
DOA-DOA KAUM INJILI
(DALAM KESEHARIAN DAN PELAYANAN)

Karena kehidupan Kaum Injili berada dalam perjuangan terus-menerus melawan yang bukan darah dan
daging [Ef.6:12], maka bunyi Doa-doa Kaum ini berbeda dari doa-doanya umat gerejawi. Doa-doa yang
dimuat di bawah ini bukanlah sekedar Doa-doa permohonan kepada Tuhan mengenai kebutuhan hidup
belaka, lebih dari itu, bercorak peperangan rohani melawan Iblis dan malaikat-malaikatnya...

Demikian kritisnya kehidupan Kaum Injili, senantiasa diintai oleh Iblis, yang siap mendakwa dan
mencederai anak-anak Tuhan, maka penting adanya Buku-Tuntunan, agar jangan keliru mengucapkan
pernyataan-pernyataan Doa. Kekeliruan berdoa dapat didakwakan Iblis sehingga doa itu tidak efektif lagi,
bahkan boleh jadi merugikan...

Karena muatan Buku-Tuntunan ini  khusus doa-doa Kaum Injili, maka Doa-doa yang biasa dipanjatkan
oleh orang Kristen-gerejawi tidak perlu dimuat di sini, sebab setiap orang Kristen harus sudah pandai
memanjatkan Doa-doa permo-honan kebutuhan masing-masing, yang bentuk dasarnya sudah dirumuskan
oleh Yesus di dalam Doa Bapa Kami...

Kami ucapkan Selamat Berdoa dan Berjuang, mengalahkan si Iblis, untuk kemuliaan Yesus Kristus,
Pemenang di sepanjang sejarah.

!"

BAGIAN-1: KOMPONEN-KOMPONEN DOA KAUM INJILI

Dalam Bagian-1 ini dimuat potongan (komponen) doa singkat yang akan digunakan dalam pelbagai doa
yang akan diucapkan. Komponen-komponen doa yang dimuat di bawah ini masih akan
di’racik’/dirangkaikan menurut susunan tertentu sehingga menjadi Pokok-Doa yang lengkap, masing-
masing untuk sesuatu keperluan/kegiatan.

K-1. MELINDUNGI DIRI SENDIRI & KERABAT (‘Doa-bungkus’)

            Tuhan Yesus Yang Mahakuasa, hambaMu bermohon agar kuasa Yesus membungkus setiap
anggota keluarga hamba beserta kerabat-kerabat yang hamba kasihi (sebutkan nama anggota keluarga
dan kerabat itu satu-per-satu), bungkus-kuasaMu akan melindungi kami dari pelbagai serangan Iblis.
HambaMu juga mengundang malaikat-malaikat sorga untuk mengawal kami di setiap lingkungan di mana
kami hadir, melindungi kami dari pelbagai serangan Iblis...

K-2. PERMOHONAN AMPUN SECARA UMUM (mencakup seluruh keluarga).

            Tuhan Yesus Yang Mahapengasih, hamba mengerti, ada-ada saja dari kami sekeluarga dan kerabat
hamba (sebutkan nama mereka satu-per-satu) yang melakukan dosa, atau pelanggaran titahMu, ataupun
kesalahan lainnya, yang memerlukan pengampunan dari Tuhan Yesus. Bahkan setiap kelalaian yang kami
lakukan dalam melayani Tuhan, kiranya beroleh ampunan Tuhan, demi kasih Yesus Kristus.

            Kami bersyukur untuk darahMu yang mulia, yang menyucikan kami dari setiap dosa dan
kecemaran, melayakkan kami untuk hidup secara memuliakan nama Yesus...

K-3. MEMOHON PERTOLONGAN ROH YESUS

            Bapa Sorgawi di dalam nama Yesus, hamba mengakui otoritas Tuhan saja yang menggenggam
kami sekalian (atau menggenggam diri hamba, tergantung Pokok Doa). Dan hambaMu mengimani bahwa



otoritas Yesus itu boleh hamba manfaatkan di dalam kesempatan ini, untuk menghadapi serangan-
serangan si Iblis.

            Hamba bermohon agar hikmat Tuhan dicurahkan bagi masing-masing pribadi kami, dan kuasa
Yesus membungkus kami dengan ketat, sehingga tidak ada panah-panah si Iblis dapat mencederai kami
sekalian. Mulialah Yesus Kristus di dalam kehidupan kami...

K-4. PENGUSIRAN MALAIKAT-MALAIKAT IBLIS

            Dengan otoritas di dalam nama Yesus, aku mengenyahkan kalian malaikat-malaikat Iblis
 {rincikan nama/jenis malaikat Iblis yang sedang anda perangi, sesuai petunjuk pada Buku (kawanan-(kawanan-
)Kecil )Kecil itu Indahitu Indah Bab-1} yang mau merecoki kehidupan atau pelayananku. Enyah kalian semua
malaikat-Iblis, bawa pergi roh-roh-najismu menyingkir dari lingkungan ini. Hanya Roh Yesus beserta
malaikat-malaikat sorga yang aku undang menata di sini. Bagi kemuliaan Yesus Kristus...

K-5. PENGUSIRAN MALAIKAT IBLIS SPONSOR IMAM-SELAKAN

            Demi nama Yesus Kristus, aku mengusir malaikat Iblis sponsor imam selakan, enyah kalian dari
lingkungan (keluarga-)kami. Kembali kalian ke asalmu, di sana kalian boleh bekerja seturut keadilan
Tuhan Yesus...

K-6. PEMBERSIHAN DIRI DARI ROH NAJIS

            Demi nama Yesus Kristus, semua roh-najis yang sempat menyelusup ke dalam diriku (atau:
keluarga dan kerabatku) aku musnahkan, tidak boleh mempengaruhi diriku (atau: diri kami sekalian).
Sebaliknya, aku mengundang roh-roh yang baik, yang dari Tuhan Yesus, memenuhi hati kami sekalian...

K-7. MENGHAPUSKAN KONSEP IBLISI & GAGASAN JAHAT

            Saya bermohon, ya Tuhan, agar Roh Yesus memeriksa pikiranku (atau; pikiran-pikiran kami
sekeluarga), agar beroleh pengudusannya. Demi nama Yesus Kristus, semua konsep-iblisi dan gagasan
jahatnya harus dihapuskan dari pikiranku (atau: pikiran kami sekeluarga). Sebaliknya, kebenaran Yesus
beserta gagasan-gagasan yang baiklah yang memenuhi pikiranku (atau: pikiran kami sekeluarga),
menjadi pedoman bagi kehidupan kami sekalian.

K-8. PERMOHONAN AMPUN UNTUK DOSA TERTENTU (SPESIFIK)

            Tuhan Yesus Yang Mahapengasih, saya bermohon ampun karena baru saja saya  melakukan
dosa..... (sebutkan jenis dosa yang bersangkutan, berpedoman Hukum-10). Saya mengundang darah Yesus
yang mulia untuk menyucikan diriku dari dosa itu, dan demi nama Yesus Kristus aku musnahkan roh-
najis-perangsang-dosa..... (sebutkan dosa tadi). Saya mengundang roh ketertiban dan roh-kesalehan
memenuhi diriku, agar kesalehanku terpelihara di masa mendatang. Oleh kasih Yesus...

K-9. PEMUTUSAN IKATAN BATIN DENGAN LELUHUR

            Tuhan Yesus, Juruselamatku, saya mengakui bahwa sebagian leluhurku di masa lalu adalah
penyembah berhala, dan saya tidak mau ikut menyembah berhala seperti mereka. Maka saya memutuskan
ikatan batin dengan para leluhur sedemikian, supaya murni ikatan batinku kepada Yesus Kristus saja.

            Periksalah  juga, ya Tuhan, boleh jadi mereka telah menegakkan pelbagai perjanjian dengan
malaikat-Iblis sembahan mereka, dalam bentuk perjanjian yang mengikat diriku, selaku keturunan
mereka. Demi nama Yesus Kristus saya menyatakan,  saya tidak terikat perjanjian dengan Iblis. Perjanjian
iblisi itu aku nyatakan batal, tidak berlaku bagi diriku, juga tidak berlaku bagi keturunanku kelak.
Sebaliknya saya menegakkan suatu perjanjian bersama Yesus Kristus, yakni Perjanjian Baru, demi
keselamatan kami seketurunan.



            Demi nama Yesus pula, aku menolak semua kesaktian leluhurku. Saya tidak perlu kesaktian
apapun juga, itu semua dari Iblis. Cukup bagiku perlindungan oleh Yesus dan malaikat-malaikat sorga.

(Dilanjutkan dengan Doa K-4K-4, menyangkut malaikat Iblis sponsor perjanjian kegelapan dan malaikat
iblis sponsor kesaktian leluhur).

K-10. PEMUTUSAN IKATAN BATIN DENGAN ‘GURU-KEBATINAN-ASING’ (atau Dukun-
dukun, atau Papa-Serani, Imam-imam yang tidak jelas kekudusannya), kepada siapa anda pernah
menyerahkan diri atau menaklukkan diri (‘submission’) di masa lalu.

            Demi nama Yesus Kristus, aku memutuskan ikatan-batin dengan..... (sebutkan tokoh-tokoh yang
bersangkutan yang masih dapat diingat), karena tidak jelas kekudusan mereka. Saya bukan lagi anak-
buah atau bawahan tokoh-tokoh itu, melainkan ‘domba’Nya Yesus Kristus saja.

 (Dilanjutkan dengan Doa K-4K-4, menyangkut malaikat Iblis sponsor tokoh-tokoh yang tersebut terdahulu).

K-11. PEMBEBASAN DARI KUTUK AKIBAT DOSA-DOSA LELUHUR;

            Tuhan Yesus Yang Mahapengasih, saya bermohon agar dibebaskan dari kutuk yang bersumber dari
dosa-dosa leluhurku. Berbekal kesaktian mereka, boleh jadi mereka telah berlaku sewenang-wenang
terhadap orang lain, menimbulkan sakit hati orang-prang, yang mungkin mengutuki leluhurku dan
keturunan mereka (diri kami). Dalam nama Yesus hamba bermohon, bebaskanlah kami dari pelbagai
kutuk itu, ya Tuhan, juga dari kutuk yang tersebut dalam Hukum ke-2. Saya bermohon agar damai-
sejahtera Yesus menggantikan pelbagai kutuk itu, sehingga dapatlah kami hidup di dalam damai sejahtera,
hidup yang memuliakan Yesus Kristus...

K-12.  PEMBEBASAN DARI KUTUK YANG BERSUMBER DARI       

           PERSETERUAN LELUHUR

            Tuhan Yesus, Juruselamatku, saya dapat  memperkirakan bahwa di dalam kegelapan mereka,
leluhur saya berseteru dengan pihak-pihak lain, dan boleh jadi mereka saling mengutuki keturunan lawan
mereka! Karena saya tidak ikut dalam perseteruan itu, dan selaku anak Tuhan saya bersikap tidak mau
berseteru, maka saya bermohon kepada Tuhan agar kutuk yang memercik dari perseteruan leluhur itu
dibatalkan oleh kasih Yesus, sehingga di dalam kasih Yesus saya dapat hidup melayani Tuhan Yesus... 

K-13. PEMBEBASAN DARI KUTUK AKIBAT DOSA SENDIRI (dampak dosa)

            Tuhan Yesus, Yang Mahapengasih, saya adalah seorang pendosa di masa laluku, serta adakalanya
merugikan pihak lain. Ada saja kemungkinannya saya dikutuki oleh orang(-orang) yang saya rugikan.
Maka dengan itikad ingin melayani Yesus, saya bermohon agar kasih Yesus membebaskan diri saya dari
pelbagai kutukan tadi, digantikan oleh damai sejahtera dari Yesus Kristus. Sungguh saya memerlukan
damai sejahteramu, Tuhan, agar di dalam damai sejahtera itu saya dapat melayani Tuhan, tidak lagi
merugikan orang lain, tetapi berbuat baik kepada sesama... 

K-14. MEMBATALKAN PERSEKUTUAN DENGAN IBLIS (dan jasanya).

            Bapa Sorgawi dalam nama Yesus, saya ingat peristiwanya, saya bersekutu dengan Iblis (atau
hamba Iblis/dukun, sebutkan namanya), suatu kekjian di hadapan Tuhan. Saya menyesal, ya Tuhan, dan
saya bermohon ampun, demi nama Yesus. Ikatan Iblis yang terbentuk melalui persekutuan itu saya
patahkan, demi nama Yesus. Dan malaikat Iblis yang terlibat dalam persekutuan itu saya enyahkan, demi
nama Yesus. (Dilanjutkan dengan Doa K-4 K-4).  

            Semua jasa Iblis, yang sempat menyentuh diriku dari persekutuan itu, juga jasa Iblis yang tidak
kusadari, saya sangkali, demi nama Yesus. Saya hanya mau menerima berkat-berkat yang dari Tuhan



Yesus, Juruselamat saya...

K-15. MEMBATALKAN PERJANJIAN IBLISI

            Demi nama Yesus Kristus, aku membatalkan perjanjian iblisi yang sempat kutegakkan di masa
laluku, semasa aku di dalam kegelapan, semasa Iblis memperdayai diriku. Perjanjian dengan Iblis itu aku
nyatakan batal, tidak berlaku lagi. Yang aku tegakkan adalah Perjanjian dengan Yesus Kristus, dalam
bentuk Perjanjian Baru. {Lanjutkan dengan Doa pengusiran malaikat Iblis (K-4)(K-4)}.

K-16. PENGUDUSAN NAMA PETOBAT (atau nama-baru, bila perlu)

            Tuhan Yesus Yang Mahapengasih, saya memerulukan pengudusan nama-pribadi yang saya
sandang, yang adalah..... (sebutkan nama-pribadi petobat atau nama-baru yang dia sepakati).

            Demi nama Yesus Kristus, nama-pribadi itu dikuduskan: segala dakwaan Iblis maupun roh-roh-
najis yang mungkin bekerja berkaitan dengan nama itu, sekarang juga dimusnahkan! Maka kuduslah
namaku, layak dipakai oleh pengikut Yesus Kristus.

K-17. MENGUNDANG YESUS-KRISTUS (Bapa - Anak - Roh).

            Tuhan Yesus Juruselamatku, saya membuka hatiku, mengundang Yesus Kristus: Bapa dan Anak
dan Roh Kudus agar masuk ke dalam hatiku, menjadi Raja bagiku dan mengatur seluruh kehidupanku.
Silahkan Tuhan memproses diriku, seturut   rancangan Tuhan sendiri, karena saya adalah milik Tuhan,
dan Yesus Kristus adalah Juruselamat pribadiku.

            Bentuklah hatiku, ya Tuhan, menjadi seperti hatiNya Yesus, yang lemah lembut, rendah hati,
murah hati, pemberi ampun, pembawa kelegaan. Selanjutnya, karena hutang-dosa saya sudah diselesaikan
oleh Yesus di kayu salib, maka saya beralih status: dari hamba dosa (atau hamba Iblis) menjadi hambaNya
Yesus Kristus, Yang memiliki diriku... 

!!""

BAGIAN-2: POKOK-POKOK DOA UNTUK PELBAGAI KEGIATAN

A.  DOA DI PAGI HARI

Kaum Injili mengenali sungguh kelakuan Iblis [1Ptr.5:8], maka begitu bangun-pagi, perlu pengamanan
diri sendiri dan keluarga. Panjatkanlah Doa-doa K-1, K-2, K-3, K-4, K-5, K-6, K-7,K-1, K-2, K-3, K-4, K-5, K-6, K-7, lanjutkan
dengan doa persiapan kegiatan seharian...

B.  DOA DALAM KENDARAAN/PERJALANAN

Undang malaikat Tuhan untuk mengawal (K-1K-1) seluruh penumpang, lakukan pengusiran malaikat-
malaikat Iblis (contoh: K-4K-4) yang mungkin merecoki perjalanan, atau kendaraan: Malaikat Iblis (M.I.)
Teritorial di sepanjang perjalanan, M.I. gentayangan, M.I. sponsor awak-kendaraan, M.I. iman-asing
(setan dan jin, dsb.)

C.  DOA PENGAMANAN LINGKUNGAN (berkendaraan sendiri, berjalan-kaki,

      pada lingkungan berbahaya, atau dalam keadaan darurat).

Ucapkan doa K-1 K-1, sesuaikan dengan lingkungan perjalanan, lalu K-4.K-4.

D.  PERMOHONAN KESEMBUHAN LUKA-BATIN

            Tuhan Yesus, Mahapenyembuh, saya memerlukan kesembuhan dari luka-luka batin yang



terjadi..... (sebutkan satu peristiwa seseorang menyakiti hati atau telah merugikan  anda, untuk peristiwa
lainnya ulangi berdoa yang serupa).

            Demi nama Yesus Kristus, saya mengampuni rekan yang menyakiti hatiku, saya bermohon agar
Tuhan Yesus juga mengampuni dia, bahkan menuntun dia kepada keselamatan. (Sebaiknya dilakukan
perdamaian secara terbuka dengan rekan yang bersangkutan, karena diapun perlu mengetahui bahwa ia
sudah beroleh ampun).         Saya bermohon agar kuasa kesembuhan dari Yesus Kristus memulihkan
diriku, luka-batin itu ditutupi oleh darah Yesus, sehingga tidak terselusupi lagi oleh roh-roh-najis. Diriku
disembuhkan oleh kuasa-hidup dari Yesus Kristus, Amin.

{Lanjutkan: pengusiran atau memusnahkan roh-roh-najis  (K-6K-6), periksa daftar roh-roh-najis yang
mungkin menyelusup melalui luka-luka batin: roh-sakit-hati, roh-dendam, roh-kebencian, roh-kecewa,
roh-kejengkelan, roh-amarah, roh-pembunuh, roh-pencedera, roh-putus-asa, roh-malu, dll., ditutup
dengan mengundang roh-roh-yang baik, yang dari Tuhan Yesus}.

E.  DOA-TUNTUNAN UNTUK PERTOBATAN (KELAHIRAN ROHANI)

Doa ini berguna setelah seseorang yang anda injili secara pribadi menyatakan bersedia menerima Yesus
sebagai Juruselamat pribadi, serta mau mengikut Yesus secara sungguh. Petobat dituntun mengucapkan
doa-doa dalam urutan berikut:

K-9.    Pemutusan Ikatan Batin dengan Leluhur yang penyembah berhala;

K-10.  Pembatalan Kesaktian sendiri di masa lalu;

K-11.  Pembebasan dari kutuk akibat dosa-dosa leluhur;

K-12.  Pembebasan dari kutuk yang bersumber dari perseteruan leluhur;

K-16.  Doa Pengkudusan Nama yang disandang (nama Baptis atau yang diperbaharui):

K-13.  Mohon pembebasan dari kutuk akibat dosa sendiri (dampak dosa);

K-14.  Membatalkan persekutuan dengan iblis (dan jasanya);

K-15.  Membatalkan perjanjian iblisi (yang dibangun sendiri);

K-8.    Permohonan ampun untuk dosa tertentu (spesifik) {diulang-ulang, satu kali

           berdoa untuk satu jenis dosa atau kecemaran, termasuk: rokok, alkohol, judi, 

           ganja, musik-setan, dll.}

K-6.    Pembersihan diri dari roh-najis-perangsang-dosa, selaras dengan pengampunan

           untuk dosa-dosa yang diutarakan di atas.

K-17.  Mengundang Yesus Kristus (Bapa-Anak-Roh) masuk ke dalam hati.

Catatan:Catatan:  Kaum Injili mengenal ‘Pelayanan-pribadi-in-absentia’, pelayanan-pribadi tanpa kehadiran
(absen) orang yang dilayani. Teknik ini berguna untuk menolong orang yang sulit dijangkau atau untuk
pra-penginjilan-pribadi, sehingga yang akan dilayani itu sudah beroleh sekedar kebebasan
menyampaikan pergumulannya, sehingga pelayanan-pribadi yang akan diselenggarakan berlangsung
secara lebih sukses. Rangkaian doa-doa di atas dapat dipanjatkan oleh seorang pelayan untuk lebih
mensukseskan penginjilan-pribadi. Doa-doa itu di-modifikasikan sesuai situasi yang dihadapi.



F.   PERSIAPAN PERGI MELAYANI [bentuk pelayanan: Mat.25:31-41].

            Tuhan Yesus, Rajaku, saya akan pergi melayani sesuai pesanMu dalam Mat.25:31-41. Mohon
perlindungan Tuhan di sepanjang pelayanan ini. {Ucapkan Doa K-4,  K-4, lalu:}

            Mohon hikmat Tuhan menyertai hamba(-hamba)Mu, disertai wibawa rohani Yesus. Kendalikanlah
pembicaraan kami ya Tuhan, dan Engkaulah mempertemukan kami dengan orang-orang yang harus
hambaMu layani. {Panjatkan Doa K-1,  K-1, lalu:}   Demi nama Yesus Kristus, semua rancangan Iblis,
perecokannya, dipatahkan, disingkirkan dari urusan ini. Rancangan damai sejahtera, yang dari Yesus
Kristuslah, yang berlaku bagi kami sekalian. Amin.

G.  PEMBERSIHAN LINGKUNGAN PELAYANAN PRIBADI

Adakalanya suatu pelayanan-pribadi direcoki oleh malaikat-malaikat Iblis sponsor si petobat, karena
mereka tidak suka petobat itu dibebaskan. Pelayan yang kekudus-annya terpelihara dapat merasakan hal
itu. Berdoalah menurut Doa K-1  K-1 dan K-4K-4, mengenyahkan malaikat-malaikat Iblis sponsor si petobat di
masa lalu (sesuaikan dengan situasi)... Demi nama Yesus Kristus, semua rancangan Iblis, serta
perecokannya, dipatahkan, disingkirkan dari urusan ini. Rancangan damai sejahtera, yang dari Yesus
Kristuslah, yang berlaku bagi kami sekalian. Amin.

H.  MENGIKAT BENDA IBLIS (agar benda Iblis yang direncanakan

      pemusnahannya tidak dihilangkan oleh Iblis)

            Bapa Sorgawi, Engkau mengetahui rencana kami untuk memusnahkan suatu benda Iblis:.....
(sebutkan nama/bentuk & ciri benda itu). Mohon izin menggunakan otoritasMu, ya Bapa. Demi nama
Yesus Kristus aku mengikat benda Iblis..... terikat di tempatnya sekarang. Tidak boleh setan-setan
mengganggu atau memindahkan benda Iblis itu dengan cara apapun. Benda Iblis itu harus dimusnahkan,
untuk kemuliaan bagi Yesus Kristus, Amin.

I.  DOA PERSIAPAN UNTUK MEMUSNAHKAN BENDA IBLIS

Diawali dengan doa-bungkus (K-1K-1), dilanjutkan dengan:

            Demi nama Yesus Kristus, aku berbicara kepadamu, setan, penguasa benda-iblis ini. Sudah cukup
kamu setan, menipu manusia dengan perantaraan benda Iblis ini. Benda Iblis ini aku musnahkan demi
nama Yesus Kristus. Tidak boleh kamu, setan, mengganggu manusia di sekitar ini. enyah kamu setan,
kamu sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus yang kami sembah, Amin.            

J.  SEUSAI PELAYANAN (‘CUCI-KAKI’)

Para pekerja, seusai kerja di ladang pasti segera mencuci-kaki, tidak membiarkan lumpur atau kotoran
melekat di tubuhnya berlama-lama. Kaum Injili adalah pekerja di ladang Tuhan [Luk.7:7-10].
Kecemaran-watak (dan roh-najis) yang transfer dari petobat  selama penginjilan-pribadi yang baru
dilakukan, segera disingkirkan begitu usai pelayanan, melalui doa berikut:

            Tuhan Yesus Yang Mahapengasih, kami bersyukur kepadaMu, ya Bapa, oleh usainya pelayanan
hambaMu atas.... (sebutkan bentuk dan ciri pelayanan itu). Terimakasih ya Yesus, karena Engkau
mempercayakan pelayanan itu kepada hamba yang hina ini. Mohon ampun, ya Tuhan, karena pastilah
pelayanan hamba kurang sempurna. Mohon Roh Yesus menindak-lanjuti pelayanan tadi, sehingga
hasilnya memuaskan hati Tuhan. 

            HambaMu memerlukan juga pengudusan kembali seusai pelayanan itu. Demi nama Yesus Kristus,
semua roh-najis yang sempat menempeli diriku, bersumber dari pelayanan tai, aku musnahkan semuanya.
Malaikat-malaikat Iblis perecok, harus enyah dari diriku. Saya dikuduskan oleh Yesus Kristus,



dipersiapkan untuk pekerjaan yang mendatang. Terpujilah Yesus Kristus, Amin.

L.  PERSIAPAN PENGINJILAN KE SUATU DAERAH

            Tuhan Yesus, Raja kami, Engkau mengutus kami untuk menginjil di daerah.... (sebutkan nama
daerah itu dan bentuk pelayanannya: penginjilan umum, penginjilan-pribadi, retraite, dsb.). Namun kami
tidak percaya keberhasilan oleh kuasa kami, ya Tuhan. Maka mutlak perlulah Tuhan mengutus malaikat-
malaikat sorga mendahului kami bergerak, melakukan pembersihan lingkungan di sana.

            Demi nama Yesus Kristus, malaikat-malaikat Iblis teritorial, malaikat-malaikat Iblis sponsor
perdukunan serta seponsor kesaktian penduduk, juga malaikat-malaikat Iblis sponsor keturunan warga
setempat, diikat dan dilumpuhkan kuasanya. Kalian setan-setan tidak boleh merecoki penginjilan yang
akan berlangsung, karena semuanya dilakukan demi kemuliaan bagi Yesus Kristus, Yang kami sembah
dan layani.

            Kami mengundang wibawa Yesus Kristus menyertai hamba-hambaMu, ya Bapa, serta
pengendalian perilaku kami oleh Roh Yesus, agar sungguh-sungguh kemuliaan Yesus dipancarkan di
sepanjang acara penginjilan ini.

            Mohon juga agar roh-hikmat dicurahkan bagi hamba-hambaMu serta bagi para pribadi yang akan
menjadi sasaran penginjilan, agar mereka dapat mengerti berita kesukaan yang akan disampaikan.

            Kami bermohon pula, ya Yesus, agar RohMu menerangi hati setiap orang yang menjadi sasaran
penginjilian, supaya mereka melihat kemuliaan Yesus dan takluk di bawah kaki salib Yesus, Juruselamat
kami sekalian, Amin.

{Untuk penginjilian umum (sasaran: masyarakat, misalnya di Papua, dll.), perlu dipanjatkan  Doa-doaDoa-doa
Pelayanan-pribadi in-absentiaPelayanan-pribadi in-absentia bagi masyarakat setempat}

{Pada waktu keberangkatan: panjatkan K-1 K-1 (‘Doa-bungkus’)}

M.  SEPULANG DARI DAERAH PENGINJILAN

Seperti Doa ‘I’ (di atas), disesuaikan dengan situasi. Bersyukur untuk kepercayaan Tuhan atas diri
hamba-hambaNya, bersyukur untuk perlindungan Tuhan, untuk karyaNya, untuk sukacita melayani Dia.

N.  DOA-SYAFAAT BAGI MEREKA YANG MENGHUJAT (yang menuding

       “Sesat!”) atau memusuhi.

            Tuhan Yesus Yang Mahapengasih, hamba menyadari bahwa ada orang-orang yang tidak suka akan
kemurnian Injil yang kami sampaikan, sehingga secara terang-terangan atau tersembunyi menghujat kami,
menuding “Sesat!” ataupun menista. Tuhan Yesus, Engkau mengenal mereka semua, karena Tuhan
mengetahui segala sesuatu.

            Kami tidak mau sakit hari karena ulah mereka, ya Tuhan, karena sesungguh-nya Yesuslah yang
sedang mereka hujat. Sebaliknya kami bermohon agar Tuhan Yesus mengampuni mereka semua,
memberkati serta melepaskan mereka dari tipu-daya Iblis yang memperalat mereka. Roh Yesus kiranya
memberi pencerahan kepada mereka, agar pada waktunya mereka mengerti kemurnian InjilMu,
menerimanya serta menaklukkan diri sepenuhnya kepada kuasa Injil Kerajaan Sorga.

{Lanjutkan dengan Doa pengusiran malaikat Iblis Sponsor Imam Selakan (K-5) (K-5)}.

O.  MENDOAKAN PARA PENDUKUNG PELAYANAN

            Tuhan Yesus Yang Mahamulia, sungguh Engkaulah yang telah memeliharakan kami, membimbing



kami di dalam seluruh kehidpan, bahkan menempatkan rekan-rekan penopang dan penolong di dalam
pelayanan kami di ladang Tuhan. Mereka menopang kami dalam berbagai bentuk, berupa bantuan dana,
berupa dukungan doa syafaat sampai kepada pembelaan bagi hamba-hambaMu di hadapan para penghujat
dan penyesah yang berkedok Agama!

            Bapa Yang Mahabaik, kami hanya mengetahui sebagian dari rekan penolong ini, antara lain.....
{sebutkan nama-nama pribadi yang anda ketahui menolong atau mendukung pelayanan dan kehidupan
anda) di samping rekan-rekan lainnya yang Tuhan ketahui semuanya. Mohon berkat Tuhan Yesus
melimpahi mereka semua, bimbinglah mereka, ya Bapa, agar semakin masuk ke dalam KerajaanMu.
Semua rancangan kejahatan Iblis atas diri mereka, kiranya dimusnahkan, oleh kuasa Yesus, tetapi damai-
sejahtera Yesus Kristuslah memenuhi kehidupan mereka sekalian.

            Dalam nama Yesus Kristus, sumber damai-sejahtera kami, hambaMu telah berdoa, dengan penuh
ucapan syukur, Amin.

P.  DOA PERSIAPAN MAKAN

Di rumah-rumah-tangga ataupun di rumah-makan, Kaum Injili harus senantiasa mengambil sikap Imam.
Maka jangan hanya berdoa untuk makanan yang tersaji di hadapan anda, doakan seluruh makanan yang
tersedia di rumah atau rumah-makan itu,  menjadi berkat bagi setiap orang yang memakannya!

            Bapa Yesus, Yang Mahapengasih, hambaMu bersyukur untuk makanan yang tersedia, yang akan
kami nikmati. Ini semua adalah berkat dari padaMu, ya Bapa. Namun sebelum kami memakannya,
hambaMu mengundang kuasa Yesus, agar tercurah ke dalam seluruh makanan yang tersedia di rumah
(atau di rumah-makan) ini, dan kuasaMu itu pula bekerja di dalam setiap tubuh kami yang memakannya.
Kuasa Yesus itu memusnahkan semua makhluk yang mungkin merugikan diri kami, memusnahkan roh-
jahat serta bakteri-pembangkit penyakit, memusnahkan kuasa-racun dan kuasa-penyakit, semuanya 
tersingkir dari tubuh kami, sehingga kami semua keberkatan oleh Yesus: beroleh kesehatan, kesegaran
dan kekuatan tubuh kami. 

            Terimakasih atas berkatMu itu Bapa, dan biarlah semuanya bermanfaat untuk melakukan lagi
pekerjaan-pekerjaan yang berkenan di hati Tuhan Yesus, Amin.

Boleh saja doa ini ditambahkan dengan doa-doa umat gerejawi yang umum, misalnya mendoakan nafkah
bagi orang-orang yang kekurangan...

Q.  DALAM MENYIMAK PERSEKUTUAN/PENGAJARAN GEREJAWI

Kaum Injili harus menjaga dirinya agar tidak dirembesi oleh ajaran-ajaran yang tidak murni injili!
Jangan terkontaminasi oleh ajaran yang melemahkan semangat Injil di dalam diri. Kontaminasi itu
masuk melalui Buku-bacaan-rohani, atau khotbah-khotbah yang tidak injili. Maka setiap kali berurusan
dengan buku-buku sekuler dan buku rohani-tetapi-tidak-injili, perlu berdoa untuk menangkali
kontaminasi ajaran itu:

            Tuhan Yesus Kristus, Guru Agung kami; saya akan membaca buku ini (atau ikut persekutuan ini,
atau menyimak khotbah ini) dan ingin terjaga dari kontaminasi yang mungkin merembes tanpa saya
sadari. Maka saya bermohon , dalam nama Yesus, agar Roh Kudus menapis penyampaian yang akan saya
simak. Setiap ajaran yang selaras dengan kebenaran Yesus, saya mau terima, mohon dimeteraikan oleh
Roh Yesus ke dalam hatiku. Sebaliknya, konsep atau ajaran yang mengandung kesesatan, kiranya ditapis
oleh Roh yesus, disingkirkan dari hatiku. Maka saya terpelihara di dalam kebenaran Yesus, bahkan
dituntun ke dalam seluruh kebenaran, oleh Roh Yesus sendiri. Dalam nama Yesus saya sudah beroda.

Panjatkan juga doa bungkus (K-1)K-1), jika anda mengikuti kebaktian yang tidak injili!

R.  MENJELANG ISTIRAHAT MALAM



Di samping doa-doa yang standard umat gerejawi, Kaum Injili menambah doa-malam dengan
mengucapkan Doa-doa K-1, K-2, K-4, K-1, K-2, K-4, K-5K-5 dan K-6. K-6. Lanjutkan dengan:

            Tuhan Yesus Yang Mahapengasih, hambaMu bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan, dan hambaMu
percaya bahwa Tuhan akan memberikan kami istirahat yang sempurna di sepanjang istirahat kami. Oleh
kasih Bapa, kami akan beroleh kembali kesegaran, kekuatan serta kesehatan tubuh kami, sehingga esok
hari dapat kami bangun dengan sejahtera dan sukacita, penuh puji-pujian bagi nama Yesus Kristus, Amin.

CATATAN AKHIR: Setelah terbiasa  anda memanjatkan doa-doa seperti terekam di atas, maka anda
akan dimampukan Tuhan menyusun sendiri doa-doa bentuk lain yang diperlukan pada berbagai situasi
yang tidak disajikan dalam Buku kecil ini. Berkat-berkat dari Tuhan Yesus kiranya memenuhi kehidupan
dan pelayanan saudara, Amin.

!!""


