
Hari Doa & Puasa Sedunia 13 JANUARI 2021 

Pujian  - Memuji Allah akan hakikat-Nya berdasarkan firman-Nya. 
Ini waktunya Allah, kita hanya memuji dan memuliakan Dia. 

Hakikat: Allah Sumber Kemenangan 
Pribadi yang sanggup mengalahkan, menaklukkan dan mengatasi segala sesuatu 
Ayat-ayat Alkitab:  
• 1 Tawarikh 29:11 (VMD) Kebesaran, kuasa, kemuliaan, kemenangan, dan pujian adalah 

milik-Mu karena segala sesuatu di surga dan di bumi milik-Mu. TUHAN, kepunyaan-Mulah 
Kerajaan dan Engkaulah Kepala, Penguasa atas segala-galanya.

• Mazmur 44:4,7-8  Sebab bukan dengan pedang mereka menduduki negeri, bukan lengan 
mereka yang memberi kemenangan, melainkan tangan kanan-Mu dan lengan-Mu dan cahaya 
wajah-Mu, sebab Engkau berkenan kepada mereka. Sebab bukan kepada panahku aku 
percaya, dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan, tetapi Engkaulah yang memberi 
kami kemenangan terhadap para lawan kami, dan orang-orang yang membenci kami Kauberi 
malu.

• 1 Korintus 15:54-58 Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat 
binasa dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman 
Tuhan yang tertulis: ”Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut di manakah 
kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?” Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa 
ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah, yang telah memberikan kepada kita 
kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, 
berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan! Sebab kamu tahu, 
bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia.

Pengakuan Dosa  - Berdoa dengan hening, mengakui segala dosa di 
hadapan Allah yang Maha Pengampun. 
1 Yohanes 5:3-5 Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu, bahwa kita menuruti perintah-perintah-
Nya. Perintah-perintah-Nya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah, mengalahkan dunia. 
Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia: iman kita. 
Siapakah yang mengalahkan dunia, selain dari pada dia yang percaya, bahwa Yesus

 
a

 
dalah Anak Allah?

Ucapan Syukur - Bersyukur kepada Allah atas semua jawaban doa dan apa
yang telah diperbuat-Nya. 
Mazmur 118:15-17 15) Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar: 
”Tangan kanan TUHAN melakukan keperkasaan, 16)tangan kanan TUHAN berkuasa meninggikan, 
tangan kanan TUHAN melakukan keperkasaan!” 17)Aku tidak mati, tetapi hidup, dan aku akan 
menceritakan perbuatan-perbuatan TUHAN.  

Doa Syafaat - Menghampiri Allah di dalam doa untuk mendoakan orang lain.

Zefanya 3:17 TUHAN Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. 
Ia bergirang karena engkau dengan sukacita, Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya, Ia bersorak-
sorak karena engkau dengan sorak-sorai. 

Berdoa bagi orang percaya: Ya Allah, aku berdoa agar _____ selalu mengucap syukur dan 
tinggal dalam Kristus yang membawa _____ di jalan kemenangan-Mu dan kiranya _____ 
menyebarkan keharuman pengenalan akan Engkau di mana-mana. (Dari 2 Korintus 2:14) 



Kiranya semua anak; murid-murid; para guru/dosen, pemimpin & staff 
sekolah/univeritas yang percaya kepada Yesus:  
Mengasihi satu sama lain dan tinggal  di dalam Engkau 
Dipenuhi dan berlimpah dengan buah Roh  
Menjadi terang dan garam, dengan penuh keberanian memberitakan Injil 
Mengalami segala berkat, tuntunan, hikmat, penyediaan dan perlindungan Tuhan. 
Dan lain-lainnya ... 

Berdoa bagi mereka yang belum percaya:  Aku berdoa agar _____ mengaku dengan 
mulutnya, bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatinya, bahwa Allah telah  
membangkitkan Yesus dari antara orang mati, maka _____ diselamatkan. (dari Roma 10:9) 
Berdoa untuk sekolah/universitas: Allah sumber damai sejahtera, kiranya Engkau segera 
menghancurkan Iblis di bawah kaki sekolah/universitas ______. (Dari Roma 16:20a) 
Kemenangan ada di dalam Engkau ya Tuhan!  
Karuniakanlah kemenangan kepada anak-anak kami, murid-murid, para guru/dosen, para pemimpin 
dan staff sekolah/universitas! 

Ya Allah, curahkanlah di sekolah-sekolah dan kampus-kampus, kemenangan-Mu yang: 

o Mengatasi rasa takut, kesepian, putus asa, kehilangan harapan, kecemasan dan pikiran 
untuk bunuh diri.

o Mengatasi kemarahan, kepahitan, kebencian, ketidakadilan, kedengkian, gosip, 
pengucilan, dan kekerasan.

o Mengatasi penyakit, kecanduan, pelecehan, penindasan/perundungan, melukai diri 
sendiri, dan pengabaian/kelalaian.

o Mengatasi kurikulum yang tidak benar, kebohongan-kebohongan musuh, dan 
kebingungan.

o Dan lain-lainnya ...
Ø Di dalam nama Yesus, kami mengambil kembali semua area yang diberikan kepada 

musuh di sekolah/universitas _______!
Kami memberkati anak-anak kami, murid-murid, para guru/dosen, para pemimpin 
dan staff sekolah/universitas dengan:

§ Kebangkitan dan kebangunan rohani, keinsyafan akan dosa, dan pertobatan.
§ Pemulihan, penyelamatan, dan rekonsiliasi (pendamaian kembali).
§ Kebenaran, hikmat/kebijaksanaan, kearifan, wawasan dan bimbingan.
§ Keberanian, penyediaan Allah, perlindungan, keterampilan, peningkatan 

kemampuan dan pengertian.
§ Dan lain-lainnya ...

Berdoa untuk Ibu-Ibu Berdoa Internasional (IIBI): Kiranya Engkau mencurahkan 
jawaban atas doa-doa kami, ya Tuhan, bagi Kerajaan-Mulah kemuliaan dan pujian! 

Ø Tambahkan jumlah para ibu yang berdoa bersama IIBI, ya Tuhan, dan selubungilah
setiap sekolah di seluruh dunia dengan doa. Perbanyak juga para pendonor kami ya
Tuhan, sehingga lebih banyak lagi sumber daya yang dapat dikembangkan dan
dibagikan secara global. Lindungi Ibu-Ibu Berdoa agar tetap terjaga kemurnian dan
kesatuannya. Biarlah kehadiran-Mu menjadi begitu nyata bagi setiap ibu yang berdoa
sehingga ia semakin dekat dan intim dengan Engkau serta berani berbagi dan
bersaksi tentang kekuatan serta kuasa doa kepada orang lain.

Doa Syukur: Mazmur 20:6-10 

Ingat, apa yang sudah dibicarakan dan didoakan di dalam grup, tidak untuk disebar keluar! 




