
 

                     Allah adalah Kekuatan Kita 
               HARI DOA PUASA SEDUNIA - 12 JANUARI 2022 
 

 

Pujian  - Memuji Allah akan hakikat-Nya berdasarkan firman-Nya. Ini merupakan 

waktunya Allah, bukan waktu kita. Maka kita tidak menaikkan doa 
permohonan saat ini. Hanya memuji dan menyembah Allah. Juga tidak ada 
doa ucapan syukur atas jawaban doa di bagian Pujian ini. 

Hakikat: ALLAH ADALAH KEKUATAN KITA 

Definisi: Pribadi yang memiliki keteguhan atas kehendak, karakter, pikiran dan 
tujuan-Nya; memiliki kuasa untuk melawan setiap kekuatan lainnya. 

 

Ayat-ayat Alkitab: 

1. 1 Tawarikh 16:27 Keagungan dan semarak ada di hadapan-Nya, kekuatan dan 
sukacita ada di tempat-Nya. 

 

2. Mazmur 68:29 Kerahkanlah kekuatan-Mu, ya Allah, tunjukkanlah kekuatan-Mu,    
ya Allah, Engkau yang telah bertindak bagi kami. 

 

 
 

3. Mazmur 93:1 TUHAN adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan, TUHAN berpakaian, 
berikat pinggang kekuatan. Sungguh, telah tegak dunia, tidak bergoyang. 

 

4. Mazmur 138:3 (BIMK) Pada waktu aku berdoa, Engkau menjawab aku, 
dan memberi aku kekuatan yang kuperlukan dalam jiwaku. 

 

 

Pengakuan Dosa  – Secara hening mengakui segala dosa di hadapan Allah.  

• 1 Tesalonika 3:13 Kiranya Dia menguatkan hatimu, supaya tak bercacat dan 
kudus, di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus, Tuhan 
kita, dengan semua orang kudus-Nya. 
 

Aplikasi Doa Pengakuan Dosa: 
Bapa, ampunilah aku ketika hatiku menjadi lemah yang membuatku ragu untuk 
melangkah dengan iman bersama Yesus. Inilah aku ya Bapa, kuatkan dan 
teguhkanlah hatiku agar aku tetap teguh dan tidak bimbang serta tak bercacat 
dalam kesucian di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa untuk pengampunan-Mu. 

 

Ucapan Syukur - Bersyukur kepada Allah atas semua jawaban doa 

• Mazmur 59:17 Tetapi aku mau menyanyikan kekuatan-Mu, pada waktu pagi aku  
 mau bersorak-sorai karena kasih setia-Mu; sebab Engkau telah menjadi kota 
bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. 

 

Doa Syafaat – Berdoa sepakat untuk mendoakan orang lain. 

• BERDOA UNTUK ANAK KITA 
 

 Aplikasi Doa Syafaat:  
 

Tuhan, aku berdoa agar ______ mengasihi Engkau dengan segenap hatinya 
dan dengan segenap jiwanya dan dengan segenap kekuatannya dan dengan 
segenap akal budinya, dan ia mengasihi sesama manusia seperti dirinya sendiri. 
(Dari Lukas 10:27) 

 



 
 

• BERDOA UNTUK PARA MURID; PARA GURU/DOSEN; PARA 
PEMIMPIN/STAFF SEKOLAH/UNIVERSITAS YANG PERCAYA 
KEPADA YESUS 
 

Aplikasi Doa Syafaat:  
 

Tuhan, aku berdoa agar _______ mencari Engkau dan kekuatan-Mu, dan 
mencari wajah-Mu selalu. (Dari Mazmur 105:4) 

 

• BERDOA UNTUK PARA MURID; PARA GURU/DOSEN; PARA 
PEMIMPIN/STAFF SEKOLAH/UNIVERSITAS YANG BELUM 
PERCAYA KEPADA YESUS  
 

Aplikasi Doa Syafaat:  
 

Tuhan Yesus, aku berdoa agar _______ mengaku dengan mulut mereka bahwa 
Engkau adalah Tuhan, dan percaya dalam hati mereka, bahwa Allah telah 
membangkitkan Engkau ya Yesus dari antara orang mati, maka mereka akan 
diselamatkan. (Dari Roma 10:9) 

 

• BERDOA UNTUK SEKOLAH 
 

Aplikasi Doa Syafaat:  
 

Ya Tuhan, kiranya para guru dan staff serta semua murid di sekolah _______ 
memuji Engkau. Memuji keagungan dan kekuatan-Mu.  
(Dari 1 Tawarikh 16:28, BIMK) 

 

▪ Berdoa untuk kebangunan dan kebangkitan rohani terjadi di setiap sekolah 
dan kampus dan dalam setiap keluarga. 

 

▪ Berdoa agar sekolah diarahkan sesuai dengan nilai-nilai alkitabiah dan 
standar moral yang tinggi. 

 

▪ Berdoa untuk kekuatan dan kemenangan dalam mengatasi rasa takut, 
kesepian, putus asa, kecemasan, kehilangan harapan, kemarahan, 
kepahitan, kebencian, kedengkian dan kekecewaan serta pikiran untuk 
bunuh diri dan menyakiti diri sendiri dan orang lain. 

 

▪ Berdoa untuk situasi dan kondisi yang aman dan kondusif bagi setiap anak 
dalam keluarganya, lingkungan sekolahnya dan komunitasnya. 

 

• BERDOA UNTUK IIBI INDONESIA  
Sebuah doa untuk Anda, para pejuang doa dalam kelompok doa IIBI Indonesia 
 
 

Aplikasi Doa Syafaat:  

Ya Allah, kekuatanku, aku _______ menyanyikan puji-pujian bagi-Mu, sebab   
Engkaulah tempat aku berlindung. Ya Allah, kasihku.  

Segala perkara dapat kutanggung di dalam Engkau yang memberi kekuatan  
kepadaku. (Dari Mazmur 59:18, BIMK & Filipi 4:13, TB)   

 

Doa Berkat:  
Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah, Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya 
telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan 
pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam 
pekerjaan dan perkataan yang baik. Kiranya Tuhan mengarahkan hatimu kepada kasih 
Allah dan kepada ketabahan Kristus. (2 Tesalonika 2:16-17, TB & 3:5, AYT) 

 

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


