penuh
Kasih dan Kebaikan.
Sucikan dan kuduskan hati dan pikiran ku. Ampunilah aku
atas dosa-dosa ku, basuh aku dengan Kuasa Darah Yesus
yang Kudus dan Berharga, kuduskanlah aku. Aku
mengucap syukur, berterima kasih dan memuji
Kekudusan-Mu dan Kuasa-Mu.
Mudah-Mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku
dan renungan hatiku , ya Tuhan, gunung batuku dan
penebusku. Ampunilah aku dan berkati aku dengan
Damai Sejahtera-Mu, Kasih-Mu dan Sukacita-Mu.
Berkatilah juga seluruh keluarga ku.

Bapa, aku berdoa didalam Nama Yesus yang Kudus. Amen
Referensi (Mazmur 19: 12-14)
Doa Mengampuni Orang Lain
Bapa Surgawi yang penuh Kasih, aku tersakiti. Aku merasa
aku tidak sanggup mengampuni [[[sebutkan nama orang
yang kita tidak dapat ampuni]]]. Sangat sulit bagiku untuk
melupakan kejadian yang menyakitkan ini. Tapi Tuhan,
aku menyadari bahwa Engkau tidak mau aku membawa
hati yang tidak dapat mengampuni. Banyak hal yang
dapat aku pelajari dari-Mu Bapa. Engkau memberikan
Anak Tunggal-Mu, Tuhan Yesus kami kedunia ini untuk
mati di kayu salib untuk kami, dan untuk menebus dan
mengampuni dosa-dosa dan sakit penyakit kami. Dan
Bapa, Engkau berkata bahwa Engkau tidak akan
mengingat ingat dosa-dosa kami.
Tuhan, ajar aku untuk memiliki hati yang penuh kasih dan
peduli terhadap orang lain, mengampuni orang lain,
seperti Engkau juga yang telah mengampuni aku melalui
Kristus Yesus. Bapa, aku berdoa didalam Kuasa nama
Yesus. Amen
Referensi (Efesus 4:32, Ibrani 10: 17)

Doa Mengatasi Ketakutan
Bapa Surgawi yang penuh Kasih, Nama-Mu yang Kudus
adalah Menara Kekuatan. Aku berlari kepada-Mu dan aku
aman. Engkau adalah Tuhan ku. Engkaulah Immanuel,
Engaku ada bersamaku. Roh Allah yang ada didalam ku
jauh lebih besar dari apa yang ada di dunia ini. Aku tidak
takut.
Tuhan, aku adalah anak-Mu dan aku dipimpin oleh Roh
Kudus-Mu. Aku tidak akan takut dan gentar. Roh Kudus
ada didalam roh ku dan aku adalah anak-Mu
Bapa, Engkau yang berkuasa atas segalanya. Aku tidak
akan takut dan gentar sebab Engaku adalah Bapa ku,
Abba ku.
Terima kasih Bapa, untuk berkat damai sejahtera dari mu,
Bapa aku juga berdoa untuk orang – orang yang
membutuhkan anugerahmu untuk menghadapi dan
melawan rasa takut, berkati mereka ya Bapa.
Didalam Kuasa Nama Yesus, aku berdoa Amen.
Referensi (Amsal18:10, 1 Yohanes 4:4, Roma 8: 14-16)
Doa Iman dan Pengharapan dalam Tuhan
Tuhan, aku datang kepada-Mu dengan doa permintaan.
Aku menyadari bahwa Engkau mendengar doa-doa ku.
Tuhan, ada waktu – waktu saat aku lemah dan penuh
keraguan. Ada waktu – waktu saat iman ku melemah.

Ampunilah aku disaat iman ku melemah. Ampuni aku atas
ketidak percayaan ku.
Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh
Firman Tuhan. Berkati aku Tuhan, agar aku dapat lebih
banyak menghabiskan waktu ku untuk membaca Alkitab,
Firman Kudus-Mu. Kuatkanlah Iman ku. Iman adalah
keyakinan atas pengharapan yang akan terjadi,
menegaskan keyakinan atas apa yang tidak dapat ku
bayangkan. Berkatilah aku dengan Iman yang lebih lagi
terhadap-Mu.
Aku menyadari bahwa Engaku lah Tuhan yang Maha
Pengasih yang menjawab doa-doa dan permintaan kami.
Jika doa dan permintaan ku tidak baik bagi ku, maka
berkatilah aku dengan yang terbaik dari-Mu. Tuhan yang
Kudus, Engkau telah berjanji bahwa rancangan –
rancangan-Mu adalah yang terbaik dan paling baik,
rancangan damai sejahtera, untuk memberikan ku masa
depan yang cemerlang dan penuh pengharapan. Aku
percaya, rancangan-Mu adalah yang terbaik. Ajarlah aku
agar aku selalu taat kepada-Mu.
Engkaulah Tuhan yang memberikan Pengharapan. Aku
berdoa memohon kepada-Mu, kiranya Engkau memenuhi
aku dengan Sukacita dan Damai Sejahtera sebab aku
percaya kepada-Mu. Dan dalam Kuasa Roh Kudus,
pengharapanku penuh.

Aku juga berdoa untuk orang-orang yang sedang dalam
pergumulan dengan Iman mereka dan membutuhkan
pengalaman pribadi dalam cahaya pengharapan.
Bapa, didalam Nama Yesus aku telah berdoa. Amen
Referensi (Roma 10:17, Yeremia 29:11, Roman 15:13,
Ibrani11:1)
Doa Kasih – Mengatasi Iblis dengan Kasih Yesus
Bapa Surgawi yang penuh Kasih, aku membawa
kepadamu didalam doa, orang-orang yang hendak
berbuat jahat kepada ku dan seluruh keluargaku, baik itu
yang aku ketahui maupun yang tidak aku ketahui. Bapa,
Engkau telah mengajar aku untuk dapat mengampuni
orang lain. Untuk itu Bapa, aku mengampuni setiap
orang-orang ini dan aku berdoa, kiranya Engkau
memberkati mereka dengan Kasih Karunia-Mu, Damai
Sejahtera-Mu dan Pengampunan dari-Mu.
Tuhan Yesus, Engkau berkata, ‘Kasihilah musuhmu dan
berkatilah orang yang mengutuki mu, berbuatlah baik
kepada orang yang membenci mu dan berdoalah bagi
mereka yang berniat jahat kepada mu dan menganiaya
kamu, karena demikianlah kamu menjadi anak-anak
Bapa-Mu yang di sorga; yang menerbitkan matahari bagi
orang yang jahat dan yang baik dan menurunkan hujan
bagi orang benar dan orang yang tidak benar’

Bapa, aku patuh kepada-Mu. Dan aku berdoa untuk
orang-orang ini, kiranya Engkau memberkati mereka
dengan Kasih-Mu, Damai Sejahtera-Mu dan Sukacita-Mu.
Kiranya mereka dapat mengenal-mu secara pribadi. Bapa,
didalam nama Yesus, aku berdoa. Amen
Referensi (Matius 5: 44-45)
Doa Berserah Penuh
Tuhan, Engkau berkata ‘Mintalah, maka akan diberikan
kepadamu; carilah, maka kamu akan mendapat; ketoklah,
maka pintu akan dibukakan bagimu’. Ini aku Tuhan, aku
meminta-Mu untuk masuk kedalam hidupku. Aku
mencari kehendak-Mu, Tuhan. Aku menyerahkan seluruh
hidupku kepada-Mu.
Tuhan, aku memberikan-Mu tempat terutama dalam
hidupku. Ambil alih dan atur lah hidupku, Tuhan, sebab
aku menyadari rancangan-Mu adalah yang terbaik.
Aku menyadari dan mengakui bahwa Engkau adalah
Tuhan, yang menjawab doa-doa kami. Kiranya doa ku
tidak baik untuk ku, biarlah yang terbaik yang dari-Mu
saja yang terjadi. Tuhan yang Kudus, Engkau telah berjanji
bahwa rancangan-Mu adalah yang terbaik, yaitu
rancangan Damai Sejahtera yang memberikan masa
depan yang penuh pengharapan. Aku percaya bahwa
rancangan-Mu adalah yang terbaik. Seperti tingginya
langit dari bumi, demikianlah tingginya jalan-Mu dari
jalanku dan rancangan-mu dari rancanganku. Ajar aku

untuk patuh kepada-Mu. Jadilah kehendak-Mu dalam
hidupku sesuai Janji-Mu
Ajarlah aku jalan-jalan-Mu, ya Tuhan agar aku dapat
hidup dalam Kebenaran-Mu. Berikanlah aku hati yang
murni sehingga aku dapat memuliakan-Mu
Bapa, aku berdoa dalam Kuasa Nama Yesus. Amen
Referensi (Matius 7:7, Mazmur 86:11, Yeremia 29:11,
Lukas 1:38, Yesaya 55:9)

