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DOA KELILING Minggu IV 

MMMMinggu ini kita diajak berdoa bagi Tiga Generasi, baik yang berada di marketplace (tempat 

usaha/pekerjaan/kantor), rumah tangga, kampus, sekolah, serta yang berada di sekitar 

lingkungan COOL, anggota COOL, ataupun keluarga dan kerabat dari anggota COOL. 

Gembala COOL dapat mempersiapkan daftar nama-nama tempat usaha/pekerjaan/kantor, 

kampus, dan sekolah-sekolah serta lingkungan (nama jalan) yang akan didoakan secara 

spesifik di COOL-nya dalam pokok-pokok doa di bawah ini. 

 BACA, MENGERTI, DAN IMANI FIRMAN TUHAN 

▪ Efesus 6:10-18 (Selengkap senjata Allah) 

▪ Roma 12:21 (Kalahkan kejahatan dengan kebaikan) 

▪ Lukas 10:19 (Tuhan Yesus memberikan kuasa) 

▪ Roma 8:37 (Lebih dari pemenang) 

▪ 1 Korintus 15:57 (Allah telah memberi kemenangan) 

▪ 1 Yohanes 4:4 (Roh di dalam kita lebih besar) 

▪ 2 Korintus 10:3-5 (Menaklukkan pikiran) 

▪ Ibrani 13:5 (Allah tidak akan meninggalkan kita) 

 POKOK-POKOK DOA BAGI TIGA GENERASI  

1. Tuhan Yesus melawat Tiga Generasi, agar pertobatan, keselamatan, kerelaan dan belas 

kasihan Allah ada atas Tiga Generasi. 

2. Tuhan Yesus melawat orang-orang yang ada di lingkungan tempat marketplace, kampus-

kampus, sekolah-sekolah,  (spesifik sebutkan nama-nama tempat marketplace, sekolah, 

dan kampus yang didoakan). 

3. Tuhan Yesus melawat setiap pendidik/guru/dosen di setiap sekolah dan kampus (spesifik 

sebutkan nama-nama sekolah dan kampus tersebut) agar memiliki karakter Kristus dan 

berintegritas, memiliki kasih, aktif, kreatif, dan inovatif. 

4. Sistem pendidikan yang akan melahirkan lulusan yang bertobat, memiliki keahlian, 

berwawasan, cerdas, kompeten, dan siap untuk terjun di marketplace. 

5. Kebangkitan anak-anak Tuhan Tiga Generasi yang hidup kudus dan takut akan Tuhan. 

6. Kami menghancurkan semua pekerjaan iblis yaitu: 

▪ roh kekacauan 

▪ roh kemarahan 

▪ kesombongan 

▪ kemalasan 

▪ pemberontakan 

▪ keserakahan 

▪ ketakutan 

▪ intimidasi 

▪ keributan 

▪ kerusuhan 

▪ perpecahan 

▪ provokasi 

▪ salah komunikasi 

7. Doakan juga hal-hal lainnya yang Anda dapatkan secara spesifik di 

lingkungan Anda. 
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JANGAN TAKUT! 
Minggu I 

Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab Aku ini 

Allahmu; Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau; Aku akan 

memegang engkau dengan tangan kanan-Ku yang membawa kemenangan. 

(Yesaya 41:10) 

 PENDAHULUAN 5 MENIT 

Memang rasa takut secara manusiawi dialami oleh kita semua. Tetapi apakah rasa takut itu sudah 

mengusik atau mengganggu kehidupan kita? Apa saja rasa takut yang kita rasakan hari-hari ini? 

Mungkin ada yang merasa ketakutan akan kehidupan, jodoh/pasangan, ekonomi, atau juga 

ketakutan akan masa depan. Rasa takut itu seringkali tanpa kita sadari sangat menguasai hati dan 

pikiran kita. Secara jujur, seberapa banyak dari kita yang selalu melakukan Firman Tuhan yang 

berkata, "kepada Allah aku percaya, aku tidak takut." (Mazmur 56:12)? Seringkali kepercayaan kita 

kepada Allah bercampur dengan kekhawatiran. 

Takut adalah reaksi wajar manusia terhadap kesulitan atau bahaya. Kalau kita tidak pernah takut, 

justru artinya ada yang tidak beres dengan tubuh kita. Tapi Allah tidak mau kita dilumpuhkan oleh 

ketakutan itu. Ketika Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, "Jangan takut", kata-kata Yesus 

mengandung artian "Jangan terus-menerus merasa takut!" 

Lawan dari takut adalah iman. Ada sekitar 360 kali kata-kata "jangan takut" di Alkitab. Artinya, setiap 

hari ada Firman Tuhan bagi kita yang mengatakan "jangan takut"! 

 ISI DAN SHARING 30 MENIT 

Bagaimana caranya kita supaya kita jangan takut? Beberapa perenungan: 

1. Iman percaya bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu (Roma 8:28) 

Kita seringkali ingin agar Allah memberikan peneguhan secepat jentikan jari. Seperti abdi Elisa 

yang ketakutan, lalu Elisa meminta Allah membukakan mata bujang itu untuk memperlihatkan 

bahwa ada kuda dan kereta berapi di sekeliling mereka (2 Raja-Raja 6:15-17). Tapi Allah lebih 

ingin kita percaya akan janji-Nya yaitu bahwa Dia menyertai kita. Apa pun keadaan kita, sebagai 

umat-Nya, kita selalu memiliki lebih banyak balatentara di sisi kita. 

2. Mengizinkan Allah memimpin (2 Timotius 1:7) 

Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan melainkan roh yang membangkitkan 

kekuatan, kasih, dan ketertiban. Di dalam kita ada Roh Kudus yang mengatur kehidupan kita 

ketika kita mau intim dengan-Nya. Hiduplah dalam kasih (1 Yohanes 4:18) karena kasih adalah 

Allah itu sendiri dan ketertiban itu menyatakan pikiran yang benar. 

Rasa takut dalam kehidupan kita apapun penyebabnya pada akhirnya hanya akan membawa dan 

menyeret kita pada suatu kehidupan yang tidak berbuah. Seringkali kita dimanjakan dengan 

kekuatan dan kehebatan sendiri sehingga kita lengah dan tidak berjaga-jaga. jadi percayakan 

segalanya kepada Tuhan . 

  KESIMPULAN DAN SALING MENDOAKAN 

Sadari keberadaan kita sebagai anak-anak Allah, jangan mau diperdaya oleh roh ketakutan yang 

menjajah dan mendatangkan penderitaan. Justru kita harus bangkit dan melawan 

atas ketakutan itu. Imani!   
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TIDAK MUDAH MENYERAH 
Minggu II 

Bukankah telah Kuperintahkan kepadamu: kuatkan dan teguhkanlah hatimu? 

Janganlah kecut dan tawar hati, sebab TUHAN, Allahmu, menyertai engkau, 
ke mana pun engkau pergi." (Yosua 1:9) 

 PENDAHULUAN 5 MENIT 

Hari-hari ini adalah hari-hari yang penuh tantangan. Ada ujian, masalah, kesulitan yang 

memerlukan perjuangan yang keras. Tuhan mau kita menjadi pribadi yang mau bekerja keras, 

tidak takut/mudah dilemahkan oleh tantangan, tidak mudah menyerah. 

 ISI DAN SHARING 30 MENIT 

// Berserah kepada Yesus // Tubuh, roh, dan jiwaku // Aku ingin s'lalu hidup // Bagi Yesus Tuhanku // 

// Aku berserah, aku berserah // Pada Yesus, Juru S'lamat, aku berserah // 

// Berserah kepada Yesus // Di kaki-Nya kusujud // Nikmat dunia kutinggalkan // Tuhan, t'rimalah aku // 

// Aku berserah, aku berserah // Pada Yesus Juru s'lamat, aku berserah // 

Mengapa kita tidak boleh mudah menyerah ? 

1. Tuhan tidak memberi kita roh ketakutan (2 Timotius 1:7) 

Sikap mudah menyerah ataupun rasa takut menghadapi sesuatu hanya akan membuat 

kita kehabisan tenaga dan mematahkan semangat kita. Menyerah: NO! Berserah: YES! 

Ketika kita berserah, maka Tuhan akan turun tangan. 

2. Immanuel, Allah beserta kita 

Percayalah kita tidak sendiri dalam menghadapi sesuatu. Ketika kita hidup dalam iman, 

kita tahu segala sesuatunya akan mendatangkan kebaikan buat kita (Roma 8:28). 

Yang penting kita hidup dalam taat dan setia pada-Nya. Jadi percaya saja pada-Nya! 

3. Semua adalah proses untuk mendewasakan kita (Filipi 4:13) 

Persamaan antara orang yang sukses dan orang yang gagal adalah keduanya sama-sama 

berjuang. Tapi yang membedakan orang percaya, dengan orang tidak percaya, adalah 

bahwa ketika kita diijinkan mengalami kegagalan, orang percaya menyadari bahwa itu 

adalah proses bagi kita untuk naik ke level yang lebih tinggi. 

Kegagalan yang kita hadapi dengan iman akan membawa kita kepada kesuksesan. 

  KESIMPULAN DAN SALING MENDOAKAN 

Jangan mudah menyerah ataupun takut saat tantangan datang, tetapi lihatlah ke depan dan 

jalani dengan penuh antusias, semangat, dan kasih. Hiduplah dengan iman! (Ibrani 11:1). 

Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barangsiapa 

berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi 

upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. (Ibrani 11:6) 

Hanya dengan imanlah, kita memperoleh perkenanan dari Allah. Jangan bersungut-sungut, 

tetapi bersyukurlah senantiasa. Amin.  
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KEMENANGAN 
Minggu III 

"Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai Bintang Timur, putera Fajar, engkau sudah 

dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa! … (Yesaya 14:12-17) 

 PENDAHULUAN 5 MENIT 

Kita tahu bahwa hari-hari ini kedatangan Yesus sudah semakin dekat, dan kita sebagai anak-anak Tuhan 

diwajibkan untuk mempersiapkan diri. Jangan sampai ketika Yesus datang kita kedapatan telanjang (Wahyu 

16:15). Ketika kita sedang mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus, Iblis pun tidak tinggal 

diam. Iblis berusaha untuk menghancurkan setiap anak-anak Tuhan dengan berbagai macam cara. Ini yang perlu 

diwaspadai agar kita tidak terlena dan selalu mawas diri. Iman kita dipertaruhkan. Kemenangan sudah diberikan 

oleh Tuhan Yesus, tetapi Iblis tidak tinggal diam untuk menghancurkan orang percaya, ada berbagai macam 

cara yang iblis lakukan agar kita tidak mencapai targetnya Tuhan. 

 ISI DAN SHARING 30 MENIT 

Ada tiga hal yang perlu diperhatikan: 

1. Iblis ingin membuat manusia jatuh dalam kesombongan (Yesaya 14:14) 

Kesombongan adalah salah satu dosa yang sulit di deteksi. Kadang kita tidak sadar sudah jatuh dalam dosa 

kesombongan. Sombong karena materi sangat mudah terlihat. Namun sombong karena pengetahuan, apalagi 

sombong karena kebaikan, sulit terdeteksi karena seringkali hanya berbentuk benih-benih halus di dalam 

batin kita. Akar dari kesombongan ini adalah ego yang berlebihan. Ego menampilkan dirinya dalam 

bentuk harga diri (self-esteem) dan kepercayaan diri (self-confidence). Akan tetapi, begitu kedua hal ini 

berubah menjadi kebanggaan (pride), kita sudah berada sangat dekat dengan kesombongan. Mari jaga hati 

kita agar kita tidak jatuh ke dalam dosa ini (Yesaya 2:11; Lukas 17:10). Ketika kita jatuh dalam dosa 

kesombongan maka kita tidak akan pernah bisa menyambut kedatangan Yesus. 

2. Iblis ingin membuat seolah olah kehidupan kita seperti di padang Gurun (Yesaya 14:17) 

Iblis akan mencoba untuk membawa setiap orang percaya seperti di padang gurun. Hidupnya tidak pernah 

lepas dari masalah demi masalah dan sepertinya kesusahan ini seperti tidak ada jalan keluarnya, dimulai dari 

masalah perekonomian, kerohanian yang kering dan tidak bertumbuh, dan lain-lain. Padang gurun bisa 

disebabkan oleh dua faktor, yang pertama dari diri kita yang malas, dan yang kedua dari iblis. Jika padang 

gurun ini disebabkan oleh iblis maka dibutuhkan iman yang kuat agar kita dapat mengalahkan tipu daya iblis. 

Iman tidak didapat jika kita tidak berakar kuat di dalam Firman Tuhan. Ketika kita kuat di dalam Firman Tuhan, 

maka sekalipun kenyataan yang kita lihat tidak sesuai dengan yang kita harapkan, kita tetap mampu bertahan 

bukan karena kekuatan kita, melainkan karena Firman itu sendiri yang menopang kita. Maka dari itu hiduplah 

dalam Firman Tuhan, karena Firman itulah kekuatan kita (Mazmur 119:105; 2 Petrus 1:19). 

3. Iblis berusaha menyeret orang percaya untuk meninggalkan Tuhan selamanya (Yesaya 14:17) 

Ini yang perlu kita waspadai, kadang kita merasa masih ada dalam track-nya Tuhan, padahal sebenarnya kita 

sudah jauh melenceng dari Tuhan. Kalau sampai terjadi apa yang tertulis dalam Matius 7:22-23, tentu sangat 

menyedihkan di akhir kehidupan kita. Kita ditolak oleh Tuhan Yesus, dan artinya, iblis berarti berhasil 

membawa atau menyeret kita masuk dalam perangkapnya. Untuk itu, mari kita beribadah dengan cara yang 

benar (Ibrani 12:28; 2 Timotius 3:1-5). Iblis ingin kita bisa menjauh dari Tuhan, namun jika kita sungguh-

sungguh di dalam Tuhan, mempunyai hubungan yang Intim dengan Tuhan, maka kita tidak akan masuk 

perangkap Iblis. 

  KESIMPULAN DAN SALING MENDOAKAN 

Kita ditentukan oleh Tuhan untuk menjadi lebih dari pemenang, karena Yesus sudah mengalahkan maut. Mari 

waspadai jangan sampai ada kesombongan dalam hidup kita, miliki iman sekalipun di depan mata kita seperti 

padang gurun! Jangan mudah terpikat oleh hal-hal duniawi yang dapat membuat kita 

meninggalkan Tuhan selamanya. 

Tuhan Yesus memberkati. 


