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Doa yang Anda ucapkan menjadi ‘media komunikasi’ atau percakapan rohani 
Anda dengan Yesus, Raja Sorga, dan merupakan pernyataan rohani Anda 
secara pribadi. Oleh karena itu, diharapkan bagi Saudara untuk memahami 
pentingnya berdoa secara bergiat dan bersungguh-sungguh. Berdoa harus 
dilakukan setiap hari dengan tekun, dengan intensitas yang disesuaikan 
dengan keperluan. Doa dapat diucapkan dalam hati, namun lebih bagus lagi 
diucapkan dengan bersuara, karena menurut ucapanmu engkau akan 
dibenarkan...[Mat.12:37]. Melalui doa, Saudara dapat menyampaikan apa 
yang menjadi kerinduan hati Anda kepada Yesus, sekaligus menjadi media  
Anda untuk dengar-dengaran dengan Yesus apa yang menjadi kerinduan hati-
Nya bagi Saudara. Doa yang dilakukan haruslah dilakukan dengan kerendahan 
hati [Luk.18:10-14]1, keyakinan [Yak.5:16], dan kesungguhan [Yak.5:17].  
 
Selain itu, melalui doa, Anda juga melakukan peperangan rohani dengan Iblis, 
musuh Kerajaan Sorga, sebagaimana yang diajarkan/praktekkan Yesus dalam 
Mrk.16:172 dan Mat.4:10. Doa-doa yang disediakan di sini adalah doa-doa 
sederhana yang menjadi tuntunan bagi Anda, pada waktunya Anda akan diajari 
langsung oleh Yesus untuk menjadi pendoa yang tangguh, sehingga Buku ini 
dapat dimanfaatkan oleh orang lain pula. Rajinlah dan tekunlah berdoa! 
 
Buku Saku ini terdiri dari: 

Doa Pengakuan Dan Pernyataan .........................   hal. 2 
Doa Mau Menikmati Makanan Dan Minuman .......   hal. 4 
Doa Mau Tidur ......................................................   hal. 4 
Doa Pagi Hari ........................................................   hal. 6 
Doa Syafaat ..........................................................   hal. 8 

                                                 
1 Luk.18:10-14: [10] "Ada dua orang pergi ke Bait TUHAN untuk berdoa; yang seorang adalah 
Farisi dan yang lain pemungut cukai. [11] Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya 
begini: Ya TUHAN, aku mengucap syukur kepada-Mu, karena aku tidak sama seperti semua 
orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah dan bukan juga seperti 
pemungut cukai ini; [12] aku berpuasa dua kali seminggu, aku memberikan sepersepuluh dari 
segala penghasilanku. [13] Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani 
menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata: Ya TUHAN, kasihanilah aku 
orang berdosa ini. [14] Aku berkata kepadamu: Orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang 
yang dibenarkan TUHAN dan orang lain itu tidak. Sebab barangsiapa meninggikan diri, ia 
akan direndahkan dan barangsiapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." 
2 Mrk.16:17: “Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya: mereka akan 
mengusir setan-setan demi nama-Ku…” 
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Saya menyembah Yesus Kristus, Raja Sorga; Saya mengaku 
bahwa di masa laluku saya hidup di dalam kegelapan, didominasi oleh si 
Iblis, Pemberontak terhadap Kerajaan Sorga. 

Saya ingin memasuki Kerajaan Sorga; maka saya bermohon 
penyucian diriku dari segala dosa di masa laluku; oleh kuasa Yesus 
diriku disucikan sehingga layak untuk memuliakan Yesus Kristus, 
Rajaku.  

Saya bermohon kiranya Yesus memeriksa masa laluku, memeriksa 
semua perjanjian kegelapan yang mungkin sudah mengikat diriku, 
perjanjian yang ditegakkan oleh leluhurku, atau olehku sendiri. Demi 
nama Yesus, saya membatalkan semua perjanjian-kegelapan yang 
mengikat diriku, semuanya tidak berlaku lagi. Enyahlah semua malaikat 
Iblis yang menegakkan perjanjian kegelapan itu, bersama leluhurku 
dahulu kala, bersama dirikupun. Saya hanya terikat perjanjian dengan 
Yesus Kristus, Rajaku, dalam bentuk perjanjian baru. 

Saya menolak semua kesaktian leluhurku; semua kesaktian iblisi. 
Demi nama Yesus Kristus, enyahlah semua malaikat Iblis yang memberi 
kesaktian kepada leluhurku (juga yang mungkin memberi kesaktian 
kepada diriku!). Segala roh-roh najis yang berasal dari kesaktian iblisi 
tersebut harus menyingkir dari hidupku.  

Segala ajaran-ajaran kegelapan yang sempat mendekam di dalam 
batin saya, dibatalkan dan disingkirkan dari hatiku. Supaya semakin 
bersih diriku ini, semakin layak untuk melayani Yesus dalam 
memperluas Kerajaan Sorga 

Saya bermohon, kiranya Yesus mengutus malaikat sorga untuk 
melayani, termasuk mengawal diriku, supaya saya sungguh terpelihara 
di dalam Terang Kristus, tidak lagi diseret oleh Iblis ke dalam kegelapan. 
Saya juga bermohon kiranya kuasa Yesus menutup-bungkus saya 

DOA PENGAKUAN dan PERNYATAAN 
(Diucapkan Dengan Bersuara) 

 



 DOA-DOA PRIBADI UNTUK DIUCAPKAN SETIAP HARI 

  Hal 3 dari 8 
 

sehingga saya senantiasa terpelihara oleh Roh Yesus, sehingga 
semakin hari semakin mempermuliakan Yesus. 

Saya membatalkan segala macam persekutuan kegelapan di masa 
laluku, dalam perkumpulan iman asing yang pernah saya hadiri. Demi 
nama Yesus Kristus, enyahlah semua malaikat Iblis sesembahan iman 
asing. Hanya Yesus Kristus Sekutuku, Juruselamatku dan Rajaku. 

Saya memutuskan segala macam ikatan dengan kegelapan 
termasuk ikatan batin dengan leluhur yang dahulu hidup dalam 
kegelapan. 

Demi nama Yesus Kristus, semua roh-roh najis warisan leluhurku 
harus dimusnahkan, tersingkir dari diriku; roh-roh yang dari Yesus saja 
yang memenuhi diriku. Segala pengajaran leluhur yang tidak sesuai 
dengan kebenaran Injil disingkirkan dari ingatanku; kebenaran Yesus 
saja yang saya mau terima. Bahkan naluri suku-bangsa yang ada dalam 
diriku, mohon diperbaharui oleh Yesus, sehingga naluriku yang baru 
adalah naluri warga Kerajaan Sorga. 

Demi nama Yesus Kristus, saya membatalkan dan menolak segala 
macam perhambaan Iblis atas diriku; semua malaikat Iblis yang 
mencoba menghimpit kepribadianku, harus enyah, menyingkir dari 
kehidupanku. 

Saya bermohon, kiranya Roh Yesus Kristus memasuki hatiku, 
memerintah dalam batinku, memberi saya hati yang baru, seperti hati 
Yesus, yang lemah lembut, rendah hati, murah hati, pemberi dan 
pembawa kelegaan. Silakan, ya Yesus, mohon bentuk diriku sehingga 
layak disebut warga Kerajaan Sorga. Saya adalah milik Yesus, dan 
Yesus adalah Rajaku, sekarang sampai selama-lamanya. AMIN. 
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Saya mengucap syukur pada Yesus, sebab pada saat ini ada makanan 
dan minuman jasmani yang diberikan yang akan saya nikmati. Mohon 
kiranya Yesus menjamah dan menguduskan makanan dan minuman ini. 
Kalau-kalau ada campur tangan Iblis, yaitu sakit-penyakit, kuman, virus, 
dan racun, kumusnahkan demi nama Yesus dari makanan dan minuman 
ini! Kiranya Roh Yesus bekerja ke dalam tubuh saya melalui makanan 
dan minuman ini untuk memberikan saya kesehatan dan tenaga baru 
yang boleh saya manfaatkan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang 
berkenan di hadapan Yesus. Kiranya berkat yang sama dapat juga 
dinikmati oleh saudara-saudara di tempat lain yang juga 
membutuhkannya. Terima kasih Bapa atas berkat yang saya terima ini. 
Saya sambut berkat-Mu dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama 
Yesus saya berdoa. AMIN. 
 
 

 
 
 

 
Yesus Yang Maha Baik, Raja Sorga, terima kasih atas kebaikan dan 
penatalayanan Roh-Mu dalam kehidupanku hari ini, saya tahu ini semua 
karena kebaikan dan kemurahan-Mu. 
 
Saya bermohon ampun atas dosa dan kecemaran yang saya lakukan 
baik melalui hati, pikiran, kehendak, perasaan, ucapan, mata, telinga, 
maupun perbuatanku, sehingga saya boleh layak di hadapan-Mu. Terima 
kasih atas pengampunan yang Bapa berikan bagi saya. 
 
Demi nama Yesus, saya enyahkan segala malaikat Iblis penguntit, 
perecok, penggocoh; dari hidupku! Segala roh-roh jahat yang menempeli 

DOA MAU MAKAN 
(Diucapkan Dengan Bersuara) 

 

DOA MAU TIDUR 
(Diucapkan Dengan Bersuara) 
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saya, kumusnahkan demi nama Yesus! Saya hanya membuka hati dan 
kehidupanku buat roh-roh yang dari Yesus saja. Segala ikatan rohaniku 
yang terjalin dengan setiap orang yang bergaul atau berinteraksi dengan 
saya, bahkan ikatan rohaniku yang terjalin dengan apapun, kuputuskan 
demi nama Yesus! Ikatan rohaniku semata-mata murni kepada Yesus 
saja. 
 
Hamba bermohon di hadapan Yesus, kiranya kuasa Yesus menutup-
bungkus saya dan keluarga saya, sehingga tidak ada kuasa-kuasa Iblis 
yang dapat mencederai kami. Saya juga bermohon, kiranya Raja Yesus 
mengutus malaikat sorga untuk menjagai dan mengawal kami. 
 
Bapa Yang Maha Baik, saya sudah menikmati sebagian besar hari ini, 
saya menyerahkan sisa hari ini dalam tangan-Mu, kiranya saya boleh 
menikmati sisa hari ini juga dalam penyertaan-Mu.  
 
Yesus Yang Maha Baik, saya juga mau beristirahat pada malam ini, 
mohon Bapa memberikan saya istirahat yang sempurna, agar besok pagi 
dengan tubuh yang segar, kesehatan, dan tenaga yang baru saya bisa 
menikmati hari dan berkat yang Bapa akan sediakan bagi saya, tetap 
dalam sikap yang mempermuliakan Yesus. Di dalam nama Yesus, Raja 
dan Juruselamatku, saya sudah berdoa. AMIN. 
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Yesus Yang Maha Baik, Raja Sorga, terima kasih atas kebaikan-Mu, 
saya sudah menikmati istirahat malam, dan pagi hari ini Bapa bangunkan 
saya dengan nafas kehidupan yang Bapa berikan. Terima kasih atas 
kesehatan, kekuatan dan udara segar yang saya dapat hirup secara 
cuma-cuma. Saya tahu ya Bapa, ini semua karena kebaikan dan 
kemurahan-Mu. 
 
Saya bermohon ampun atas dosa dan kecemaran yang terjadi dalam 
hidupku yang kulakukan baik melalui hati, pikiran, kehendak, perasaan, 
ucapan, mata, telinga, maupun perbuatanku. Mohon Yesus mengampuni 
saya, sehingga saya boleh semakin layak di hadapan-Mu. 
 
Hamba bermohon di hadapan Yesus, kiranya kuasa Yesus menutup- 
bungkus saya dan keluarga saya, sehingga tidak ada kuasa-kuasa Iblis 
yang dapat mencederai kami. Saya juga mengundang malaikat sorga 
untuk menjagai dan mengawal kami, sehingga sepanjang hari ini kami 
terlindungi dari serangan-serangan Iblis dan malaikatnya dan kamipun 
leluasa melakukan apa yang menjadi bagian kami dalam kehidupan yang 
diberikan Yesus seturut takaran yang Engkau tetapkan. 
 
Demi nama Yesus Kristus, saya juga mengusir malaikat-malaikat Iblis 
yang mau merecoki kehidupan saya dan keluarga, termasuk: 

 Malaikat Iblis sembahan leluhur kami sekalian; 

 Malaikat Iblis sponsor kesaktian leluhur kami di masa lalu (dan 
kesaktian kami masing-masing di masa lalu); 

 Malaikat Iblis sponsor iman asing yang dianut leluhur kami dan 
kalau ada kami anut di masa lalu; 

 Malaikat terang palsu dan roh anti-kristus; 

 Malaikat Iblis yang pernah menjamah kehidupan kami di masa 
lalu;  

DOA PAGI HARI 
(Diucapkan Dengan Bersuara) 
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 Malaikat Iblis yang mencoba menghimpit kepribadian kami; dan 

 Malaikat Iblis yang mengaku-ngaku berteritorial di sekitar 
lingkungan atau wilayah tempat kediaman kami; 

 
...kalian setan-setan harus menyingkir dari kehidupan kami, kalian tidak 
boleh merecoki kehidupan kami di sepanjang hari-hari ini. Enyahlah 
kalian semua, bawa pergi roh-roh-najis kalian, menyingkir kalian dari 
kehidupan kami. Segala roh-roh jahat, yaitu: roh kedegilan, 
pembangkangan, tegar tengkuk, roh dusta, roh egoisme, roh sakit 
penyakit, roh ketakutan, roh amarah, roh ketidaksabaran, roh pelit, roh 
luka batin, dan akar pahit dan roh-roh jahat lainnya dari manapun 
jalurmu, semuanya kumusnahkan demi nama Yesus! (Anda teringat 
akan roh-roh najis lainnya yang pernah merecoki kehidupan Anda, 
masukkan dalam doa dan enyahkan roh-roh jahat itu!). 
 
Saya bermohon, kiranya Roh Yesus bertakhta dalam hati dan hidupku 
selama-lamanya, sebagai Raja dan Juruselamat. Saya juga mengundang 
roh-roh yang dari Yesus untuk bersemayam dalam batinku, yaitu: roh 
kerendahan hati, roh kelemahlembutan, roh ketaatan kepada Yesus, roh 
pengenalan akan Yesus, roh belas kasihan, roh pengampun, roh hikmat 
dan pengertian, roh nasehat, roh kejujuran, roh kesabaran, roh 
ketertiban, dan roh pengendalian diri. Kiranya Yesus mengajari hamba 
untuk menyenangi hal-hal yang Yesus senangi dan menolak hal-hal yang 
Bapa tolak juga membentuk watak saya seturut watak yang Bapa 
kehendaki bagi kemuliaan Yesus. Saya dan keluarga saya mau 
memasuki hari yang Bapa berikan ini dalam rancangan dan kehendak 
Yesus saja dan kami mau menjalani hari ini secara memuliakan Yesus 
Kristus. Saya juga bertanya, apakah kiranya yang saya dapat perbuat 
satu hari ini untuk menyenangkan hati-Mu, ya Bapa.  
 
Segala puja dan sembah sujud hanya bagi Yesus saja, bagi saya 
cukuplah sukacita, damai sejahtera yang dari Yesus, dan penyertaan 
oleh Roh Yesus sekarang sampai selamanya. AMIN. 
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Dalam Alkitab, istilah syafaat secara gamblang hanya disebutkan satu kali 
dalam 1Tim.2:1. Berdoa syafaat, pada prinsipnya adalah berdoa untuk 
seseorang atau untuk pelayanan TUHAN yang dilakukan oleh orang lain. 
Teladan berdoa syafaat ini telah diajarkan Yesus, di antaranya dalam 
Luk.22:32 dan Yoh.17:1-28. Contoh syafaat singkat di bawah ini dapat Anda 
praktekkan dan sesuaikan dengan kondisi yang ada seturut gerakan hati; 
 
(SYAFAAT UNTUK KESELAMATAN SAUDARA YANG LAIN) 

Yesus Yang Maha Baik, Raja Sorga, saya berdoa untuk (sebutkan nama 
orang yang didoakan; satu orang atau lebih) agar Yesus kiranya 
menjamahnya sehingga dia beroleh pertobatan. Janganlah kiranya dia 
sampai binasa, sebaliknya dia beroleh keselamatan, karena diapun juga 
adalah manusia ciptaan-Mu yang Engkau kasihi. Tolong TUHAN, taruhkan ke 
dalam batinnya roh pengenalan akan Yesus dan roh pertobatan. Semua 
kuasa dan sihir Iblis dan roh najis yang menghimpit kepribadiannya, 
dimusnahkan demi nama Yesus. Kiranya kuasa Yesus membungkus dia dan 
malaikat sorga diutus untuk mengawali dan menuntun dia ke dalam 
pertobatannya. Dalam nama Yesus, saya berdoa. AMIN. 

 
(SYAFAAT UNTUK MENDUKUNG PELAYANAN) 

Raja Yesus Yang Maha Pencipta, saya berdoa untuk (sebutkan pelayanan 
yang sedang atau akan dilakukan) agar Roh Yesus kiranya bercampur 
tangan dan menatalayani pelayanan ini agar semua boleh berjalan dalam 
rancangan Yesus dan hasilnya seturut kehendak Yesus pula, segala 
rancangan Iblis dimusnahkan demi nama Yesus. Mohon Yesus memberkati 
(nama yang melayani) agar dia beroleh hikmat dan kewibawaan Kristus. 
Mohon Yesus mengutus malaikat sorga untuk mengawal (nama yang 
dilayani) dan hamba-Mu, agar leluasa kiranya pelayanan ini dilakukan 
sehingga nama Yesus ditinggikan dan Kerajaan Sorgapun semakin diperluas, 
kiranya kuasa Yesus membungkus mereka semua. Dalam nama Yesus, saya 
berdoa. AMIN. 

DOA SYAFAAT 
(Diucapkan Dengan Bersuara) 

 


