
Hari ke 1  
 
Kasih setiaMu kekal selama-lamanya  
 

Silahkan berdoa dengan suara yang keras sebagai pernyataan puji-pujian kepada Allah…  
 

Aku akan bersyukur kepadaMu Tuhan dan memanggil nama Mu. Aku akan memasyurkan namaMu di antara bangsa-
bangsa, pada bangsa ini - untuk perkara-perkara ajaib yang Engkau telah lakukan. Aku akan bernyanyi bagiMu dan 
memuji Mu. Ajarlah aku apa artinya “kemuliaan nama Mu” sehingga hatiku selalu bersukacita di dalam Mu. 
Kerinduanku adalah mencari wajahMu dan mengingat segala keajaiban yang telah Engkau lakukan! 
 

– Aku berterima kasih kepadamu, Tuhan, karena Engkau baik, kasihMu kekal selama-lamanya! 
– Engkau mengingat aku ketika aku hilang dan hidup tanpa Engkau, dan melepaskan aku dari musuh-musuhku! 

KasihMu kekal selama-lamanya! 
– Ketika aku masih hidup di dalam dosa-dosaku, Kristus telah mati bagiku! Haleluya! KasihMu kekal selama-

lamanya! 
– Engkau tidak mengingat dosa-dosaku, atau memperlakukan aku setimpal dengan dosa-dosaku, tetapi melalui 

Kristus, Engkau telah menghapus dosaku, seperti jauhnya timur dari barat, dan Engkau tidak mengingatnya 
lagi! Haleluya! Kasih setiaMu kekal selama-lamanya! 

– Aku akan memuji namaMu, ya Tuhan, dan di dalam namaMu aku akan mengangkat tanganku karena kasih 
setiaMu kekal selama-lamanya! 

– Aku akan memujiMu, O Tuhan, tiada Allah lain seperti Engkau baik di sorga maupun di bumi - Engkaulah Allah 
yang memelihara perjanjian kasihMu dengan hamba-hambaMu yang dengan segenap hati hidup di jalanMu. 
Tidak ada sesuatupun yang terlalu sulit bagiMu! KasihMu untuk selama-lamanya! 
 

Engkaulah yang memiliki kebesaran, kuasa, kemuliaan, keagungan dan kemegahan, dan segala sesuatu di sorga dan di 
bumi adalah milikMu. Engkau ditinggikan sebagai kepala atas segalanya. Kekayaan dan kehormatan datang hanya dari 
Mu karena Engkaulah pemerintah atas segalanya. Di dalam tanganMu ada kekuatan dan kuasa untuk meninggikan dan 
memberi kekuatan kepada semua orang. Dan aku bergabung bersama penghuni sorga dan umatMu di seluruh dunia 
membawa ucapan syukur dan pujian bagi kemuliaan namaMu! Haleluya! Kasih setiaMu kekal selama-lamanya! 
Haleluya! Haleluya! Amin dan Amin! 
 
 

Mazmur 105:1-5; 
Mazmur 136:1-9,23-24; 

Roma 5:6; Mazmur 103:10-12; 

Mazmur 63:4; 2 Tawarikh 6:14; 

1 Tawarikh 29:10-13 

  



Hari ke 2  
 
Selamatkanlah aku dari diriku, O Tuhan  
 

Tenangkan hatimu memulai. “Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah!” (Mazmur 46:11) 
 

Bapa, Terima kasih untuk janji yang ada di dalam firmanMu bahwa ketika aku datang mendekati Mu, Engkau akan 
datang mendekat kepadaku. Terima kasih untuk berkat-berkat bagiku ketika aku mencari Engkau! Tetapi aku datang 
kepadaMu, Bapa Surgawi, mengakui bahwa aku telah menginjinkan kasih yang lain hadir dalam hubunganku dengan 
Engkau. Seringkali aku datang mendekat kepadaMu dengan mulutku dan mengatakan perkataan yang benar, namun 
hatiku tetap tinggal jauh dari padaMu, keras dan tidak tersentuh oleh RohMu. Tolonglah aku, Bapa! Kasihanilah aku 
karena aku ingin menjadi seorang yang mencari Engkau dengan segenap hatiku dan menemukan Engkau. 
 

Kiranya aku tidak mendekat kepadaMu lalu mundur dan berkurang di dalam mencintai Mu. Selamatkanlah aku dari 
diriku, ini doaku - dari sikap membenarkan diri, memenuhi kebutuhan sendiri, dan mementingkan diri sendiri! 
Kuatkanlah aku untuk tinggal tetap di dalam Engkau, untuk belajar diam di dalam Engkau, sehingga aku dapat 
menghasilkan buah rohani, karena aku tahu aku tidak bisa berbuat apa-apa kecuali aku tinggal di dalam Kristus Yesus. 
 

Kuasailah aku dengan RohMu untuk sungguh-sungguh mencari Mu. Kiranya kerinduanku untuk mendekat kepadaMu 
terpancar melalui pikiran-pikiranku, apa yang aku izinkan diriku baca dan lihat, musik yang aku dengarkan, di dalam 
percakapanku, bagaimana aku bertingkah laku di rumah, di lingkunganku atau tempat kerjaku; dan ketika aku berpikir 
bahwa tidak ada seorangpun yang sedang mengawasiku.  
 
Di dalam semuanya ini dan masih banyak yang lain lagi - ajarlah aku apa artinya hidup dan bergerak serta memiliki 
kehidupanku hanya di dalam Engkau saja. Aku mengundang Engkau Roh Kudus untuk membajak hatiku yang tandus, 
sehingga menjadi tanah yang subur dimana firmanMu bisa bertumbuh.  
 
Lembutkanlah hatiku kembali, ya Tuhan, sehingga aku dapat mendengar lebih jelas suaraMu dan berjalan di jalanMu. 
Dalam nama Yesus. Amin. 
 
 

Yakobus 4:8; Mazmur 34:10; 
Yesaya 29:13; Yeremiah 29:13; 

Yohanes 15:4,5; Ibrani 11:6; 
Acts 17:28; Yeremia 4:3: 

Matius 13:18-23 

  



Hari ke 3  
 
Berjalan seperti Yesus  
 

Aku berterima kasih kepadaMu, Bapa, untuk teladan hidup dari Yesus. Tolonglah aku mengikuti jejakNya karena aku 
tahu bahwa siapa saja yang sungguh-sungguh mengikuti Dia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan akan 
memiliki terang kehidupan itu. Ampuni aku, Bapa, pada saat aku memilih kegelapan daripada terang kehadiranMu. 
Tolonglah aku untuk mencintai Mu lebih dari semua orang dan di atas segala benda-benda lain; kiranya aku mendegar 
suaraMu, dikenal olehMu dan mengikuti Engkau. Kiranya aku tidak menjadi batu sandungan di jalan siapa pun atau 
dicela sebagai muridMu oleh karena kata-kata atau tindakanku, seperti FirmanMu berkata bahwa siapa saja yang 
mengakui hidup di dalam Yesus, haruslah berjalan seperti yang Dia lakukan. 
 

Kiranya aku menjadi seorang muridMu sama seperti Rasul Paulus yang dapat berkata kepada orang lain tanpa berbual, 
“Ikutilah teladanku, sama seperti aku mengikuti teladan Kristus!” 

– Mampukanlah aku oleh RohMu untuk menjadi teladan Yesus di dalam rumahku, di tempat pekerjaanku, di 
lingkunganku dan di sekolah. 

– Kiranya perjumpaanku dengan teman-teman dan orang-orang asing diwarnai dengan kehadiran Kristus. 
– Kiranya aku mengarahkan pikiranku dan mataku padaNya. Dalam segala sesuatu kiranya aku menjadi teladan 

dengan melakukan apa yang baik. Bahkan dalam penderitaan, kiranya aku menjadi teladan dalam kesabaran. 
– Dan Bapa, aku memohon Engkau akan memberi kesempatan kepadaku untuk membagikan semua ajaranMu 

kepada orang lain, sehingga aku bisa menjadi seorang murid yang memuridkan orang lain. 
 

Sebagai seorang yang mengikuti Engkau, Tuhan, kiranya aku tetap beriman dan berdiri kokoh, tidak tergeser dari 
pengharapan yang disediakan Injil bagiku. Ingatkan aku bahwa sebagai muridMu, aku telah dipanggil untuk pelayanan 
dan memberitakan kabar pendamaian sebagai dutaNya Kristus. Kiranya aku menjadi bejana yang berarti yang 
melaluinya Engkau dapat menarik orang lain untuk didamaikan dengan Kristus, bahwa buah rohani yang kekal akan 
lahir dari kehidupanku. Semuanya ini aku minta di dalam nama Yang Maha Kuasa, yaitu Yesus. Amin. 
 
 

1 Petrus 2:21; Yohanes 8:12; 
Lukas 14:26; 1 Yohanes 2:5; 

Yohanes 10:27; 2 Korintus 6:3; 
1 Korintus 11:1; Ibrani 12:2 

Titus 2:7;  Ibrani 12:11 
Yacobus 5:10; 2 Timotius 2:2;  

Matius 28:19; Kolose 1:23; 
2 Korintus 5:18-20; Yohanes15:16 

  



Hari ke 4  
 

Aku akan ingat  
 

Bapa, Engkau besar dan layak menerima segala pujianku! Betapa luar biasa segala sesuatu yang telah Engkau lakukan! 
Aku berterima kasih dan memuji namaMu yang kudus, ya Tuhan, karena aku telah melihat Engkau bekerja untukku 
berulang kali. dan aku menyembahMu karena hanya Engkau yang dapat melakukan perkara-perkara yang luar biasa 
ini. Hanya Engkau adalah Allah! 
 

– Terima kasih untuk pemeliharaanMu. Aku mengingat ketika … 
– Terima kasih untuk perlindunganMu. Aku mengingat ketika… 
– Aku teringat hari dimana Engkau menyelamatkanku… dan aku berterima kasih karena sinar kehadiranMu 

menerangi kegelapanku dan Engkau tidak memperlakukan aku setimpal dengan dosa-dosaku! (Berhenti 
sejenak untuk mengingat dan memanjatkan syukur) 

 

Ajarlah aku dengan RohMu untuk hidup dengan pujian Mu senantiasa di bibirku. Ampunilah aku yang tidak bersyukur 
dan ubahkanlah hatiku yang sering mengeluh! Ketika aku melihat kembali dan mengingat betapa Engkau telah 
menyertaiku, dan bagaimana tanganMu menyertaiku, aku dipenuhi pujian dan rasa syukur. Tetapi terlalu mudah aku 
ditawan kembali oleh badai di sekelilingku dan aku kehilangan pandangan terhadap Engkau serta imanku tampaknya 
lenyap. Namun, O Tuhan, Engkau amat setia, setia atas semua janjiMu. Oleh sebab itu, aku tidak akan takut walaupun 
segala sesuatu di sekelilingku tampaknya tidak memberi jalan keluar, dan aku tampaknya kehilangan pijakan di tengah 
semua perubahan waktu; apapun badai yang aku hadapi, pengharapanku ada di dalam Engkau Tuhan, dan kasih 
setiaMu bagiku. 
 

Aku memohon Bapa, kiranya Engkau menuliskan lagu penyembahan baru di dalam hatiku karena Engkau layak 
disembah. Berilah aku hati yang tidak terbagi-bagi sehingga aku bisa takut akan namaMu and menghormatiMu. Pada 
saat aku mengingat semua yang telah Engkau kerjakan bagiku di masa lalu, tambahkanlah imanku Tuhan, dan 
kepercayaanku di dalam Engkau, karena semua hal itu terbayang di hadapanku hari ini. Bantulah aku di dalam 
kelemahanku. Buanglah bayang-bayang keraguan yang masih mengitari dan mempengaruhi kehidupanku. Kiranya 
seluruh keberadaanku dan semua yang aku lakukan keluar dari hati yang menyembah dan menghormatiMu. Karena 
Engkau mulia dan aku meletakkan harapanku hanya di dalam Engkau.  

 
 

Mazmur 145:3; Mazmur 66:1; 
Mazmur 103:10; Mazmur 34:1; 
Mazmur 103:2; Mazmur 33:4; 

Mazmur 46:1-2; Mazmur 147:11; 
Mazmur 86:11; Markus 9:24; 

Mazmur 29:1-2 

  



Hari ke 5  
 
Pujilah Dia di dalam badai  
 

Bapa, aku mengakui bahwa aku tidak tahu apa yang harus kulakukan, tetapi mataku tertuju padaMu. Betapa 
bersyukurnya aku atas janjiMu di dalam FirmanMu bahwa ketika aku berduka, Engkau memberiku mahkota keindahan, 
bahkan ketika aku berduka, ada sukacita di dalam Engkau. Dan ketika aku putus asa dan tidak berpengharapan, ketika 
aku memandang kepadaMu, Engkau akan menyelubungi aku dengan jubah pujian. 
 

Kerinduan hatiku Bapa, adalah selalu memujiMu, tetapi aku mengakui bahwa seringkali seperti Petrus, aku 
memalingkan wajahku dari Yesus, melihat ganasnya badai di sekelilingku, tenggelam di dalam keadaanku, dan 
kehilangan semua kesanggupanku untuk percaya bahwa Engkau akan berperang dalam pertempuranku. Mengapa 
imanku sedemikian kecil? Mengapa aku bimbang? Ampunilah aku, Bapa, dan kasihanilah aku. Tolonglah aku, aku 
berdoa! Hancurkanlah kebimbangan di dalam hidupku, dan buatlah itu menjadi nyata bagiku walaupun pohon ara 
tidak bertunas (impian-impianku tidak berbuah…..), dan sekalipun tidak ada anggur di pohonnya (beban-bebanku 
tampak tiada berakhir …), meskipun pohon zaitun tidak menghasilkan dan ladang-ladang tidak mendatangkan 
makanan (sumber keuanganku tampak sangat kekurangan…), meskipun tidak ada domba di kandang atau ternak di 
peternakan (harta duniawiku sangat sedikit…), kiranya aku tetap bersukacita dan memuji namaMu—karena Engkaulah 
Allah dan Juruselamatku (aku memiliki Yesus!). Engkau adalah kekuatanku, dan Engkau memampukan aku untuk 
bangkit mengatasi masalah dalam hidupku dan mengatasi kekuatiran-kekuatiran dunia ini. 
 

Kiranya aku meneladani raja Yosafat dan pasukan Israel yang bernyanyi dan memuji namaMu dan membiarkan 
peperangkanku di dalam tanganMu. Sekalipun aku berada di situasi yang sangat sulit, biarlah aku memilih untuk 
bersyukur kepadaMu, bersukacita di dalam Mu, dan mengetahui bahwa kasihMu kekal selama-lamanya. Hari ini aku 
memilih untuk memuji Mu terlepas dari apa yang aku lihat dengan mata duniawiku dan saya bersukacita karena 
namaku tertulis di surge oleh karena karya sempurna Yesus di salib. Terima kasih kepada Mu atas kemenangan yang 
pasti. Dalam nama Yesus, Amin. 
 
 

2 Tawarikh 20:12; Yesaya 61:3; 
Matius 14:25-33; Habakuk 3:17; 

2 Tawarikh 20:21-22; Mazmur 5:11; 
Lukas 10:20 

  



Hari ke 6  
 
Aku memilih untuk menantikan Engkau  
 

Bapa, tolonglah aku untuk yakin supaya aku bisa melihat kebaikanMu di negeri ini. Tolonglah aku untuk menantikan 
Mu, kuat, berani dan tekun menanti. Aku memohon kiranya kehidupanku semakin menjadi alat untuk 
mengumandangkan keagungan dan kebaikanMu. Jadikanlah aku berani saat berhadapan dengan pencobaan. Doaku 
supaya Engkau menguatkan aku, untuk berdiri teguh and lepaskanlah bibirku untuk menyembahMu – Engkau besar 
dan ajaib ya Allah! Hanya Engkaulah Allah, pencipta langit dan bumi – dan aku bersama dengan semua ciptaan untuk 
memuji nama kudus Mu! Suci! Suci! Suci! Tuhan Allah Maha Kuasa, yang selalu ada, yang ada sekarang, dan Yang akan 
datang! Ampunilah aku karena menahan pujian dan penyembahan, karena kebisuanku dan bahkan kejengkelan dan 
kehilangan penglihatan akan kebesaran dan kemuliaanMu. Karena melakukan hal-hal itu aku membiarkan Engkau 
menjadi kecil di mataku dan aku mengambil keadaan dan kekuatiran ke dalam tanganku sendiri, daripada 
mempercayai Engkau. Engkau telah berkata bahwa mereka yang meletakkan harapannya pada manusia dan 
bergantung pada kekuatan badani akan terkutuk. Bapa ampuni aku karena telah percaya pada yang lain atau kekuatan 
sendiri, daripada mempercayai Engkau. Tambahkanlah imanku Tuhan. Kiranya aku manjadi seperti pohon yang di 
tanam di pinggir sungai dan tidak takut saat kemarau datang, tetapi yang daunnya tetap hijau. 
 

Aku memilih untuk meletakkan kekuatiranku pada Mu … 
– Relasi dalam hidupku yang retak … 
– Mereka yang dekat dengan ku yang belum memanggil namaMu 
– Kekuatiran akan masalah keuangan, 
– Dunia yang hilang dan hancur … 

 

Ya Tuhan tambahkan imanku! Mampukan aku dengan Roh Mu untuk menyampaikan firmanMu dengan keberanian 
dalam segala situasi hidupku, meski apapun yang terjadi di sekelilingku. Aku memilih untuk meletakan kepercayaanku 
pada Mu dan berharap di dalam kasih setia Mu, karena Engkaulah kekuatanku, dan mereka yang berharap pada Mu 
tidak akan dikecewakan. Terima kasih karena Engkau bekerja di dalamku, dan tidak ada sesuatupun yang terlalu sulit 
bagiMu. Tidak ada! Dalam nama Yesus. Amin. 
 
 

Mazmur 27:13; Kisah Rasul 4:23-31; 
Yesaya 6:3; Yeremia 17: 5; 

Yeremia 17:7-8; Mazmur 55:22; 
Kisah Rasul 4:29; Habakuk 3:17-19; 

Yesaya 49:23; Lukas 1:37 

  



Hari ke 7  
 
Engkau melakukan hal-hal besar  
 

Suarakanlah pujian mu dengan kuat saat membaca doa ini 
 

Pujilah Tuhan, hai jiwaku!, Pujilah namaNya yang kudus, hai segenap bathinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Aku tidak 
akan melupakan semua yang telah Engkau kerjakan! Engkau mengampuni segala dosaku (Halleluyah!) dan 
menyembuhkan semua penyakit ku. Engaku telah menebus kehidupanku dari lobang kubur – dari dosa, kegelapan dan 
kehancuran, dan memahkotaiku dengan kasih setia dan rahmat. Engkau memuaskan keinginanku dengan segala 
kebaikan, sehingga masa mudaku menjadi baru seperti pada burung rajawali… Engkau penuh rahmat dan kemurahan, 
ya Tuhan, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Engkau tidak memperlakukan setimpal dengan dosaku atau 
membalasku seturut dengan kesalahan-kesalahanku! (Halleluya! Terpujilah namaMu yang kudus!) 
 

Aku memuji Mu Tuhan! Jiwaku berkumandang “Besarlah Tuhanku! Luar biasa pekerjaan Mu!”. Terpujilah Tuhan! 
Terpujilah Tuhan! Saya memuji Mu ya Allah untuk apa yang telah Engkau lakukan di antara umatMu – gereja Mu, 
karena kami adalah domba gembalaanMu! Engkau senantiasa merubah hati kami yang keras menjadi hati yang taat, 
melalui Roh Mu. Engkau senantiasa memulihkan kegirangan kami atas keselamatan kami. Benar! Kegirangan dan 
sukacita telah Engkau pulihkan pada umat Mu, dan aku memuji nama Mu! Hanya Engkau yang dapat melakukan 
perkara-perkara ini! Engkau yang melepaskan lidah umat Mu untuk memuji kebenaranMu dan mengumandangkan 
pujian Mu!. Engkau memperbaharui hati penyembahan kami! Aku memuki namaMu ya Tuhan! Engkau mengajarkan 
kami untuk mencintai apa yang Engkau cintai, Engkau mengubah kami. Engkau mengubah diriku! Aku memuji 
namaMu, karena hanya Engkau yang dapat melakukan perkara yang besar! Hanya Engkau, melalui Roh Mu yang dapat 
memberi nafas kehidupan di wilayah hati kami yang telah mati! Hanya Engkau yang dapat membangun dan merubah 
gereja Mu!  
 

Bapa aku akan memujiMu di hadapan umat Mu! Aku akan mengangkat tanganku dalam bait kudus dan memuji 
namaMu yang besar. Aku akan mengumandangkan di antara umatMu bahwa “kasih setiaMu kekal selamanya!” Aku 
tidak akan dibungkamkan saat mengumandangkan kebesaranMu dan memberi Mu kemuliaan.  
 
Hari ini Bapa, biarlah aku di dapati setia memujiMu di dalam perkataan dan perbuatan, nyanyian hati, perenungan dan 
tindakan kasih dan pelayanan. Kiranya apa yang saya lakukan dan katakan merupakan cerminan kasih ku pada Mu, 
sehingga Yesus di tinggikan di dalam dan melalui hidupku. Karena nama Mu dan kemasyuran Mu adalah kerinduan 
hatiku! Di dalam nama Yesus, Amin. 
 
 

Mazmur 103; Mazmur 66:3; 
Mazmur 100:3; Yehezkiel 11:19; 

Mazmur 51:12-15; Yehezkiel 37:3-5; 
Mazmur 134:2; Mazmur 136:1; 
Lukas 19:40; Mazmur 29:1-2; 

Yesaya 26:8 

  



Hari ke 8  
 
Pemenang  
 

Bapa, Firman Mu berkata bahwa aku adalah pemenang karena darah Anak Domba, Tuhan Yesus Kristus, dan ucapan 
kesaksianku – bahwa di dalam Yesus, segala kepenuhan ilahi yang tinggal di dalam tubuh jasmani dan aku telah di 
berikan kepenuhan di dalam Kristus dan berbagian di dalam otoritasNya atas segala kuasa roh dan otoritas! Tetapi aku 
mengaku bahwa aku tidak merasa seperti seorang pemenang dan aku sering menyerah kepada pengaruh dunia ini 
daripada berserah diri pada Kristus. 
 

Ya Allah, selamatkanlah aku dari diriku! Kiranya aku dipenuhi oleh Roh Mu dan kekuatan kuasaMu – kuasa 
kebangkitan! Ajarlah dan pakailah aku, sehingga aku menjadi seorang yang melihat kubu di dalam hidupku di robohkan 
dan membantu orang lain berjalan di dalam kebebasan. Terima kasih, Bapa, karena aku milikMu dalam Kristus Yesus, 
Engkau mengelilingi aku dengan hadiratMu - bahwa Engkau adalah tembok berapi di sekelilingku. Engkaulah, Ya Tuhan, 
tempat perlindungan dan kekuatanku. Dalam setiap situasi dan pergumulan, Engkau ada bersamaku. Aku tidak akan 
takut karena aku percaya di dalam namaMu. 
 

Seperti Yosua, kiranya aku menjadi yakin bahwa Engkau ada bersamaku dan tidak akan pernah meninggalkan atau 
mengabaikan aku. Dengan Roh KudusMu yang bekerja di dalam aku, bentuklah aku menjadi kuat dan berani, tidak 
menjadi takut atau patah semangat, tetapi selalu sadar bahwa Engkau ada bersamaku kemanapun aku pergi Pakailah 
aku untuk merebut kembali daerah yang di ambil musuh. Bantulah aku untuk menguasai diri dan waspada, karena aku 
mengetahui bahwa musuh jiwaku berkeliaran mencari kesempatan yang tepat. 
 

Di dalam nama Yesus, kuatkanlah aku untuk menyerah kepadaMu, menolak musuh, dan berdiri teguh di dalam 
imanku! Aku berdoa, berilah aku cara pandangMu terhadap situasi yang sedang aku hadapi, dan kiranya aku hidup 
berkemenangan sama seperti seorang penakluk karena Yesus dan kasihNya kepadaku. Kiranya aku dipenuhi oleh iman 
dan firman Mu, karena aku milik Mu Tuhan Yesus dan Engkau telah mengalahkan dunia. 
 
 

Wahyu 12:11; Kolose 2:9-10; 
Efesus 6:10; Filipi 3:10; 

2 Korintus 10:4; Mazmur 125:2; 
Zakharia 2:5; Mazmur 46:1-2; 

Mazmur 20:7; Yosua 1:5,9; 
1 Petrus 5:8-9; Roma 8:37; 

1 Yohanes 5:4 

  



Hari ke 9  
 
Aku tidak akan takut  
 

Saat Anda berdoa, ditengah pencobaan apa pun Anda saat ini, pilihlah untuk menyembah Allah untuk 
keberadaanNya yang sesungguhnya. 
 

Bapa, betapa Aku sangat membutuhkan Engkau untuk menolongku menyelaraskan hatiku dengan kebenaran dari 
firmanMu. Dengan mulutku aku ingin mengatakan bahwa Engkau ada di tengah kesulitan-kesulitan hidupku, bekerja 
untuk mendatangkan kebaikan bagiku, tetapi kecemasan di dalam hatiku berkata lain. Tolonglah aku, Tuhan! Dengan 
kuasa RohMu yang bekerja di dalam aku, ubahlah hatiku! Lenyapkanlah ketakutan dan buatlah aku berani . 
Lenyapkanlah rasa kurang percaya diri dan buatlah aku berani bagi kerajaanMu. Lenyapkan keraguan dan ketidak 
percayaan serta tambahkanlah imanku. Karena aku akan mengingat semua perbuatan-perbuatanMu, Tuhan, 
keajaiban-keajaiban yang telah Engkau lakukan di dalam hidupku sejak aku melakukan perjalanan rohaniku tertuju 
kepada Engkau. Aku akan merenungkan segala pekerjaanMu dan memikirkan begitu banyak hal yang luar biasa yang 
telah Engkau kerjakan bagiku. Kutujukan hari ini untuk menyembahMu saja. Aku tidak akan tunduk pada allah lain. 
 

Karena Engkau adalah Tuhanku, tempat perlindunganku dan kekuatanku. Aku tidak akan takut sekalipun kesengsaraan 
tampaknya mengelilingi aku. Karena kasihMu yang besar bagiku, aku tahu bahwa Engkau akan menyelamatkan aku. 
Engkau akan melindungi aku, menyertaiku, dan membebaskan aku. Karena Engkau adalah Allahku, dan Engkau telah 
menebus aku serta memanggil aku dengan namaku, 
 

– Engkau akan menyertaiku ketika aku melalui sungai ketidakberuntungan - aku tidak akan tenggelam. 
– Saat kutemui diriku di dalam derasnya arus pencobaan dari kekecewaan – itu tidak akan menghajutkanku.  
– Kedasyatan dari cobaan peyakit atau kesepian atau ketidakstabilan di dalam keuangan atau …- tidak akan 

menghanguskan aku ! 
 

Karena Engkaulah TUHAN Allahku, satu-satunya Yang Kudus dari Israel, Juruselamatku. Sebab itu, aku akan memujiMu, 
ya Tuhan, dengan segenap hatiku. Aku akan menceritakan segala perbuatan-perbuatanMu yang ajaib. Aku akan 
bergembira dan bersukacita di dalam Engkau dan akan menyanyikan pujian bagi namaMu. Karena pengharapanku ada 
di dalam KasihMu yang tidak pernah gagal yang bekerja demi kebaikanku untuk membuatku semakin serupa dengan 
Kristus. Meteraikanlah pekerjaan-pekerjaan ini di dalam hatiku, ini doaku. Di dalam nama yang Indah dari seorang 
yang telah mati untuk menjadikan aku milikMu, Yesus, Amin 
 
 

Roma 8:28; Yesaya 29:13; 
Yesaya 14:10; 2 Timotius 1:7; 

Markus 9:24; Mazmur 77:10-15; 
Daniel 3:16-18; Mazmur 91:14-15; 

Yesaya 43:1-3; Mazmur 9:1-2; 
Mazmur 33:18 

  



Hari ke 10  
 
Hilangkan setiap Penghalang  
 

Bapa, aku rindu akan hari dimana padang gurun dan tanah yang kering dari hidupku akan bergembira dan daerah 
padang gurun yang belum tersentuh oleh RohMu akan bersuka-ria dan memekar ! 
 

– Doaku, bukalah mataku yang buta, dan bantulah aku untuk melihat setiap bagian dalam hidupku yang belum 
kuserahkan kepada keTuhanan Yesus… (tunjukkan kepadaku hal-hal ini saat aku menungguMu). 

– Bukalah telingaku, Bapa, sehingga aku mendengar dan mengerti firmanMu dan suara RohMu… (tenangkanlah 
pikiran yg berisik saat aku menungguMu) 

– Lembutkanlah hatiku supaya memungkinkan aku menanggapi dalam kehancuran dan pertobatan (aku berdoa, 
berilah aku karunia air mata sebagai tanda bahwa Engkau sedang melembutkan tempat-tempat yang keras di 
hatiku). 

 

Kiranya Roh Kudus mengalir dalam hidupku dan membuat setiap tempat yang tandus menjadi aliran sungai yang 
hidup! Kasihanilah aku, ya Allah. Dalam belas kasihMu yang besar, basuhlah aku dari segala dosaku, dan bersihkanlah 
aku. Ciptakanlah di dalam diriku hati yang murni dan perbaharuilah tujuan yang kokoh di dalam diriku untuk mengikuti 
Engkau dengan sungguh-sungguh. Kembalikanlah sukacita yang pernah kumiliki ketika pertama kali mengenalMu, dan 
berilah aku roh yang rela untuk melakukan kehendakMu, ya Bapa.  
 

Aku memohon kiranya aku menjadi seorang yang Engkau pakai untuk berjalan di samping mereka yang masih terhilang 
di dalam dosa. Buatlah aku berani, ya Bapa, dan kiranya pujian kepadaMu selalu ada dalam mulutku. Pulihkanlah aku, 
dan kiranya wajahMu bersinar atasku karena aku lebih merindukan Engkau. Aku tahu perbuatan-perbuatan ajaib yang 
telah Engkau lakukan pada masa lampau, tetapi aku memohon kiranya Engkau memperbaharui semuanya di zaman 
ini! Buatlah mereka dikenal !  
 

Aku memohon kiranya Engkau menghilangkan setiap hambatan di dalam hidupku yang menjadi penghalang untuk 
mengalami ke penuhanMu. FirmanMu menjanjikan bahwa Engkau akan membangkitkan roh kerendahan hati dan hati 
yang menyadari kesalahannya; untuk itu aku memilih untuk merendahkan diriku di hadapanMu. Ajarilah dan 
tunjukkanlah kepadaku apakah arti semuanya ini - seperti apakah bentuknya dalam kehidupanku setiap hari. 
Hancurkanlah segala kesombongan di dalam aku, Bapa, hingga  kerendahan hati Yesus, kasihNya dan belas kasihanNya 
mengalir dari hidupku seperti sungai yang sangat kuat. Dan bangkitkanlah aku, Tuhan!  
 

Demi gerejaMu dan dunia yang sedang menuju kematian, bangkitkanlah aku terus-menerus ! Dalam nama Yesus yang 
kudus, Amin. 
 
 

Yesaya 35:1-6; Mazmur 51:1-2, 10-15; 
Mazmur 80:7; Habakuk 3:2; 

Yesaya 57:14-15 

  



Hari ke 11  
 
Tolonglah aku untuk bertekun  
 

Tenangkanlah hatimu di hadapan Tuhan. Serahkanlah situasi-situasi sulit di dalam hidupMu kepadaNya. 
 

Tuhan Yesus, Engkau berkata bahwa di dunia ini aku akan mempunyai masalah , tetapi aku harus menguatkan hatiku, 
karena Engkau telah mengalahkan dunia ini! Haleluya, Tuhan! Engkau lebih besar dari segala ketakutanku. Engkau 
lebih berkuasa dari segala kuasa kegelapan yang menekan dan berperang melawan jiwaku. O Tuhan, Engkau sajalah 
Allah. Kiranya namaMu dibesarkan dan dimasyurkan di dalam dan melalui hidupku!  
 

Ampuni aku Tuhan, untuk waktu-waktu dimana aku patah semangat, dan aku dikalahkan oleh dunia ini! Untuk itu, 
Bapa, berilah aku mata untuk melihat masalah-masalahku sementara ini, adalah untuk mencapai sebuah kemulian 
kekal yang jauh lebih besar dari pada semua kesulitan itu. Dan kiranya aku didapati menyembah Engkau ditengah 
semua rintangan, tantangan, dan pencobaan-pencobaan dalam hidup ini. Ingatkan aku selalu oleh RohMu bahwa aku 
belum berada di rumah yang kekal. Mampukanlah aku untuk bertekun dan bertahan dalam kesulitan hidupku demi 
namaMu dan pembentukan karakterMu di dalam diriku.  
 

Aku mengakui bahwa Engkau mengenal semua jalan hidupku, dan Engkau akan membawa aku melewati semua badai 
dalam hidup ini, murnikan aku seperti emas. Kiranya pencobaan-pencobaan yang aku hadapi mengajarkan aku untuk 
taat kepada FirmanMu dan kiranya imanku terbukti murni dan menghasilkan pujian, kemuliaan, dan hormat bagi 
Engkau, Yesus. Aku mengakui bahwa Engkau saja adalah Allah, tidak ada yang lain, dan aku percaya di dalam namaMu 
saja ada keselamatanku. Aku bersandar di dalam kuasaMu yang tertinggi dan berharap dalam namaMu saat aku 
menantikan Engkau. Karena Engkau telah menyelidiki aku dan Engkau mengenal aku serta segala sesuatu tentang 
diriku—ketika aku berdiam, ketika aku sibuk, kemana aku pergi, dan yang aku kerjakan, Engkau mengetahui semua 
jalan-jalanku dan setiap pikiranku. Bahkan sebelum aku mengucapkan sepatah katapun, Engkau mengetahuinya . Tidak 
ada satu tempat pun yang aku dapat pergi dimana Engkau tidak berada disana.  
 

Terima kasih Bapa, walaupun sekali-sekali tampaknya kegelapan meliputi aku, itu sama dengan terang bagiMu. Aku 
memuji Engkau sebagaimana layaknya engkau telah menciptakan saya  dan mengakui bahwa setiap hari dari hidup 
saya telah Engkau tetapkan bagiku. Oleh sebab itu aku menyerahkan diriku bagiMu saja dan berdiri teguh melawan 
semua rancangan musuh di dalam nama Yesus. Bapa, kiranya disiplinMu di dalam hidupku menghasilkan tuaian 
kekudusan. Kiranya Yesus semakin terpancar di dalam hidupku lebih dan lebih lagi. Aku berdoa di dalam namaNya. 
Amin. 
 
 

Yohanes 16:33; 2 Korintus 4:17; 
Wahyu 2:3; 1 Petrus 1:7; 

Yesaya 44:6; Mazmur 20:7; 
Mazmur 139:1-16; Yakobus 4:7 

  



Hari ke 12  
 
Korban Hidup  
 

Sebelum Anda memulai, tenaglah di hadapan Tuhan. Minta kepada Dia untuk membantu Anda mengerti apa 
artinya “Kamu adalah Bait Roh Kudus.” 
 

Bapa, aku bersyukur kepadaMu untuk belas kasihan Mu yang besar dan cintaMu yang Engkau curahkan kepadaku 
melalui karya Kristus. Tetapi aku mengakui bahwa seringkali aku hidup tanpa memikirkan tentang pengorbananMu 
yang besar dan telah mengisi pikiran dan tubuhku dengan hal –hal duniawi yang tidak kudus atau menyenangkanMu, 
dan tidak menyembahMu seperti yang Engkau minta. Engkau telah berkata bahwa mempersembahkan tubuhku 
sebagai korban yang hidup adalah bagian dari penyembahan rohaniku, dan aku telah mengabaikannya 
 

Bapa, aku mengakui bahwa aku telah mengijinkan pikiranku terjerat oleh pola dan standar dari dunia ini dan bukan  
standar firmanMu. Ampuni aku, Tuhan! Dengan Roh Mu, Kuatkanlah aku. Jadilah penyaring bagi mata dan pikiranku. 
Aku telah tidak disiplin dalam menjaga tubuhku dan ceroboh dengan kesehatanku dan kebiasaanku. Tolonglah aku 
mentertibkan tubuhku dan mematikan sifat kedaginganku. Ampuni aku, Bapa!  
Ampunilah aku karena menginginkan kemudahan di dalam mengejarMu. Ampunilah kemalasanku, ya Allah! Kiranya 
aku berlari mengejarMu sedemikian rupa untuk mendapatkan hadiah, dan menertibkan diriku agar aku tidak 
dikeluarkan dari pertandingan. 
 

Berilah aku karunia hikmat dan ketajaman, ini doaku dan jagalah pikiranku dari kekosongan dan penipuan oleh 
falsafah-falsafah yang bergantung pada tradisi manusia dan prinsip-prinsip dari dunia ini, bukan kepada Kristus dan 
FirmanMu. Aku memohon hal ini supaya pikiranku diperbaharui dan hidupku diubahkan. Aku memilih Bapa, untuk 
menyerahkan hak-hak saya dan control hidup saya sehingga saya menjadi korban yang hidup ,dan aku 
mengumandangkannya pada hari ini bahwa kerinduan terbesarku adalah mengikuti Engkau dengan segenap hatiku.  
 

Aku rindu Tuhan Yesus, untuk mengalami Roh Kudus yang membakar dan mengubah hidupku – setiap hari! Untuk 
melihat Yesus hidup di dalamku – melalui diriku dengan cara yang masih belum aku ketahui, kabulkanlah, ini doaku. 
O, Roh Kudus Allah, murnikanlah aku, kuduskanlah aku, ini doaku, hingga semua yang di dalamku menjadi serupa 
denganMu, Tuhan Yesus, dan aku belajar rahasia dan kedisiplinan untuk menjadi persembahan yang hidup. Hanya 
Engkau yang dapat mengerjakan hal ini dengan sempurna, dan aku berdoa di dalam namaMu yang besar – di dalam 
Nama Yesus. Amin. 
 
 

Roma 5:5; Roma 12:1; 
1 Korintus 9:24-27; 

Kolose 2:8;  
Roma 8:29 

  



Hari ke 13  
 
Curahan Roh Kudus  
 

Bapa, terima kasih untuk mengutus Pembimbing, yaitu Roh Kudus, untuk mengajarku dan mengingatkanku segala 
sesuatu yang Yesus telah katakan. Terima kasih atas kehadiranNya di dalamku selama-lamanya. Ampuni aku, Bapa, 
untuk saat-saat dimana aku menolak Roh Kudus walaupun aku tahu bahwa Dialah yang menyadarkan atasnya dosa 
dan kebenaran serta penghakiman. Betapa bersyukurnya aku bahwa Roh Kudus yang membantuku dalam 
kelemahanku—dimana ketika aku tidak tahu apa dan bagaimana harus berdoa, Ia bersyafaat bagiku sesuai dengan 
kehendakMu. 
 

Bapa, lembutkanlah hatiku dan buatlah aku peka terhadap bisikan Roh KudusMu. Aku memohon kiranya Engkau 
mengangkat setiap kekerasan yang masih ada dihatiku, dan berilah aku hati yang taat. Dengan Roh KudusMu, 
nyatakanlah kepadaku bahkan dosa-dosa yang tersembunyi di dalam hidupku saat aku menantikan Engkau… (berhenti 
dan menantilah di hadapan Tuhan, akui semua yang Ia munculkan di dalam pikiranmu). 
 

FirmanMu berjanji bahwa Engkau, Bapa surgawi, akan memberikan Roh Kudus kepada siapa yang meminta kepadaMu. 
Oleh sebab itu, Bapa, aku meminta, sebagai anakMu—penuhi aku dan segarkan aku dengan Roh KudusMu! (berhenti 
dan menantilah di hadapan Tuhan; buatlah doa ini menjadi doa yang sangat pribadi dan jadikanlah itu doa pribadimu) 
 

Mampukan aku oleh Roh KudusMu untuk hidup berkemenangan bagi Kristus sehingga sementara aku ada di bumi ini, 
aku tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Aku memohon kiranya kuasa Roh Kudus datang menaungi aku sehingga 
aku dimungkinkan untuk menjadi saksiMu dan dengan berani berbicara tentang FirmanMu. Ajarkanlah aku melalui 
Roh KudusMu kapan dan bagaimana aku harus berkata-kata. Aku sangat merindukan buah-buah Roh menjadi nyata 
dalam hidupku dan bahkan bertambah-tambah, serta aku sungguh-sungguh berjalan di dalam Roh sehingga keinginan 
dan kerinduan daging yang bersifat dosa akan dihancurkan. Kuatkanlah aku oleh rohMu untuk berdiri teguh melawan 
musuh dan untuk bertekun melakukan kehendakMu. Seperti halnya murid-murid yang mula-mula , kiranya hidupku 
ditandai oleh sukacita melimpah serta kehadiran Roh Kudus sehingga Yesus akan menjadi semakin nyata di dalamku 
dan melalui hidupku, dan hidupku akan membawa kemuliaan bagi namaNya, karena inilah kerinduan hatiku.  
 

Roh Kudus turunlah atasku Di dalam Nama Yesus aku meminta semuanya ini. Amin. 
 
 

Yohanes 14:26; Yohanes 16:8; 
Roma 8:26-27; Yehezkiel 36:26; 

Lukas 11:13; Kisah Rasul 1:8; 
Lukas 12:12; Galatia 5:22-25; 
Efesus 6:11; Kisah Rasul 13:52 

  



Hari ke 14  
 
Perbaharuilah pikiranku  
 

Allah Bapa, Engkau yang telah menjadikan segala sesuatu baru oleh kuasa Roh KudusMu, perbaharuilah pikiranku, ini 
doaku!! Kiranya aku tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi sebaliknya, kiranya aku terus menerus diperbaharui 
dalam pikiranku oleh FirmanMu. 
 

Tuhan, dalam banyak hal aku telah malas dan tidak disiplin dalam hal menggunakan pikiranku. Ampunilah aku, ini 
doaku dan perbaharuilah pikiranku (aku meletakkan di hadapanMu bagaimana aku menggunakan komputerku, 
tekhnologi, TV saya, menonton DVD, hal-hal yang saya baca …..berhenti sesaat, dan biarkan Roh Kudus berbicara 
kepadamu). 
 

Aku telah menerima falsafah dunia yang bertentangan dengan FirmanMu. Tuhan, ampunilah aku, dan perbaharuilah 
pikiranku (aku meletakkan di hadapanMu cara-cara aku merasionalkan sikap-sikapku, atau mengijinkan nilai-nilai 
dunia ini… berhenti sesaat, dan ijinkanlah Roh Kudus berbicara kepadamu). 
 

Aku melunakkan kebenaran firmanMu supaya dosa yang aku perbuat nampak bukan dosa. (Aku meletakkan di 
hadapanMu pembenaran diri yang aku lakukan atas pikiranku, sikapku dan tindakanku yang berlawanan dengan 
firmanMu…berhentilah sejenak dan ijinkanlah Roh Kudus berbicara kepadamu). 
 

Aku telah mengijinkan ketakutan dan kekuatiran menguasai pikiranku. Tuhan, ampunilah aku dan perbaharuilah 
pikiranku, dan jadikanlah hatiku teguh (aku memilih sekarang untuk memberikan semua ketakutan dan kekuatiranku 
kepadaMu, dan memohon kedamaianMu dicurahkan ke atasku… berhenti sesaat… ijinkan Roh Kudus berbicara 
kepadamu). 
 

Aku memohon kiranya aku memiliki pikiranMu dalam berbagai situasi yang aku hadapi setiap hari, dan tidak pernah 
berpaling dari kebenaranMu. Aku berdoa, berilah aku kerinduan yang baru untuk mempelajari firmanMu sehingga aku 
dilengkapi untuk melakukan segala perbuatan baik. Dan Bapa, di dalam dunia yang telah menenggelamkan kebenaran, 
falsafah yang kosong dan tidak berpengharapan, mampukan aku oleh Roh KudusMu untuk siap memberi jawaban 
kepada setiap orang yang bertanya kepadaku untuk menyatakan pengharapan yang aku miliki. Kiranya Yesus tampak 
jelas di dalam hidupku setiap hari. Kuatkanlah imanku, Bapa, karena firmanMu berkata bahwa jika aku tidak berdiri 
kokoh di dalam imanku, maka aku akan gagal. Ya Allah, bantulah aku untuk berdiri . Dalam nama Tuhan Yesus, Amin. 
 
 

Roma 12:2; Kolose 2:8; 
Yohanes 17:17; 2 Timotius 2:15; 

Filipi 4:7-8; 1Petrus 3:15; 
Yesaya 7:9 

  



Hari ke 15  
 
Ya Tuhan,Engkaulah kekuatanku  
 

Sebelum anda memulai, duduklah dengan tenag di hadapan Tuhan. Mintalah untuk diberi “ Roh kerelaan” – 
kerelaan untuk bertobat, berubah, mendengarkan, dan taat…. 
 

Bapa, terima kasih untuk janji di dalam firmanMu bahwa orang yang berharap kepadaMu, diperbaharui kekuatannya. 
Engkau sajalah sumber segala kekuatan karena Engkau yang memerintah atas segala sesuatu dan di tanganMulah 
kekuatan dan kuasa untuk meninggikan dan memberikan kekuatan kepadaku. Kuatkanlah aku untuk berdiri teguh, 
berdiri untuk kebenaran, berdiri bagi KerajaanMu!  
 

Seperti Daniel, kiranya hidupku berkarakterkan integritas dan diatas kelakuan yang tercela.Walaupun ditengah 
ketidakadilan, kiranya aku menjadi seorang yang berpaling kepadaMu dalam penyembahan dan ucapan syukur. 
Kiranya aku selalu berlari kepadaMu dan tidak menjadi lelah. Mampukan aku, ya Tuhan, untuk berjalan dan tidak 
menjadi letih. Bantulah aku untuk tidak takut atau kecewa disituasi apapun, atau kondisi dunia disekelilingku—karena 
Engkau adalah Allah dan Engkau mengendalikan segalanya. Peganglah aku, ini doaku! Kuatkan aku dan bantulah aku—
topanglah aku dengan tangan kanan kebenaranMu dan dengan kuasa Roh KudusMu di dalam batinku sehingga Kristus 
berdiam di dalam hatiku dalam seluruh kepenuhanNya. Dalam seluruh kepenuhanNya!  
 

Kasihanilah aku, ya Bapa! Bantulah aku untuk bersandar kepadaMu dan menemukan kekuatanku hanya di dalam 
Engkau saja karena rohku memang rela tapi dagingku lemah dan aku mengakui hal ini kepadaMu Tuhan. 

– Kelemahan dari iman dan dagingku  O Tuhan kasihanilah aku! 
– Ketidakdisiplinan dalam menggunakan pikiranku  Perbaharuilah dan kuatkanlah pikiranku oleh 

firmanMu! 
– Dosa-dosa yang masih aku simpan Basuh dan sucikanlah aku. 
– Cara hidup yang memalukan yang masih aku hidupi Aku berbalik dari roh ketakutan dan percaya di dalam 

NAMAMU! 
 

Tambahkanlah imanku—hancurkan keragu-raguan dan ketidakpercayaan di dalam hatiku dan pikiranku, serta 
mampukan aku untuk hidup dengan berani. Kiranya lingkup pengaruh yang telah Engkau tanam di dalam diriku akan 
bergema bersama dengan pujian kepada namaMu, dan teladan Yesus akan nyata dalam semua yang aku sentuh. 
Karena namaMu dan kemasyuranMu adalah keinginan hatiku. Dalam nama Yesus yang penuh kuasa aku berdoa.  
Amin. 
 
 

Yesaya 40:31; 1 Tawarikh 29:12; 
Yesaya 41:10; Daniel 6; 

Kolose 1:17; Efesus 3:16-17; 
2 Korintus 12:9-10; Matius 26:41; 

Roma 12 :29; Mazmur 51:7; 
Yesaya 12:2; Yesaya 26:8 

  



Hari ke 16  
 
Roh Kudus Yang diam di dalamku  
 

Betapa aku bersyukur kepadaMu, Bapa, untuk kehadiran Roh Kudus di dalam diriku. Terima kasih telah membawaku, 
oleh darah Tuhan Yesus, dari kematian kepada kehidupan; dari bawah hukum Taurat menjadi di bawah kasih 
karuniaMu. Kiranya kasihMu yang besar dan kelembutanMu menarik aku untuk memiliki ketaatan yang lebih besar. 
 

Aku memohon, Bapa, kiranya Engkau mengampuni aku karena aku telah mengijinkan dosa terus memerintah dalam 
hidupku… 

– Untuk sikap yang aku pelihara yang penuh dengan kepentingan diri sendiri dan yang merusak hubunganku 
denganMu dan orang lain 

– Untuk sikap yang berpusat pada kegelapan dunia ini, bukan kepada terang kehadiranMu. Tuhan Yesus, 
ampunilah aku. Kiranya pikiran dan tingkah laku ku dikuasai oleh Roh dan menghasilkan hidup dan kedamaian. 

– Untuk sikap-sikap dan kebiasaan-kebiasaan di dalam hidupku yang tidak mendorongku untuk menyerupai 
Kristus. Ampunilah aku, Tuhan. Hancurkanlah tembok-tembok pemaafan diri /alasan-alasan yang telah 
kudirikan dan terjaga kokoh ditempatnya! 

 

Ya Allah, kiranya firmanMu berdiam dengan segala kekayaannya di dalamku, dan kiranya apapun yang aku kerjakan 
dan katakan semuanya dilakukan dalam namaMu, sehingga Engkau menerima pujian dan kemuliaan. Jadikan aku 
hamba kebenaran dan pimpinlah aku menuju kekudusan! Tolonglah aku untuk hidup di bawah hukum Roh, untuk 
hidup dan bergerak dan memiliki keberadaanku di dalam Engkau saja, karena aku tahu itu adalah kehendakMu agar 
aku menjadi kudus dan tidak tercela. 
 

Buatlah aku hidup di dalam RohMu sehingga aku menjadi seperti pohon yang di tanam ditepi sungai dan yang tidak 
pernah gagal berbuah . Kiranya aku hidup dengan Roh sehingga aku tidak akan memuaskan keinginan daging dan tetap 
sejalan dengan apa yang Roh Kudus sedang kerjakan. Kiranya buah-buah Roh lahir dari hidupku dan semakin 
bertambah ukurannya. Kiranya kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, 
kelemahlembutan, dan penguasaan diri menjadi nyata dalam setiap perkataanku, perbuatanku, dan reaksiku.  
 

Bentuklah aku menjadi serupa dengan gambaran Yesus, aku meminta semuanya ini di dalam namaNya. Amin. 
 
 

1 Korintus 3:16; Roma 6:13; 
Roma 8:6; Kolose 3:16-17; 

Roma 6:19; Kisah Rasul 17:28; 
Efesus 5:26-27; Yeremia 17:8; 

Galatia 5:16,25; Galatia 5:22-23 

  



Hari ke 17  
 
Kaluar dari kegelapan  
 

Bapa, aku sangat bersyukur karena melalui Yesus Kristus, hukum dari Roh kehidupan telah membebaskan aku dari 
hukum dosa dan maut! Terima kasih Yesus untuk kerelaanMu menjadi korban bagi penebusan dosa-dosaku.Sehingga 
dosa-dosaku telah diampuni dan dilupakan, dan Engkau telah memberi aku kebenaranMu yang melampaui 
kesanggupanku untuk mengerti, tetapi aku sungguh berterima kasih atasnya 
 

Dan sekarang, Tuhan, mengetahui bahwa aku adalah milikMu dan bahwa Roh KudusMu hidup di dalamku, kiranya 
pikiranku di arahkan kepada keinginan-keinginan Roh. Aku memohon di dalam nama Yesus, kiranya Engkau 
melenyapkan semua racun-racun dari benteng-benteng dosa alamiahku sehingga pikiranku dikendalikan oleh Roh 
KudusMu, dan menghasilkan damai dan kehidupan di dalamku. Aku Memilih hari ini untuk mematikan segala 
perbuatan tubuhku sehingga aku benar-benar bisa hidup! Terima kasih untuk Roh yang menjadikanku anak Allah, 
sehingga aku menjadi milikMu dapat memanggilMu “Bapa.” Semuanya itu melampaui apa yang sanggup kupahami! 
Mampukanlah aku untuk hidup sebagai anakMu.(berhenti sejenak dan pikirkanlah bahwa engkau adalah anak Allah) 
 

Kiranya aku berdiri teguh di dalam iman kepadaMu. Aku berdoa, berilah aku tekat kudus untuk hidup di dalam 
kebebasan yang telah Kristus sediakan bagiku , dan tidak hidup di bawah beban dosa. Betapa aku bersyukur 
kepadaMu, Tuhan Yesus, bahwa ketika aku tertawan dan terpenjara oleh dosa-dosaku, Engkau datang dan 
menyatakan kemerdekaan! 

– Ampuni aku untuk cara hidupku yang seolah-olah pengorbananMu bagi dosa-dosaku belum sempurna. 
Sesungguhnya dosa-dosaku begitu banyak - tetapi kasih karuniaMu jauh lebih besar dan Engkau telah 
memberiku jubahMu dan cincinMu dan telah mengundangku ke dalam pesta perjamuan di mejaMu!  

– Ampuni aku, Bapa, untuk cara berpikir, berbicara atau hidup yang seolah-olah aku adalah budak di dalam 
rumahMu, padahal aku adalah anakMu!  

– Ampuni aku karena hidup di dalam kegelapan. 
 

Mampukan aku hari ini oleh Roh KudusMu yang bekerja di dalam diriku untuk hidup dengan penuh keberanian dalam 
kemerdekaan yang telah Engkau sediakan bagiku di dalam Kristus. Perbaharui hidupku dan isi dengan sukacitaMU! 
Terima kasih bahwa di mana ada Roh, disitu ada kemerdekaan, tetapi doaku, bantulah aku , dan peliharalah aku untuk 
tidak salah menggunakan kemerdekaan yang telah aku miliki di dalam Engkau, atau menggunakan kemerdekaanku 
dalam cara yang mungkin membuat seseorang tersandung. Kata-kata tidak akan cukup untuk mengungkapkan terima 
kasihku padaMu, Yesus, Tuhanku. Engkau telah menghancurkan kutukan dosa dan memerdekakan aku! Terima kasih 
untuk kemerdekaan yang mulia ini! 
 

Kuatkanlah aku untuk keluar dari kegelapan hidupku dan berjalan dalam terangMu yang besar. Dalam nama Yesus, 
Amin  
 
 

Roma 8:2-17; Galatia 5:1; 
Yesaya 61:1; Lukas 4:18; 

Lukas 15:11-31; 2 Korintus 3:17; 
Galatia 5:13; 1 Korintus 8:9; 

Roma 8:21 

  



Hari ke 18  
 
Dari dalam keluar  
 

Bapa, Yesus berkata bahwa aku harus mengasihi Engkau  
– dengan segenap hatiku, 
– dengan segenap pengertianku, 
– dengan segenap kekuatanku, dan mengasihi sesamaku seperti aku mengasihi diriku sendiri - hal ini adalah 

lebih penting dari pada apa pun yang saya lakukan. 
 

Ampunilah aku, Tuhan, karena aku tahu, aku telah menyimpan dan menyembunyikan sebagian dari hatiku untuk 
menjauh dari Mu. 
 

Aku telah menjadi malas dalam pikiranku, malas dan tidak disiplin, dan tidak mengasihi Engkau dengan segenap 
pikiranku. 
 

Aku sangat sadar akan kelemahanku dan mengakui bahwa aku tidak terlalu mengerti apa artinya dan bagaimana 
bentuknya mengasihi Engkau dengan segenap kekuatanku. 
 

Bapa, Engkau tahu bahwa aku jarang mengasihi orang lain seperti aku mengasihi diriku sendiri. Ampunilah aku, Tuhan! 
 

Kasihanilah aku, Tuhan, dan ubahlah aku, ya Allah! Kiranya hidupku ditandai oleh kepercayaan hati yang dalam dan 
pengakuan di mulut bahwa Yesus adalah Tuhan. Jauhkan aku, ini doaku dari menonjolkan diri sendiri, dari penampilan 
moral hanya pada bagian luar yang membuat aku kekurangan sukacita dan hidup yang tidak memiliki kuasa. 
Sebaliknya, kiranya aku terus menerus diubahkan secara rohani, dibentuk untuk memiliki karakter Yesus; kiranya 
pancaran kemuliaanNya terpancar dari hidupku, dan orang lain ditarik mendekat kepadaMu. Ubahkan aku dari dalam 
ke luar. Ini doaku! 
 
Kiranya aku sungguh percaya di dalam hatiku apa yang aku akui melalui mulutku, sehingga imanku tidak berkerut di 
dalam diriku ketika menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, atau menjadi munafik dan kasar di hadapan mereka yang 
belum memanggil namaMu. 
 
Terima kasih karena firmanMu dekat denganku, di dalam mulutku dan hatiku. Sekarang, tolonglah aku untuk 
mentaatinya, inilah doaku. O, betapa aku merindukan agar hatiku dan pikiranku bersesuaian dan tunduk dibawah 
keTuhananMu. Aku lelah, Tuhan, dengan keragu-raguan dan kebimbangan (mendua hati)! Selamatkanlah aku dari 
diriku sendiri! Ini doaku! Karena aku percaya di dalam hatiku, tetapi bantulah dalam ketidakpercayaanku. aku 
mengakui dengan mulutku, Tuhan Yesus, bahwa Engkau saja adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Sekarang, 
biarlah ini menjadi benar di dalam hatiku juga dan hidup di dalam hidupku. Di dalam nama Dia yang hanya dapat 
menyempurnakan semuanya ini, aku berdoa. Amin. 
 
 

Markus 12:33; 2Korintus 3:18; 
1Petrus 3:15; Ulangan 30:14; 

Matius 5:16; Markus 9:24; 
Roma 10:9-10; Filipi 2:11 

  



 
Hari ke 19  
 
Jejak Jesus  
 

Bapa, aku datang padaMu hari ini, kagum akan kekudusan dan kebesaranMu.Di dalam terang keberadaan diriMu, aku 
sungguh-sungguh sadar akan kelemahan dagingku. Kasihanilah aku, ya Allah. Ampunilah aku karena aku telah 
mengikuti jalanku sendiri dan tidak menyesuaikan diriku dengan kehendakMu yang sempurna. Aku mengakui bahwa 
aku telah mengikuti tuntunan yang salah untuk mengejar tujuan diriku sendiri dan tidak mengarahkan pandanganku 
kepadaMu. 
 

Hapuskanlah rasa malu akan dosa-dosaku sendiri sehingga aku dapat berlari ke dalam pelukan tanganMu, memandang 
wajahMu, dan menerima pengampunanMu. Aku meminta hari ini Bapa, penyegaran dari kepenuhan oleh RohMu yang 
kudus sehingga hidupku diubahkan dan menyinarkan kemuliaanMu kepada mereka yang belum mengenal Engkau. 
 

Hari ini, Bapa, 
– kiranya pikiranku diarahkan kepada hal-hal yang di atas, bukan barang duniawi ini .  
– Kiranya aku menjadi orang yang memberkati orang lain hari ini. 
– Bantulah aku untuk menguatkan mereka yang lelah dan kuatir oleh bermacam-macam keinginan dari dunia ini. 
– Berilah aku kesempatan untuk mengasihi dalam perbuatan dan tindakan. 
– Kiranya aku bersedia menjadi nyaman demi Injil dan melayani orang lain seolah-olah aku sedang melayani 

Engkau. Bapa, inilah kerinduanku yaitu bahwa jejak kaki Yesus ditinggalkan kemanapun aku pergi, apapun yang 
aku hadapi, dan siapa pun yang aku jumpai. Lakukanlah hal ini melalui hidupku. 

 

Bapa, aku tidak mau menjadi seorang yang mengikutiMu dengan setengah hati atau pengikut yang mudah disogok 
oleh kenyamanan. Kiranya aku senantiasa berdiri teguh dan tidak akan mengijinkan apa pun menggeser aku menjauh 
dariMu, dan memberikan diriku sepenuhnya untuk tujuan-tujuanMu. Betapa beruntungnya aku karena Engkau penuh 
belas kasihan dan kemurahan, dan Engkau mengetahui segala kelemahanku! Terima kasih karena tidak 
memperlakukan aku setimpal dengan dosa-dosaku. Kembalikanlah sukacita keselamatanku, ya Tuhan, dan topanglah 
aku dengan roh yang rela sehingga kemuliaanMu terpancar melalui hidupku. Semuanya ini aku mohon di dalam nama 
Yesus. Amin. 
 
 

Lukas 15:20-24; Kolose 3:1; 
Ibrani 3:13; 10:25; Yakobus 2:20,26; 

Matius 25:40; Matius 5:16; 
1 Korintus 15:58; Mazmur 103:8-19; 

Mazmur 51:12-13 

  



Hari ke 20  
 
Mengisi apa yang kurang  
 

Bapa, firmanMu menjanjikan bahwa Engkau akan manjadi landasan yang pasti bagiku, segala kekayaan hikmat, 
keselamatan, dan pengetahuan. Ampunilah aku, Tuhan, karena seringkali aku melihat ke tempat lain untuk 
memperoleh kekuatan dan kestabilan serta kehilangan berkatMu di dalam hidupku. Ampunilah aku Tuhan, karena aku 
tahu, seringkali aku mengandalkan hikmat dari dunia ini dari pada berpaling kepadaMu. Aku terlalu cepat berusaha 
sendiri dan melakukan apa yang kupandang baik dimataku. Ajarkanlah aku untuk berhenti sejenak, mencari wajahMu, 
hikmat dan bimbinganMu. Engkau bersabda jika aku kekurangan hikmat, aku harus meminta, oleh sebab itu aku 
memohon kepadaMu, Bapa, berilah aku hikmatMu, inilah doaku!  
 

Bimbinglah pikiranku hari ini untuk melawan falsafah dunia ini. Kiranya aku berakar kokoh di dalam Kristus! 
 

Dalam situasi yang aku hadapi di tempat kerja, di rumah atau di sekolah, kiranya aku memahami pikiranMu, dan 
menjadi bijak dalam segala sesuatu yang aku lakukan. Peliharalah aku dari kekeliruan, dan aku meminta hikmatMu 
khususnya di dalam hal…(Berdoalah untuk jadwalmu dan kekuatiranmu) 
 

Kiranya hikmatMu menjadi nyata melalui hidupku selagi hidupku terlibat dengan mereka yang ada hubungannya 
denganku dan kiranya aku lebih lagi memperhatikan kebutuhan orang lain lebih dari pada untuk diriku sendiri. 
 

Aku menyatakan ketergantunganku padaMu saja, sumber segala pengetahuan dan hikmat, dan aku memohon kiranya 
Engkau memberi ku hikmat dari sorga yang:  

– murni (nyatakan motivasi-motivasi tersembunyi di hatiku Bapa!);  
– cinta damai (aku berdoa kiranya tutur kataku membangun orang lain dan mempromosikan kesatuan);  
– penuh pertimbangan dan penyerahan (kiranya pikiranku ada pada kebutuhan orang lain - ajarkan aku untuk 

melayani); 
– penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik (kiranya aku menjadi penyalur kasih karuniaMu yang besar); 
– tidak memihak dan tulus (kiranya segala tindakanku bersumber dari kasihku kepadaMu – tolonglah aku 

mengasihi seperti Engkau mengasihi. 
 

Kuatkanlah aku hari ini, ingatkan aku untuk hidup sesuai firmanMu—sehingga aku menjadi seperti orang yang 
bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu karang, sehingga walaupun badai datang menyerang aku, aku tidak 
akan tergoyahkan. Di dalam nama Yesus, yang adalah FIRMAN itu. Amin. 

 
 

Yesaya 33:6; 1 Korintus 3:19; 
Amsal 3:7; Kolose 1:9; 

Efesus 1:17; Yakobus 1:5; 
Kolose 2:8-9; Yakobus 3:17; 

Matius 7:24-25 

  



 
Hari ke 21  
 
Ajari aku cara merendahkan diri  
 

Sebelum Anda memulai, seperti murid-murid dalam Lukas 11:1, ajukanlah permohonan sederhana ini: ”Tuhan, 
ajarlah aku berdoa…” 
 

Bapa, aku datang di hadapanMu meminta agar Engkau memberi aku kekuatan oleh Roh Kudus sehingga kerendahan 
hati Kristus menjadi nyata dalam hubunganku dengan yang lain.Kiranya aku tidak melakukan sesuatu yang 
mementingkan diri sendiri, tetapi sungguh-sungguh memikirkan orang lain lebih dari pada diriku sendiri serta mencari 
kepentingan dari mereka yang telah Engkau tempatkan dalam hidupku. Bapa, hal ini sangat berlawanan dengan sifat 
alamiku! 
 

Ampunilah aku, Tuhan, karena aku mengakui bahwa lebih sering aku mempedulikan kepentinganku sendiri dan 
melakukannya menurut caraku sendiri. Kiranya sifat mementingkan diri sendiri dimatikan dalam diriku sehingga aku 
sungguh-sungguh melayani orang lain di dalam kasih.  
 

Ampunilah aku, Bapa. Aku mengakui bahwa seringkali keterlibatanku untuk memenuhi kebutuhan orang lain 
didasarkan pada kenyamananku atau jika itu mudah bagiku.Betapa egoisnya aku, Tuhan! Ajarilah aku apa artinya 
mengasihi dengan penuh pengorbanan, ini doaku – mengasihi seperti Jesus, melayani seperti Yesus! Ajarilah hal ini 
padaku. 
 

Kiranya aku menyatakan anugerah dan belas kasihanMu kepada orang lain seperti Engkau, Bapa, yang telah 
menyatakan anugerah dan belas kasihanMu padaku. Hancurkanlah kesombongan di dalam hidupku dalam segala 
bentuk yang menjijikkan ( kebutuhan untuk melakukan sesuatu menurut keinginanku sendiri, untuk didengarkan, 
untuk dibenarkan, untuk diperhatikan dan dihargai, membuat berbagai alasan untuk dosa-dosa di dalam diriku… 
berhentilah sejenak dan ijinkanlah Roh Kudus berbicara kepadamu) Bantulah aku untuk cerdas mewaspadai 
bagaimana aku meninggikan diri, dan kiranya aku lebih memilih untuk meninggikan Kristus.  
 

FirmanMu berjanji bahwa Engkau akan membimbing orang yang rendah hati di jalan yang benar – Aku mau dituntun 
oleh Mu . Aku memilih hari ini untuk menyerahkan diri dan tunduk kepada bisikan Roh KudusMu, untuk tidak menolak 
pekerjaanNya di dalam hidupku, dan untuk merendahkan diriku di bawah tanganMu yang maha kuasa sehingga 
Engkau akan mengangkat aku pada waktu yang telah Engkau tetapkan. persekutuan yang intim denganMu 
 

Kiranya api pemurnian oleh Roh KudusMu memerintah penuh di dalam hidupku hari ini sehingga aku menjadi bejana 
yang dipakai untuk tujuan mulia dari kerajaanMu. Dan kiranya aku menjadi saluran kasihMu dan anugerahMu kepada 
mereka yang dibebani oleh kekuatiran dan kehancuran dari dunia ini dan dalam keadaan yang sangat membutuhkan 
Juruselamat. 
 

Aku meminta semuanya ini di dalam nama Yang Maha Kuasa. Amin. 
 
 

Filipi 2:2-4; Galatia 5:13; 
Galatia 6:2; Daniel 4:37; 

Mazmur 25:9; 1 Petrus 5:6; 
Lukas10:25-37 

  



Hari ke 22  
 
Engkau Agung, ya Tuhan  
 

YA TUHAN, betapa mulianya namaMu di seluruh bumi. KemuliaanMu mengatasi segala langit. Ketika aku melihat langit 
pada malam hari, dan melihat perbuatan tanganMu, bulan dan bintang-bintang yang telah Engkau tempatkan, 
keagunganMu membuat aku terkagum-kagum, dan di dalam hatiku, aku merasa kecil dan tidak berarti. Walaupun 
demikian, Engkau memberitahu aku bahwa Engkau menciptakan aku sedikit lebih rendah dari malaikat dan 
memahkotai aku dengan kemuliaan dan hormat, membuat aku berkuasa atas ciptaanMu, dan telah meletakkan 
segala-galanya di bawah kakiku! Engkau Tuhan, pencipta segalanya memanggil aku dengan namaku dan berkata 
“Janganlah takut, Aku besertamu, Aku telah menebusmu , kamu adalah milikKu,” sebuah berkat yang besar yang tak 
sanggup aku pahami!  
 

Bahwa Engkau telah memanggil aku keluar dari kegelapan dosa-dosaku dan masuk ke dalam terang yang ajaib dari 
Tuhan Yesus, menjadikan hatiku berlimpah dengan ucapan syukur! Sebab aku ingat ketika aku masih mati di dalam 
dosaku, tak berpengharapan dan putus asa, namun Engkau telah menyelamatkan aku dari kuasa kegelapan, membawa 
aku masuk ke dalam kerajaan Yesus, dan dosa-dosaku telah diampuni! Bingkai hidupku telah Engkau bersihkan. 
Haleluya! Ya Allah, murnikanlah aku, ini doaku. Kiranya aku didapati hidup berpadanan dengan panggilanMu yang 
telah aku terima dari padaMu. 
 

– Bukalah mata hatiku lebih lebar lagi, ini doaku sehingga aku dapat mengerti lebih jelas bahwa Engkau 
memanggilku untuk ‘warisan mulia’. 

– Kuatkanlah aku di dalam batinku sehingga aku selalu bergerak mengarah kepadaMu. Kiranya aku terus maju. 
– Perbaharuilah kerinduanku dan kelaparanku untuk mengenalMu dan berada di hadiratMu. 
– Tolonglah aku untuk hidup sebagai seorang yang telah dipanggil Allah semesta alam kedalam perjamuan kudus 

dan persekutuan yang intim denganMu! 
 

Aku mengakui kelemahanku kepadaMu, kesulitan-kesulitan yang terus menerus kuhadapi; kiranya aku tetap tidak 
tergoyahkan dan mengarahkan pandanganku hanya kepadaMu saja. Tolonglah aku, Tuhan! kuat didalam 
kelemahanku, ini doaku, karena aku percaya di dalam kasihMu yang besar untukku, dan bahwa Engkau akan 
menyempurnakan semua yang telah Engkau rencanakan. 
 

Dimuliakanlah namaMu, Bapa - di dalamku dan melalui hidupku. Aku memohon semuanya ini di dalam nama Yesus. 
Amin. 
 
 

Mazmur 8; Yesaya 43:1; 
1 Petrus 2:9; 2 Timotius 1:9; 

1 Korintus 1:2; 1Tesalonika 2:12; 
Efesus 4:1;Efesus 1:18; 

Filipi 3:14; 1 Korintus 1:8-9; 
2 Korintus 12:9 

  



 
Hari ke 23  
 
Mati untuk Dosa  
 

Sebelum memulai, Mintalah kepada Allah agar mencurahkan Roh Kudus untuk menyegarkan hidupmu… 
 

Tuhan Yesus Kristus, di dalam namaMu yang maha kuasa itu aku berdoa… 
 

Bapa, firmanMu berkata bahwa seorang yang sabar adalah lebih baik dari seorang pahlawan, dan seorang yang bisa 
menguasai diri lebih dari orang yang menguasai kota. Engkau telah memperingatkan aku melalui firmanMu supaya 
aku menguasai tubuhku - menguasai keinginanku untuk memuaskan diri dan menguasai tingkah lakuku, dengan cara 
yang kudus dan penuh hormat kepadaMu. Tetapi aku mengakui, Bapa, bahwa aku telah gagal dalam hal ini di dalam 
banyak bidang kehidupanku dan aku memohon agar Engkau menguatkan aku oleh Roh KudusMu,sehingga aku tidak 
akan membiarkan dosa menguasai tubuhku atau memberikannya kepada keinginan-keinginan yang jahat. (Berhenti 
sejenak dan mintalah Roh Kudus untuyk mengungkapkan area dari kehidupanmu yang belum engkau serahkan 
kepadaNya) 
 

Kiranya buah-buah penguasaan diri terus menerus bertambah di dalam kehidupanku sehingga karakter yang saleh 
akan nyata di dalam cara aku makan, bagaimana aku berbelanja, atau hobi yang aku sukai, dalam kehidupan seksualku, 
tutur kata dan perbuatan-perbuatanku... kiranya setiap aspek dari kehidupan dan cara aku hidup, semuanya di bawah 
penguasaan Roh Kudus. Aku menyerah kepadaMu sekarang, di dalam nama Yesus. 
 

Berikan aku kemampuan untuk mengekang lidahku. Kiranya aku menjadi orang yang cepat mendengar, lambat 
berkata-kata dan juga lambat untuk marah, mengetahui bahwa kemarahan manusia tidak mengerjakan kebenaran di 
dalam hidup yang Engkau kehendaki. Kiranya aku menjadi berkat melalui mulutku dan hidupku. 
 

Kiranya hidupku dikuasai oleh Roh KudusMu sehingga aku sungguh-sungguh hidup, bergerak dan memiliki 
kehidupanku hanya di dalam Engkau saja. Tolonglah gara hari ini hidupku tidak untuk memuaskan keinginan dagingku. 
Kuatkan aku untuk berdiam kokoh dan tetap menguasai diri dalam pikiran, perkataan dan perbuatan sehingga aku 
menjadi seorang yang siap dipakai, bejana yang mulia bagi kebesaran dan kemuliaan namaMu. Sempurnakanlah ini 
melalui Kristus di dalam hidupku sebab aku berdoa di dalam namaNya. Amin. 
 
 

Amsal 16:32; 1 Tesalonika 4:4; 
Roma 6:12; 2 Petrus 1:5-6; 
Daniel 1:8; 1 Korintus 6;19; 

Yakobus 1:26; Yakobus 1:19; 
Kisah Rasul 17:28; Roma 9:21 

  



Hari ke 24  
 
Bapa, Engkau Setia  
 

Sebelum Anda memulai, mintalah Roh Kudus untuk menenangkan hatimu dan membawa ke pikiranmu banyak 
alasan bagi Anda untuk mengucap syukur. Luangkanlah waktu untuk menghitung segala kebaikan Tuhan… 
 

Bapa, adalah baik untuk memujiMu dan mengumandangkan kasihMu pada waktu pagi dan kesetiaanMu pada waktu 
malam. Engkau adalah Seorang yang telah membuatku bersukacita! Bukalah mataku untuk melihat pekerjaan-
pekerjaan tanganMu, dan dukunglah aku dengan RohMu untuk menyanyi dengan penuh kegembiraan karena Engkau 
layak menerima pujian tertinggi yang dapat kuberikan! 
 

Ampuni aku, Bapa, karena mengijinkan hatiku ditawan oleh keinginan akan dunia ini dari pada Engkau dan 
kebesaranMu. Seperti Paulus dan Silas, kiranya aku didapati bernyanyi di dalam ‘penjara’ yang aku hadapi! Betapa 
bersyukurnya aku atas pengorbanan Yesus bagi dosa-dosaku, bahwa Ia telah menyelamatkan aku secara sempurna 
serta bersyafaat bagiku! Haleluya! Betapa agungnya keselamatan yang aku miliki. Tuhan, Engkau besar dan luar biasa. 
 

Kiranya aku selalu menyanyikan kebesaran kasihMu, dan menceritakan dengan mulutku kasih setiaMu turun temurun 
kepada semua generasi. Karena kasihMu teguh berdiri selama-lamanya. Kasih setiaMu berdiri teguh di sorga. Dan aku 
tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu diluar dari yang dapat kujangkau dan kubayangkan. Bantulah 
aku untuk selalu memasuki hadiratMu dengan ucapan syukur dan pujian karena Engkau baik dan kasihMu setiaMu 
untuk selama-lamanya. 
 

Terima kasih, Bapa, untuk menjangkau dan memegang aku, menyelamatkan aku dan menjadi pendukungku dalam 
hari-hariku yang sulit. Dan bahwa Engkau merasa senang di atas ku adalah di luar kemampuanku untuk memahaminya. 
Bantulah aku, Bapa, untuk mendengar nyanyian yang Engkau nyanyikan atasku. Puaskanlah aku dengan kasihMu yang 
tidak pernah gagal setiap pagi sehingga aku akan bernyanyi sepanjang hari dengan sukacita dan bahagia. Kiranya 
kemurahanMu ada atasku Tuhan. Aku memohon kiranya Engkau meneguhkan pekerjaan tanganku, dan kiranya tujuan 
kerajaan akan disempurnakan di dalam dan melalui hidupku hari ini karena harapanku ada di dalam Engkau, pencipta 
sorga dan bumi. Engkaulah hadiah terbesarku dan aku memuji namaMu yang kudus! 
 
 

Mazmur 92:1-4; Kisah Rasul 16:25; 
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Mazmur 90:17; Mazmur 115:15; 
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Hari ke 25  
 
Ajarilah aku berdoa  
 

Terima kasih, Bapa, karena Yesus telah menanggung dosa-dosaku dan bersafaat untukku, oleh karena darahNya yang 
telah dicurahkan bagiku, aku memiliki keyakinan untuk menghampiri hadiratMu yang maha suci. Aku ingin mendekat 
kepadaMu dengan hati yang tulus penuh jaminan bahwa ketika aku memanggil Engkau, Engkau menjawabku dan 
menunjukkan kepadaku hal-hal yang besar dan hal-hal tersembunyi yang tidak kupahami. 
 

Ajarilah aku berdoa, ya Tuhan. Ajarilah aku berdoa sesuai dengan hatimu, kehendakmu, dan perkataanMu. Ampunilah 
aku karena aku seringkali berfokus pada diriku sendiri ketika sedang berada di hadiratMu, dan aku kuatir tentang hidup 
ini serta lupa berdoa untuk menjadi berkat bagi gerejaMu dan dunia di sekelilingku. Mampukanlah aku oleh Roh 
KudusMu untuk bersafaat bagi orang lain dan pekerjaanMu di sekelilingku di seluruh dunia. Kiranya aku menjadi 
seorang yang Engkau inginkan dalam hidupku, bahkan seorang penjaga di malam hari, “membangun tembok” dan 
berdiri di sela-sela mewakili orang lain – dan kiranya aku menjawab ketika Engkau memanggilku. Kiranya beban dan 
intensitas kebutuhan dunia yang hilang ,saudara-saudariku di dalam Kristus dan komunitas imanku begitu mengejarku 
sehingga aku tidak akan tinggal diam siang dan malam di hadapanMu. Buatlah aku menjadi penjaga bagi kerajaanMu, 
Bapa. 
 

Seperti Hana, kiranya aku tidak akan meninggalkan hadiratMu, tetapi belajar untuk menyembah, berpuasa, dan 
berdoa terus menerus. Ajarilah aku apa artinya bertekun di dalam doa sampai aku menerima jawaban - untuk selalu 
berdoa dan tidak pernah menyerah. 
 

– Tolonglah aku bangun sebelum fajar dan berteriak kepadaMu, selalu meletakkan harapanku pada janji di 
dalam firmanMu. 

– Kiranya firmanMu ada di dalam hatiku seperti api yang membakar, dan janji-janjiMu menjadi perenunganku. 
– Bentuklah aku, Bapa, menjadi seorang prajurit doa untuk kerajaanMu. 
– Ajarilah aku berdoa di dalam RohMu sehingga aku menjadi salah seorang yang sungguh-sungguh menyerahkan 

diri untuk berdoa dan terlibat bersama Engkau di dalam pekerjaanMu, bahkan sampai akhir dunia ini! 
– Kiranya doa sungguh-sungguh menjadi fondasi hidupku dan aku menjadi seorang yang ditemukan setia,selalu 

berdoa –menolak untuk menyerah. 
 

Dalam nama Yesus. Amin. 
 
 

Yesaya 53:12; Ibrani 10:19-20; 
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Hari ke 26  
 
Kebangkitan hidup  
 

Tuhan Yesus, Engkau berkata bahwa Engkau adalah kebangkitan dan hidup, dan jika seorang percaya kepadaMu, ia 
akan hidup juga! Yesus, aku percaya Engkaulah Kristus, Anak Allah yang hidup, Juruselamat dunia, yang telah bangkit 
dari kematian, naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah - semua malaikat, pemerintah-pemerintah, dan semua 
kuasa tunduk kepadaMu! Aku sungguh ingin mengenalMu, Tuhan Yesus, dan kuasa kebangkitanMu di dalam 
hidupku.Tunjukkanlah kepadaku apa arti semuanya ini dan ajarkanlah aku oleh RohMu karena aku tidak mampu 
memahami keagungan dari semuanya ini! 
 

Di dalam terang kuasa kebangkitanMu, aku memohon ubahkanlah cara hidupku . Ubahlah aku, inilah doaku: 
”Bentuklah aku sehingga hidupku akan dimotivasi oleh keberanian dan keyakinan karena bertambahnya pengenalanku 
akan Engkau, sebab Engkaulah Juruselamatku yang hidup. Oleh RohMu, mampukanlah aku untuk hidup mengatasi 
masalah dan keadaanku setiap hari, karena aku tahu, aku telah dibangkitkan bersama Engkau melalui imanku di dalam 
kuasa Allah Bapa yang telah membangkitkan Engkau dari antara orang mati. 
 

Betapa bersyukurnya aku bahwa aku telah dihidupkan bersama-sama dengan Engkau! 
– Terima kasih untuk pengampunan atas semua dosaku dan aku tidak lagi di bawah hukum Taurat yang 

menentang aku. 
– Terima kasih, Yesus, karena Engkau telah menanggungnya dan memakukannya di kayu salib. 
– Terima kasih, Yesus, karena Engkau telah melucuti dan menang atas kuasa kegelapan di hadapan umum. 

Betapa aku memuji Allah karena Engkau telah dibangkitkan dari antara orang mati. 
 

Karena aku tahu, apabila Engkau tidak bangkit, imanku menjadi sia-sia. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau mati dan 
bangkit kembali, dan Engkau akan datang kembali! – Engkau akan turun dari surga dengan suara yang nyaring, 
penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu 
bangkit. Sesudah itu, jika aku masih hidup di dunia ini, maka aku akan diangkat bersama-sama dengan saudara-
saudariku di dalam Kristus,dalam awan menyongsong Engkau di angkasa, dan akan selama-lamanya bersama-sama 
denganMu. 
 

Haleluya! Juruselamat yang luar biasa. Datanglah segera Tuhan Yesus! 
 
 

Yohanes 11:35; Matius 16;16; 
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Hari ke 27  
 
Ungkapkanlah hal-hal yang tersembunyi  
 

Tenangkanlah hatimu di hadapan Tuhan dan renungkanlah salib itu serta pengorbanan Yesus yang luar biasa untuk 
hidupmu. 
 

Terima kasih, Tuhan Yesus, karena Engkau telah menanggung dosaku di dalam tubuhMu di atas kayu salib sehingga 
aku dimungkinkan mati bagi dosa dan hidup untuk kebenaran. Terima kasih untuk kesembuhan yang tersedia melalui 
bilur-bilurMu. Aku berdoa, ampunilah aku untuk waktu-waktu dimana aku telah salah menggunakan kebebasan yang 
aku miliki di dalam Engkau; aku tidak hidup di dalam kebenaran dan mengijinkan diriku kembali menjadi budak dosa. 
Kasihanilah aku dan sembuhkanlah aku, Tuhan, karena aku tahu aku telah berdosa terhadap Engkau. 
 

Oleh Roh KudusMu ajarilah aku apa artinya “hidup bagi kebenaran” - untuk “mencari kebenaran,” dan kiranya Engkau, 
Yesus, akan lebih lagi dan semakin nyata dalam hidupku, dan kiranya buah roh yang kekal akan terpancar dari hidupku. 
Jagalah aku untuk tidak mendekat kepadaMu hanya melalui kata-kata dan perbuatan-perbuatan, yang pada 
kenyataannya hatiku tertutup rapat dan menjauh dariMu. 
 

Aku memohon, Tuhan Yesus, agar Engkau membuka setiap ruang tertutup dalam hatiku – bahkan tempat-tempat yang 
aku tidak menyadarinya - dan tampilkanlah itu oleh terang dari Roh KudusMu. Hilangkanlah setiap perangkap. Engkau 
sajalah yang dapat menyembuhkan kehancuran dan luka dalam hatiku. 
 

– Dimana aku buta terhadap dosaku, pulihkanlah penglihatanku, ini doaku. 
– Dimana musuh sedang menekan aku dan menghambat aku untuk memiliki hubungan yang lebih dalam dengan 

Mu, lepaskan aku, Tuhan! 
 

Aku memohon supaya Engkau, Penyembuhku, memberikanku pembebasan yang sempurna di bidang kehidupanku 
yang belum dimenangkan oleh kasihMu yang besar.(Berhenti sejanak dan mintalah Roh Kudus mengungkapkanlah 
hal-hal yang tersembunyi dalam hatimu ) Hanya Engkau yang dapat membawa penyembuhan pada tempat yang 
tersembunyi di dalam hatiku,dan aku mengundang Engkau, Roh Kudus, untuk mengubahkan aku sampai aku dibentuk 
menjadi serupa dengan Kristus. 
 

Hancurkanlah kesombongan di dalam aku dan segala sesuatu yang menghambat aku untuk membagikan perjalanan 
hidup rohaniku dengan saudari saudari di dalam Kristus,mengakui dosa-dosaku dan menemukan kesembuhan. Aku 
memujiMu, Tuhan, karena Engkau adalah satu-satunya yang telah menyembuhkanku! Dan aku percaya di dalam 
Engkau ada kesembuhan bagi tubuhku, pikiranku, dan jiwaku. Semua ini aku doakan dengan keyakinan di dalam Yesus 
Tuhan yang telah menyelesaikan pekerjaanNya dengan sempurna di atas kayu salib. Amin. 
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Hari ke 28  
 
Ajari Aku Untuk mengasihi  
 

Bapa, Engkau adalah seorang aktor dari kasih. Ajarkanlah aku jalan-jalanMu. Aku tahu, Bapa, bahwa seringkali aku 
tidak mengasihi seperti yang Engkau inginkan. Aku mengasihi jika hal itu membuat aku nyaman, Ketika aku dalam 
suasanan hati yang baik, dan lebih buruk lagi, aku hanya mengasihi jika orang itu juga mengasihiku. Ampunilah aku. 
Kasihanilah aku, Tuhan. Ampunilah aku yang melayani diri sendiri dan mencintai diri sendiri . Penuhilah aku dengan 
KasihMu dan belas kasihanMu. 
 

Engkau telah berkata bahwa kasih itu sabar dan murah hati, kasih itu tidak cemburu atau sombong, kasih itu tidak 
angkuh atau kasar, tidak mementingkan diri sendiri dan mudah terprovokasi. Kasih tidak menyimpan kesalahan atau 
bersukacita karena ketidakbenaran. Bapa, berikanlah aku kasih seperti ini bagi untuk mereka yang ada di sekelilingku! 
Kiranya kasihku kepada anggota keluargaku, teman sekerjaku, tetanggaku, – saudara-saudariku di dalam Yesus Kristus 
- siap menanggung segala sesuatu, percaya segala sesuatu, dan mengharapkan segala sesuatu, serta sabar 
menanggung segala sesuatu .Peliharalah kasihku agar tidak gagal. Kiranya aku mencurahkan kasih itu kepada mereka 
sehingga melalui aku kasihMu dapat dinyatakan di dunia yang masih belum mengenalMu. 
 

Kiranya keharuman kasihMu menjadi nyata di dalam hubunganku dengan saudara-saudariku di dalam Yesus. Jagalah 
aku dalam segala hal yang dapat menyebabkan perpecahan tubuh Kristus. Sebaliknya, kiranya hidupku berakar dan 
berdasar di dalam kasih. Bapa, Engkau berkata bahwa dengan kasih seperti ini yang aku tunjukkan di dalam kumunitas 
iman akan membuat orang lain tahu bahwa aku milikMu. Inilah doaku.Berilah aku kasih seperti itu ! Sebagaimana 
Engkau telah mengasihi aku dengan berlimpah-limpah, kiranya giliranku sekarang untuk mengasihi orang lain dan 
mendorong saudara saudariku dalam Kristus Yesus di dalam kasih yang lebih besar dan perbuatan baik. Kiranya aku 
dapat ditemukan layak menyandang nama Kristus dan bertekad untuk hidup sesuai dengan kasih Yesus yang tak 
terbayarkan sehingga Yesus ditinggikan,namaMu dimuliakan dan akan nyata di dalam hidupku kekuatan kasihNya yang 
mengubah aku. 
 

Di dalam namaNya aku memohon semuanya ini. Amin. 
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Hari ke 29  
 
Aku menantikan Engkau, O Tuhan  
 

Betapa aku berterima kasih kepadaMu, Bapa, karena Engkau sangat sabar terhadap aku, lambat untuk marah dan 
berlimpah di dalam kasih. Ampunilah aku karena aku tidak memperlakukan orang lain dengan cara yang sama, penuh 
kelembutan seperti yang telah Engkau tunjukkan kepadaku. (Berhentilah sejenak dan berdoalah bagi mereka yang 
sulit engkau kasihi) Inilah doaku, Tuhan, mampukanlah aku oleh Roh KudusMu untuk sabar terhadap setiap orang. 
 

Ampunilah aku karena seringkali aku tidak sabar dan mendahului Engkau dan melakukan sesuatu dengan kekuatanku 
sendiri. Ajarilah aku untuk menantikan Engkau, dan berjalan di jalanMu sesuai dengan yang Engkau perintahkan dalam 
firmanMu untuk aku lakukan. Kiranya namaMu dan kemasyuran namaMu menjadi keinginan hatiku dalam setiap 
situasi hidup yang kuhadapi dalam perjalanan rohaniku setiap hari. Kuatkanlah aku untuk bersabar dalam penderitaan 
dan untuk bertekun sehingga aku menjadi dewasa dan sempurna, tidak kekurangan suatu apa pun. Aku mengakui 
bahwa aku tidak dapat melakukan hal ini dengan kekuatanku sendiri, dan aku memohon kiranya Engkau memberi aku 
kemampuan sesuai dengan kemuliaanMu sehingga aku akan memiliki ketekunan dan kesabaran yang lebih besar. 
 

Bapa, kiranya aku menjadi salah satu dari mereka yang menanti dengan sabar ketika aku berharap untuk apa yang aku 
belum lihat dalam keadaan dan hubungannya dalam hidup saya, dan mengetahui bahwa semua yang menantikan 
Engkau akan diberkati. Semoga aku bersabar dan berdiri teguh di dalam iman karena sesungguhnya Yesus akan segera 
datang! Saat aku menantikan kemuliaanNya dinyatakan, kiranya hidupku ditandai oleh kesabaran yang penuh 
pengharapan dan ketekunan. Sebab aku tahu harinya akan datang ketika aku bersama-sama dengan umatMu 
mendeklarasikan: ”Sungguh inilah Allah kami, kami percaya kepadaNya, dan Ia telah menyelamatkan kami. Inilah 
Tuhan yang kami percayai. Marilah kita bersukacita dan bergembira!” Semoga aku menjadi salah satu dari orang yang 
oleh karena iman dan kesabaran mewarisi apa yang telah dijanjikan. Jadi hari ini, Bapa, aku memilih untuk menantikan 
Engkau, untuk percaya kepadaMu, untuk berharap kepadaMu, mengetahui bahwa mereka yang berharap kepadaMu 
tidak akan dikecewakan. Kuatkanlah aku untuk berdiri. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Amin. 
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Hari ke 30  
 
Temukan aku setia, Tuhan  
 

Tuhan Yesus Kristus, di dalam namaMulah aku berdoa… 
 

Bapa, betapa bersyukurnya aku karena kasih setiaMu yang kekal selama-lamanya, walaupun perjalanku dengan 
Engkau sering ditandai oleh iman yang kurang dan ketidakpercayaan, Engkau tetap setia karena Engkau tidak dapat 
menyangkal diriMu. Betapa besarnya kasih setiaMu! Ampunilah aku, aku berdoa, karena aku sering berpaling dari 
kebesaranMu, kehilangan pandangan wajahMu dan melemparkan  keyakinanku dalam Engkau. 
 

Kuatkanlah aku oleh RohMu sehingga aku mampu bertekun, melakukan kehendakMu, dan menerima apa yang telah 
Engkau janjikan. Karena aku tahu bahwa tidak lama lagi Yesus akan datang, dan Engkau telah memanggilku untuk 
hidup dengan iman. Aku tidak mau menjadi orang yang membajak lalu menoleh ke belakang! Bantulah aku untuk setia 
mengikuti Engkau dan berjalan di dalam terang kehadiranMu. Kiranya hatiku diarahkan hanya berjalan bersama Mu 
saja, sama seperti Musa; kiranya aku setia sebagai hambaMu di dalam rumahMu dan bekerja dengan penuh kesetiaan 
seperti mereka yang membangun Bait Allah sehingga aku melihat keinginanMu dinyatakan dan Yesus ditinggikan! 
Karena Engkau telah memberikanku kepercayaan yang kudus, berita tentang pendamaian melalui Yesus Kristus, dan 
Engkau telah mensyaratkan agar aku ditemukan setia. 
 

Bapa, Engkau mengenal kelemahan dan kekuatiranku, dan segala pencobaan dari dunia ini yang menarik hatiku serta 
mendorong aku untuk hidup tanpa arah yang jelas. Kuatkanlah aku ! Curahkanlah Roh KudusMu atasku hari ini 
sehingga aku menjadi setia mengikuti Engkau dan menjadi lebih dan lebih lagi, menjadi seorang yang sungguh-sungguh 
berpengharapan, dan yakin akan apa yang belum aku lihat. (Berhenti sejenak dan berjanji kembali di hadapan Tuhan 
untuk menjalankan hal-hal yang masih engkau nantikan). 
 

Lakukanlah semuanya ini, ya Tuhan, sehingga di hari yang mulia itu, ketika aku melihat wajahMu, aku akan mendengar 
Engkau berkata: “Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia.” Dalam nama Yesus yang berkuasa 
aku berdoa. Amin. 
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Hari ke 31  
 
Kiranya kerajaanMu datang di dalamku  
 

Bapa di sorga, betapa besarnya namaMu! Betapa ajaib dan tak terselidik segala pekerjaanMu! Engkau yang telah 
membentuk gunung-gunung dan menciptakan angin. Engkau mengatur kegelapan dan membuat jalan di tempat-
tempat yang tinggi di bumi ini—TUHAN YANG MAHAKUASA adalah namaMu. Tidak ada seorangpun yang seperti 
Engkau, dan aku memuji keajaiban namaMu. Kiranya kehendakMu disempurnakan di bumi, ya Tuhan - di dalam 
hidupku Tuhan. Aku berserah kepadaMu dan kehendakMu dan memohon agar kehendakMu terjadi sama seperti di 
sorga - dimana orang kudus dan para malaikat menyembah dan memujiMu dan ada kesatuan yang sempurna. Kiranya 
hal ini terjadi di bumi seperti di sorga. Kiranya kerajaanMu datang, ya Tuhan. 
 

Aku mengakui kebutuhanku yang besar akan Engkau lebih dari pada segala yang lain, Bapa. Jadilah roti hidupku setiap 
hari, ini doaku. Aku ingin berpesta di hadapanMu sampai semua keinginan yang lain lenyap, cintaku kepada dunia ini 
dihancurkan, dan hatiku hanya bagiMu saja. Puaskanlah aku, Bapa, dengan kasihMu yang besar. Ampunilah aku, ini 
doaku. Ampunilah dosa-dosaku yang melawan Engkau, Tuhan. 
 

Aku mengakui bahwa seringkali pikiranku, perkataanku, dan tindakanku tidak seperti Kristus dan aku tidak 
memuliakanMu. Bukanya menjangkau orang lain dengan kasih Kristus, melainkan aku mundur. Bukannya memberkati, 
menguatkan, dan mendidik orang lain, aku malah membisu. Bahkan aku tetap membisu dan tidak membagikan kepada 
orang lain segala kebaikanMu dan memasyurkan kebesaranMu. Ya Allahku, kasihanilah aku! 
 

Hancurkanlah hidupku yang berpusat pada diri sendiri, serta ubahlah aku oleh kuasa RohMu yang bekerja di dalam 
aku. Kiranya aku menjadi orang yang cepat mengampuni orang lain, selalu mengingat besarnya hutangku yang telah 
Engkau ampuni. Aku mengakui hari ini bahwa Engkau saja yang berkerajaan, berkuasa, serta berkemuliaan selama-
lamanya. Engkau saja adalah pribadi yang sanggup melakukan segalanya, bahkan lebih dari yang sanggup aku pikirkan 
atau bayangkan. 
 

Aku mendeklarasikan bersama dengan bala tentara sorga, “Besar dan ajaiblah Engkau dan segala perbuatanMu, Allah 
Yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanMu, Raja segala zaman. Siapakah yang tidak takut akan namaMu, ya 
Tuhan dan membawa kemuliaan bagi namaMu? Hanya Engkau sajalah yang kudus!” 
 

Haleluya! Pujian takkan berakhir bagiMu, ya Tuhan! Di dalam nama Yesus Kristus, Anak Allah dari satu-satunya Allah 
yang benar, aku berdoa. Amin. 
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