DOA-DOA PERJUANGAN
UNTUK PERSIAPAN KEDATANGAN YESUS YANG KEDUA

DP (1) : Hadiahku bagi Yesus untuk menyelamatkan jiwa-jiwa
Didoakan setiap hari hingga saat Peringatan.
Yesusku yang terkasih, Engkau sangat mengasihi kami dengan cara yang sangat
sederhana, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa milikMu yang sangat berharga. Kasihanilah
semua pendosa, betapapun besarnya mereka menentang Engkau. Ijinkanlah aku, melalui
doa dan penderitaan, untuk menolong jiwa-jiwa itu, yang mungkin tak bisa tahan
menghadapi Peringatan itu, agar memperoleh tempat di sampingMu di dalam
KerajaanMu. Dengarkanlah doaku, oh Yesus yang amat manis, untuk membantuMu
memenangkan jiwa-jiwa yang Kau rindukan itu. Oh Hati Yesus Yang Maha Kudus, aku
berjanji untuk memberikan kesetiaanku kepada Kehendak KudusMu setiap saat. Amin.
DP (2) : Doa bagi para penguasa global
Untuk menyelamatkan anak-anak malang yang dianiaya oleh para pemimpin negeri mereka
sendiri, yang telah diperintah oleh kekuatan-kekuatan global, bukan oleh Allah.
Bapaku Yang Kekal, demi nama PuteraMu terkasih, Yesus Kristus, aku mohon lindungilah
anak-anakMu dari penganiayaan yang direncanakan oleh kekuatan-kekuatan global
terhadap bangsa-bangsa yang tak berdosa. Aku berdoa mohon pengampunan dosa bagi
jiwa-jiwa yang menimbulkan kesulitan ini, agar mereka mau datang kepadaMu dengan
rendah hati dan penyesalan. Berilah kekuatan kepada anak-anakMu yang teraniaya itu,
agar bisa bertahan menerima penderitaan ini sebagai silih atas dosa-dosa dunia melalui
pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin.
DP (3) : Untuk menghilangkan rasa takut dari dunia ini
Untuk membuang rasa takut dari dunia ini.
Ya Tuhanku Yesus Kristus, aku mohon kepadaMu, buanglah rasa takut dari dunia ini, yang
telah menjauhkan jiwa-jiwa dari Hati KasihMu. Aku berdoa agar jiwa-jiwa yang akan
mengalami rasa takut selama Peringatan itu, akan berhenti dan membiarkan
KerahimanMu membanjiri jiwa mereka, sehingga mereka bisa dengan bebas, mengasihi
Engkau di jalan yang seharusnya. Amin.
DP (4) : Demi persatuan seluruh keluarga
Untuk mempertahankan keluarga-keluarga tetap bersatu, sehingga mereka tetap utuh di
dalam Kerajaan Surga diatas bumi.
Ya Yesus, persatukanlah seluruh keluarga-keluarga selama saat Peringatan itu, agar
mereka boleh menerima keselamatan kekal. Aku berdoa agar semua keluarga tetap
bersama-sama di dalam persekutuan denganMu, sehingga mereka bisa mewarisi SurgaMu
yang baru di atas bumi. Amin.
DP (5) : Pujian kepada Allah Yang Maha Tinggi
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Doa yang khusus ini sebagai pujian dan syukur kepada Allah Bapa, atas kerahiman yang
dilimpahkanNya ke seluruh bumi.
Oh Bapa yang Kekal, kami mempersembahkan doa-doa kami sebagai rasa syukur, atas
karunia KerahimanMu yang amat berharga kepada seluruh umat manusia. Kami
berbahagia dan mempersembahkan kepadaMu, Raja Mulia, pujian dan persembahan
kami atas kerahimanMu yang lembut dan penuh kasih. Engkau, Allah Yang Maha Tinggi,
adalah Raja kami, dan atas karuniaMu yang Kau berikan kepada kami ini, kami
persembahkan pelayanan kami yang sederhana di bawah kakiMu. Allah, kasihanilah
semua anak-anakMu. Amin.
DP (6) : Doa untuk menghentikan antikris
Oh Yesus, aku berdoa agar Allah, didalam KerahimanNya, sudi mencegah antikris bersama
pasukan jahatnya, agar tidak menimbulkan rasa takut dan kesulitan kepada anakanakMu. Kami berdoa agar dia dihentikan, dan agar tangan pemurnian bisa dihindarkan,
melalui pertobatan selama saat Peringatan itu. Amin.
DP (7) : Doa bagi mereka yang menolak Kerahiman
Untuk mohon kerahiman bagi jiwa-jiwa yang berada di dalam kegelapan.
O Yesus, aku mohon kepadaMu, ampunilah para pendosa yang jiwanya sangat gelap, yang
akan menolak terang kerahimanMu. Ampunilah mereka Yesus, aku mohon kepadaMu
untuk menebus mereka dari dosa-dosa, karena mereka kesulitan menjauhi dosa-dosa itu.
Limpahilah hati mereka dengan terang kerahimanMu, dan berilah mereka kesempatan
untuk kembali kepada kawananMu. Amin.
DP (8) : Pengampunan dosa
Untuk memohon pengampunan atas dosa-dosa selama dan setelah saat Peringatan.
Yesus yang terkasih, aku mohon pengampunanMu atas segala dosaku, atas segala
perbuatanku yang telah menyakiti dan melukai orang lain. Dengan rendah hati aku
berdoa memohon rahmat, agar aku tidak menentang Engkau lagi dan mempersembahkan
silih sesuai dengan kehendak kudusMu. Aku juga mohon pengampunan atas segala
penentangan yang akan kulakukan, dan yang akan membuatMu merasa nyeri dan
menderita. Bawalah aku bersamaMu menuju Zaman Damai yang baru itu, agar aku
menjadi bagian dari keluargaMu yang kekal. Aku mengasihiMu, Yesus. Aku
membutuhkanMu. Aku menghormati Engkau dan segala sesuatu yang Kau kehendaki.
Tolonglah aku, Yesus, agar aku layak memasuki KerajaanMu. Amin.
DP (9) : Persembahan penderitaan sebagai hadiah
Oh, Hati Yesus Yang Maha Kudus, ajarilah aku untuk menerima penghinaan di dalam
NamaMu Yang Kudus, saat aku mewartakan SabdaMu dengan penuh syukur dan
kerendahan hati. Ajarilah aku untuk mengerti bahwa penghinaan, sakit, dan penderitaan
akan membuat aku semakin dekat dengan Hati KudusMu. Izinkanlah aku untuk menerima
cobaan-cobaan tersebut dengan semangat kasih dan kemurahan hati, sehingga aku dapat
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mempersembahkan penderitaan itu sebagai hadiah yang berharga bagiMu untuk
menyelamatkan jiwa-jiwa. Amin.
DP (10) : Untuk membawa Api Cinta Kasih Tuhan ke seluruh dunia
Tolonglah kami, Yesus Terkasih, untuk berdiri tanpa rasa takut di dalam NamaMu untuk
membawa api Cinta KasihMu kepada segala bangsa. Berikanlah kepada kami, anakanakMu, kekuatan di dalam KasihMu, untuk menghadapi berbagai penghinaan yang akan
kami terima, dari mereka yang tidak percaya kepadaMu. Amin.
DP (11) : Untuk menghentikan penganiayaan terhadap para visioner
Oh, Hati Yesus Yang Maha Kudus, tolonglah hentikan rasa benci dan iri hati yang ada
diantara semua pengikutMu, terhadap para visionerMu saat ini. Aku mohon agar Engkau
berkenan memberikan kepada para visionerMu, kekuatan yang mereka perlukan dalam
mewartakan Sabda KudusMu kepada dunia yang tidak percaya. Amin.
DP (12) : Doa untuk menghindari dosa kesombongan
Oh Yesusku, tolonglah aku untuk menghindari dosa kesombongan ketika aku berbicara
dalam NamaMu. Ampunilah aku jika aku meremehkan orang lain dalam Nama KudusMu.
Tolonglah aku untuk mendengarkan, Yesus, ketika suaraMu diwartakan, dan penuhilah
aku dengan Roh KudusMu, agar aku bisa mengenali kebenaran dari perkataanMu, ketika
Engkau memanggil umat manusia. Amin.
DP (13) : Untuk pembebasan jiwa-jiwa yang menolak Yesus
Oh Bapa Surgawi, melalui kasih dari PuteraMu yang terkasih, Yesus Kristus, yang melalui
penderitaanNya di kayu salib telah menyelamatkan kami dari dosa, selamatkanlah
mereka yang masih menolak tangan KerahimanNya. Limpahilah jiwa mereka, Bapa yang
terkasih, dengan tanda kasihMu. Aku mohon kepadaMu Bapa Surgawi, dengarkanlah
doaku dan selamatkanlah jiwa-jiwa ini dari hukuman kekal. Melalui kerahimanMu,
ijinkanlah mereka menjadi yang pertama memasuki Zaman Damai yang baru itu di atas
bumi. Amin.
DP (14) : Mohon perlindungan dari perang nuklir
Oh Bapa Yang Maha Kuasa, Allah Yang Maha Tinggi. Kasihanilah semua orang berdosa.
Bukalah hati mereka agar menerima keselamatan dan kelimpahan rahmat. Dengarkanlah
permohonanku bagi keluargaku untuk memastikan, bahwa masing-masing menemukan
kemurahan hati di dalam HatiMu yang penuh kasih. Oh Bapa Surgawi yang ilahi,
lindungilah semua anak-anakMu di dunia ini dari perang nuklir, atau tindakan lain yang
direncanakan untuk menghancurkan anak-anakMu. Jagalah kami dari segala gangguan
dan lindungilah kami. Terangilah kami agar kami bisa membuka mata kami, untuk
mendengar dan menerima kebenaran atas keselamatan kami, tanpa rasa takut di dalam
jiwa kami. Amin.
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DP (15) : Syukur atas Karunia Kerahiman Ilahi
Oh Bapa Surgawi, dengan penghargaan yang paling dalam kami menghormati Engkau atas
pengorbanan yang Kau lakukan dengan mengutus Sang Penyelamat ke dunia. Dengan
rendah hati kami persembahkan doa-doa kami kepadaMu di dalam sukacita dan syukur,
atas Karunia yang Kau berikan kepada anak-anakMu, Karunia Kerahiman Illahi. Ya Allah
Yang Maha Tinggi, jadikanlah kami layak untuk menerima Kerahiman yang Besar ini,
dengan penuh syukur. Amin.
DP (16) : Mohon kekuatan selama saat Kerahiman
Untuk menolong jiwa-jiwa agar tetap kuat selama tindakan Kerahiman Yang Besar, dan janji
untuk mewartakan SabdaNya ke seluruh dunia.
Oh Yesusku, kuatkanlah aku selama cobaan di saat KerahimanMu yang besar itu. Berilah
aku rahmat yang diperlukan agar aku menjadi kecil di mataMu. Bukalah mataku terhadap
kebenaran dari janjiMu akan Keselamatan Kekal itu. Ampunilah dosa-dosaku dan
perlihatkanlah kasihMu serta uluran tanganMu yang penuh persahabatan itu. Peluklah
aku di dalam lengan Keluarga KudusMu, agar kami semua bisa menjadi satu kembali. Aku
mengasihiMu Yesus, sejak saat ini dan seterusnya, dan aku akan mewartakan Sabda
KudusMu, tanpa rasa takut di dalam hatiku dan dengan kemurnian jiwa untuk selamalamanya. Amin.
DP (17) : Doa kepada Bunda Keselamatan untuk memohon Kerahiman bagi jiwa-jiwa yang
berada di dalam kegelapan
Ya Hati Maria Yang Tak Bernoda, Bunda Keselamatan dan Pengantara segala Rahmat.
Engkau yang akan ikut serta di dalam penyelamatan umat manusia dari kekejaman setan,
doakanlah kami. Bunda Keselamatan, doakanlah kami agar seluruh jiwa bisa
diselamatkan, dan boleh menerima kasih serta kerahiman yang diperlihatkan oleh
Puteramu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang datang sekali lagi untuk menyelamatkan umat
manusia, dan memberi kami kesempatan memperoleh keselamatan kekal. Amin.
DP (18) : Untuk menghentikan antikris dan kelompoknya
Oh Yesus yang terkasih, selamatkanlah dunia dari antikris. Lindungilah kami terhadap
jerat kejahatan setan. Selamatkanlah sisa-sisa gerejaMu yang terakhir dari setan. Berilah
kepada seluruh gerejaMu, kekuatan dan rahmat yang diperlukan, untuk membela diri
terhadap perang dan penganiayaan, yang direncanakan oleh setan dan pasukan terornya.
Amin.
DP (19) : Bagi kaum muda yang berada dalam kegelapan
Bunda Keselamatan, aku mohon kepadamu akan belas kasihmu bagi jiwa-jiwa muda yang
berada didalam kegelapan yang mengerikan, agar mereka bisa mengenali Puteramu Yang
Terkasih, ketika Dia datang untuk menebus seluruh umat manusia. Jangan biarkan satu
jiwapun yang jatuh tersesat. Jangan biarkan ada satu jiwapun yang menolak
KerahimanNya yang besar itu. Aku mohon Ibu, agar semuanya diselamatkan, dan agar
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engkau menyelimuti jiwa-jiwa ini dengan mantelmu yang kudus, serta mencukupi mereka
dengan perlindungan yang mereka perlukan terhadap si pembohong. Amin.
DP (20) : untuk menghentikan antikris agar tidak menghancurkan anak-anak Allah
Oh Allah Bapa, dalam nama PuteraMu yang amat berharga aku berseru kepadaMu, agar
sudi mencegah antikris yang akan menjerat jiwa dari anak-anakMu. Aku mohon
kepadaMu, Allah Yang Maha Kuasa, sudilah menghentikan dia yang menyebarkan terror
kepada anak-anakMu. Aku mohon kepadaMu untuk menghentikan dia yang berupaya
mencemari ciptaanMu; aku mohon berilah kerahimanMu kepada jiwa-jiwa malang yang
tak mampu bertahan menghadapi antikris nanti. Dengarkanlah doaku ya Bapa, dan
selamatkanlah semua anak-anakMu dari kejahatan yang mengerikan ini. Amin.
DP (21) : Mohon keselamatan bagi para pemuja setan
Kami memuji dan bersyukur kepadaMu ya Allah yang kudus, Yang Maha Kuasa, Pencipta
umat manusia, atas belas dan kasihMu yang Kau berikan kepada umat manusia. Kami
berterima-kasih kepadaMu atas karunia keselamatan yang Kau limpahkan kepada anakanakMu yang malang. Kami mohon kepadaMu ya Tuhan, agar Engkau berkenan
menyelamatkan mereka yang mengikuti setan, agar hati mereka dibuka terhadap
kebenaran dari kehidupan kekal mereka. Amin.
DP (22) : Untuk didaraskan oleh Imam & Pejabat Gereja Katolik
Yesusku yang terkasih, kuatkanlah aku dan pertahankanlah agar nyala api kasihku
kepadaMu tetap berkobar setiap saat dalam kehidupanku. Jangan biarkan kobaran
kasihku kepadaMu berkedip ataupun padam. Jangan biarkan aku lemah menghadapi
godaan. Berilah aku rahmat yang diperlukan untuk menjalani hidup baktiku, devosiku,
kesetiaanku untuk menegakkan ajaran-ajaran Gereja Katolik. Aku mempersembahkan
kesetiaanku kepadaMu setiap saat. Aku berjanji untuk ikut berjuang di dalam pasukanMu,
agar Gereja Katolik bangkit kembali di dalam kemuliaan untuk menyambut Engkau, Yesus
yang terkasih, ketika Engkau datang kembali. Amin.
DP (23) : Bagi keselamatan Paus Benedictus XVI
Oh Bapa Yang Kekal, demi PuteraMu yang terkasih, Yesus Kristus, serta penderitaan yang
ditanggungNya untuk menyelamatkan dunia dari dosa, kini aku berdoa agar Engkau sudi
melindungi WakilMu Yang Kudus, Paus Benedictus XVI, Kepala GerejaMu di dunia, agar
diapun akan berusaha menolong menyelamatkan anak-anakMu serta semua hamba
kudusMu dari siksaan setan serta semua pasukannya, yang terdiri atas para malaikat
durhaka yang berjalan di dunia untuk mencuri jiwa-jiwa. Ya Bapa, lindungilah PausMu ini,
agar anak-anakMu bisa dituntun di jalan yang benar menuju SurgaMu yang baru diatas
bumi. Amin.
DP (24) : Untuk mendapatkan Indulgensi Penuh
(Bagi umat Katolik maupun non Katolik. Didoakan 7 hari berturut-turut. Bagi umat Katolik
hendaknya tetap mengaku dosa secara teratur seperti yang dianjurkan oleh Yesus).
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Oh Yesusku, Engkau adalah cahaya dunia. Engkau adalah nyala api yang menyentuh
semua hati. Kerahiman dan kasihMu tak ada batasnya. Kami ini tidak layak untuk ditebus
dengan kurban kematianMu di kayu salib, namun kami tahu bahwa kasihMu kepada kami
adalah lebih besar dari pada kasih kami kepadaMu. Berilah kami, oh Tuhan, karunia
kerendahan hati, agar kami layak menerima KerajaanMu yang baru. Penuhilah kami
dengan Roh Kudus agar kami bisa berjalan maju dan memimpin pasukanMu, untuk
mewartakan kebenaran atas Sabda KudusMu, serta mempersiapkan para saudara kami
bagi Kemuliaan dari KedatanganMu Yang Kedua di atas bumi. Kami menghormati Engkau.
Kami memuji Engkau. Kami persembahkan diri kami, kesedihan kami, penderitaan kami,
sebagai hadiah bagiMu demi keselamatan jiwa-jiwa. Kami mengasihi Engkau, Yesus.
Kasihanilah semua anak-anakMu dimanapun mereka berada. Amin.
DP (25) : Bagi semua visioner & mereka yang dipilih Allah Bapa untuk menyebarkan Sabda
KudusNya di dunia saat ini
Oh Allah Yang Maha Tinggi, aku mohon kepadaMu, berilah perlindungan kepada semua
utusanMu yang kudus di dunia. Aku berdoa agar mereka dilindungi dari kebencian orangorang lain. Aku mohon agar Sabda KudusMu segera menyebar ke seluruh bumi.
Lindungilah para utusanMu dari segala fitnah dan penyalah-gunaan, kebohongan dan
bahaya. Lindungilah keluarga mereka dan naungilah mereka dengan Roh KudusMu setiap
saat, agar segala pesan-pesan yang mereka sampaikan kepada dunia bisa diikuti dengan
rasa penyesalan yang tulus serta kerendahan hati. Amin.
DP (26) : Doa Rosario
Doa sebelum Rosario :
Ratu Rosario Kudus, engkau berkenan datang ke Fatima untuk menyampaikan kepada
ketiga anak gembala disana, adanya kelimpahan harta rahmat yang tersembunyi didalam
doa Rosario. Tiupkanlah kedalam hatiku dengan sebuah kasih yang tulus akan devosi ini,
agar dengan merenungkan misteri-misteri dari Penebusan kami yang terkandung didalam
doa ini, aku bisa diperkaya oleh buah-buahnya dan memperoleh perdamaian bagi dunia,
pertobatan bagi para pendosa dan bagi Rusia, serta rahmat yang kuminta darimu didalam
doa Rosario ini. (sebutkan permohonan anda). Aku memohon hal ini demi kemuliaan yang
lebih besar lagi bagi Allah, demi kehormatanmu sendiri, dan demi kebaikan dari jiwa-jiwa,
terutama jiwaku sendiri. Amin.
Bapa Kami... Salam Maria... Kemuliaan...
Doa kepada Yesus seperti yang diminta oleh Bunda Maria (Oh Yesus, ampunilah dosadosa kami...)
Kredo – Aku percaya...
Salam Ratu Surga, Bunda Kerahiman, hidup, kebahagiaan dan pengharapan kami.
Kepadamu kami merintih, sebagai anak-anak Hawa yang terbuang. Kepadamu kami
menyampaikan keluh kesah, kesedihan dan tangis kami di lembah air mata ini.
Arahkanlah pandanganmu yang penuh belas kasih kepada kami, ya Pengantara yang
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murah hati, dan setelah pengasingan kami ini, tunjukkanlah kepada kami Buah Rahimmu
Yang Terberkati, Yesus Kristus. Oh kemurahan hati, Oh kasih ! Oh Perawan Maria yang
manis ! Doakanlah kami, ya Bunda Allah Yang Kudus, agar kami layak menerima janji
Kristus. Amin.
Doa setelah Rosario :
Ya Allah, Putera TunggalMu, dengan melalui hidup, kematian dan kebangkitanNya telah
memperoleh ganjaran kehidupan kekal bagi kami. Kami mohon kepadaMu, agar dengan
merenungkan misteri-misteri Rosario Kudus dari Perawan Terberkati ini kami bisa
menjalankan isinya dan memperoleh apa yang dijanjikannya, melalui Kristus Tuhan kami.
Amin.
DP (27) : Untuk perdamaian dunia
Oh Yesusku, aku mohon belas kasihMu, bagi mereka yang menderita akibat dari
peperangan yang mengerikan. Aku mohon agar perdamaian diberikan kepada bangsabangsa yang teraniaya, yang buta terhadap kebenaran dari keberadaanMu. Selimutilah
bangsa-bangsa ini dengan kuasa Roh KudusMu, agar segera menghentikan penguasaan
mereka atas jiwa-jiwa yang tak berdosa. Kasihanilah semua negara-negara milikMu yang
tak berdaya menghadapi kekejaman setan, yang merasuki seluruh bumi ini. Amin.
DP (28) : Bagi persatuan semua anak-anak Allah
Ya Allah Yang Maha Tinggi, kami berlutut di hadapanMu memohon persatuan seluruh
anak-anakMu di dalam pertempuran untuk mempertahankan Gereja-gereja Kristiani di
dunia. Jangan biarkan perbedaan kami memecah-belah kami di saat kemurtadan besar di
dunia ini. Di dalam kasih kami kepadaMu ya Bapa yang terkasih, kami mohon kepadaMu,
berilah kami rahmat untuk mengasihi satu sama lain dalam nama Putera TerkasihMu, Juru
Selamat kami Yesus Kristus. Kami memuji Engkau. Kami mengasihi Engkau. Kami bersatu
untuk mendapatkan kekuatan, guna mempertahankan Gereja-gereja Kristiani di dunia, di
dalam segala cobaan yang kami hadapi pada saat-saat mendatang. Amin.
DP (29) : Untuk melindungi pelaksanaan ibadah Kristiani
Oh Tuhanku Yesus Kristus, aku mohon kepadaMu, curahkanlah Roh KudusMu kepada
semua anak-anakMu. Aku mohon kepadaMu, ampunilah mereka yang jiwanya membenci
Engkau. Aku mohon agar kaum atheis mau membuka hati mereka yang keras itu selama
saat KerahimanMu yang besar nanti, dan agar anak-anak yang mengasihi Engkau bisa
menghormati Engkau secara bermartabat, untuk bangkit berdiri di atas segala
penganiayaan. Penuhilah semua anak-anakMu dengan karunia rohMu, agar mereka bisa
bangkit dengan berani dan memimpin pasukanMu menuju pertempuran akhir melawan
setan, para iblisnya dan semua jiwa-jiwa yang menjadi budak terhadap janji-janji
palsunya. Amin.
DP (30) : Agar berani, tidak takut dan kuat menghadapi segala tantangan
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Ya Bapaku Yang Kekal, Allah Pencipta semesta alam. Demi nama PuteraMu yang mulia
aku mohon kepadaMu, buatlah agar aku lebih mengasihi Engkau. Tolonglah kami agar
berani, tidak merasa takut, dan kuat menghadapi segala tantangan. Terimalah segala
kurban kami, penderitaan kami serta cobaan kami sebagai hadiah dari kami di hadapan
tahtaMu, untuk menyelamatkan anak-anakMu di dunia. Lunakkanlah hati dari jiwa-jiwa
yang kotor itu. Bukalah mata mereka terhadap kebenaran dari kasihMu, agar mereka bisa
bersatu dengan semua anak-anakMu di dalam Surga di atas bumi ini, yang Kau ciptakan
dengan penuh kasih bagi kami, seturut kehendakMu yang ilahi. Amin.
DP (31) : Doa Rantai Perlindungan - untuk menghentikan pemimpin2 Eropa yang akan
menganiaya anak-anak Allah
Oh Yesusku, biarlah doaku berseru kepada Roh KudusMu, agar berkenan turun ke atas
para pemimpin yang didorong oleh nafsu, keserakahan, ketamakan dan kesombongan,
agar mereka menghentikan penganiayaan terhadap anak-anakMu yang tak berdosa. Aku
mohon kepadaMu untuk menyudahi kemiskinan, kelaparan, serta peperangan yang akan
menghancurkan anak-anakMu. Dan aku berdoa agar para pemimpin Eropa mau membuka
hati mereka terhadap kebenaran dari kasihMu. Amin.
DP (32) : Doa Bagi Irlandia
Oh Bunda Keselamatan, doakanlah anak-anakmu di Irlandia, untuk mencegah perbuatan
aborsi yang jahat itu, agar tidak dipaksakan kepada umat beriman. Lindungilah bangsa
yang kudus ini, agar tidak semakin tenggelam di dalam keputus-asaan, dari kegelapan
yang menyelimuti negeri kami. Jauhkanlah kami dari setan yang akan menghancurkan
anak-anakmu yang belum lahir itu. Doakanlah agar para pemimpin berani mendengarkan
suara orang-orang yang mengasihi Puteramu, agar mereka mau mengikuti ajaran-ajaran
Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
DP (33) : Untuk mengakui & menerima Meterai Allah Yang Hidup
Ya Allahku, Bapaku yang pengasih, aku menerima dengan rasa kasih dan syukur, Meterai
Perlindungan IlahiMu. KeilahianMu menyelimuti tubuh dan jiwaku selamanya. (tanda
salib di dahi)
Aku bersujud dengan rendah hati dan syukur, serta mempersembahkan kasih dan
kesetiaanku kepadaMu, Bapaku yang terkasih. Aku mohon kepadaMu, lindungilah aku
dan orang-orang yang kukasihi, dengan Meterai yang istimewa ini, dan aku berjanji untuk
mempersembahkan hidupku guna melayani Engkau selama-lamanya. Aku mengasihi
Engkau Bapa yang terkasih. Aku menghibur Engkau pada saat-saat ini Bapa yang terkasih.
Aku mempersembahkan kepadaMu, Tubuh, Darah, Jiwa dan Keilahian PuteraMu yang
terkasih, sebagai silih atas dosa-dosa dunia, dan demi keselamatan semua anak-anakMu.
Amin.
DP (34) : Hadiah Puasaku bagi Yesus
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Oh Yesusku, tolonglah aku di dalam jalan kecilku untuk meniru kehidupan kurbanMu,
guna menyelamatkan umat manusia. Ijinkanlah aku untuk mempersembahkan
kepadaMu, hadiah puasaku seminggu sekali selama masa Puasa ini, untuk
menyelamatkan seluruh umat manusia, agar mereka bisa memasuki pintu-pintu Surga
yang baru di atas bumi ini. Aku persembahkan kurbanku kepadaMu, Yesus yang terkasih,
dengan kasih dan sukacita di dalam hatiku, untuk memperlihatkan besarnya kasihku
kepadaMu. Melalui kurban ini aku mohon kepadaMu, keselamatan bagi setiap jiwa yang
terjatuh dari rahmat. Amin.
DP (35) : Bagi jiwa-jiwa agar memasuki Surga
Oh Yesusku, ijinkanlah aku menolongMu menyelamatkan sisa anak-anakMu di dunia. Aku
mohon agar melalui kerahimanMu, Engkau akan menyelamatkan jiwa-jiwa dari roh
kegelapan. Terimalah segala cobaan, penderitaan dan kesedihanku dalam kehidupanku
ini, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa dari api neraka. Penuhilah aku dengan rahmat agar
bisa mempersembahkan kepadaMu segala penderitaan ini, dengan rasa kasih dan
sukacita didalam hatiku, agar kami semua berada di dalam kesatuan kasih kepada
Tritunggal Terberkati, dan hidup bersamaMu, sebagai satu Keluarga Kudus didalam Surga.
Amin.
DP (36) : Karunia kearifan untuk bisa mengenali Allah yang benar
Yesus tolonglah aku karena aku tersesat dan bingung. Aku tidak tahu akan kehidupan
setelah kematian. Ampunilah aku jika aku menentang Engkau dengan menghormati allahallah palsu, yang bukan Allah yang sebenarnya. Selamatkanlah aku dan tolonglah aku
untuk mengenali kebenaran dengan jelas, dan selamatkanlah aku dari kegelapan di dalam
jiwaku. Tolonglah Aku untuk menuju terang kerahimanMu.
DP (37) : Demi persatuan semua anak-anak Allah
Oh Yesus yang terkasih, persatukanlah semua pengikutMu di dalam kasih, agar kami bisa
menyebarkan kebenaran dari janjiMu, demi keselamatan kekal di seluruh dunia. Kami
berdoa agar jiwa-jiwa yang masih merasa ragu, yang merasa takut menyerahkan diri
kepadaMu di dalam pikiran, tubuh dan jiwanya, bersedia membuang perisai
kesombongan mereka serta membuka hati mereka bagi kasihMu, dan menjadi bagian dari
keluarga kudusMu di dunia. Peluklah semua jiwa-jiwa yang tersesat, ya Yesus yang
terkasih. Dan ijinkanlah kasih kami, sebagai saudara-saudara mereka, untuk mengangkat
mereka dari belantara ini dan mengajak mereka berjalan bersama kami, menuju dada,
kasih dan terang dari Tritunggal Kudus. Kami menyerahkan seluruh pengharapan,
kepercayaan dan kasih kami ke dalam tanganMu. Kami mohon, tingkatkanlah devosi kami
agar kami bisa menyelamatkan lebih banyak lagi jiwa-jiwa. Amin.
DP (38) : Agar para Imam tidak jatuh kedalam tipuan nabi palsu
Oh Bunda Keselamatan yang terberkati, doakanlah Gereja Katolik di saat-saat yang sulit
ini, dan bagi Paus Benediktus XVI yang terkasih, untuk meringankan penderitaannya. Kami
mohon kepadamu, Bunda Keselamatan, untuk melindungi para hamba kudus Allah
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dengan mantel kudusmu, agar mereka diberi rahmat untuk tetap kuat, setia dan berani
menghadapi segala cobaan ini. Doakanlah juga agar mereka memelihara kawanan mereka
seturut ajaran-ajaran yang benar dari Gereja Katolik. Oh Bunda Allah yang kudus, berilah
kami, sisa-sisa Gerejamu di dunia, karunia kepemimpinan agar kami bisa menolong
menuntun jiwa-jiwa menuju Kerajaan Puteramu. Kami mohon kepadamu, Bunda
Keselamatan, untuk menjauhkan para penipu itu dari para pengikut Puteramu, di dalam
kebutuhan mereka akan keamanan jiwa-jiwa mereka, agar mereka layak memasuki
gerbang Surga yang baru itu di dunia. Amin.
DP (39) : mempersiapkan jiwa-jiwa bagi Surga yang baru serta Kedatangan Yesus Yang
Kedua
Oh Yesus Juru Selamatku yang terkasih, aku mohon kepadaMu, lindungilah aku dengan
Roh KudusMu, agar aku bisa berbicara tentang Sabda KudusMu dengan penuh wibawa,
untuk mempersiapkan semua anak-anak Allah bagi KedatanganMu Yang Kedua. Aku
mohon kepadaMu Tuhan Yesus, berilah aku segala rahmat yang kuperlukan, agar aku bisa
meraih semua iman dan kepercayaan, serta segala bangsa, kemanapun aku berjalan.
Tolonglah aku berbicara dengan lidahMu. Tenangkanlah jiwa-jiwa yang malang dengan
bibirmu. Dan kasihilah seluruh jiwa-jiwa dengan kasih ilahiMu yang istimewa, yang
tercurah keluar dari dalam Hati KudusMu. Tolonglah aku menyelamatkan jiwa-jiwa yang
sangat Kau kasihi itu. Ijinkanlah aku menghiburMu, Yesus yang terkasih, ketika jiwa-jiwa
yang tersesat itu terus menerus menolak belas kasihMu. Yesus, diriku ini tak ada artinya
apa-apa jika tanpa Engkau. Namun dengan pertolonganMu yang berlimpah, aku akan
berjuang dalam namaMu, untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Amin.
DP (40) : Untuk didoakan oleh pejabat Gereja, agar mereka mempersiapkan jiwa-jiwa
untuk menyambut Kedatangan Yesus Yang Kedua.
Oh Yesusku, Aku hanyalah seorang hamba yang hina dan membutuhkan tuntunanMu,
Mesias, agar aku bisa mempersiapkan jiwa-jiwa bagi KedatanganMu Yang Kedua dengan
mulia itu. Tolonglah aku mempertobatkan jiwa-jiwa dan mempersiapkan mereka seturut
dengan kehendak kudusMu, agar mereka layak memasuki Surga yang baru dan Bumi yang
baru, yang Kau janjikan kepada seluruh umat manusia melalui kematianMu di kayu salib.
Berilah aku rahmat yang kuperlukan agar aku bisa menyampaikan SabdaMu ini kepada
jiwa-jiwa yang kehausan agar aku tidak goyah didalam melaksanakan tugasku kepadaMu,
Yesus yang terkasih kepada Siapa aku telah berjanji memberikan kesetiaanku melalui
Sumpah Kudusku. Amin.
DP (41) : Doa untuk kaum Atheis
Oh Yesusku, tolonglah anak-anakMu yang malang itu, yang buta terhadap janji
keselamatanMu. Aku mohon kepadaMu, dengan melalui doa-doa dan penderitaanku ini,
untuk membuka mata orang-orang yang tidak percaya, agar mereka bisa melihat kasihMu
yang lembut serta berlari menuju tangan perlindunganMu yang kudus. Tolonglah mereka
untuk bisa melihat kebenaran dan mencari pengampunan bagi dosa-dosa mereka, agar
mereka bisa diselamatkan dan menjadi yang pertama memasuki pintu-pintu gerbang
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Firdaus yang baru. Aku berdoa bagi jiwa-jiwa malang itu, pria, wanita, dan anak-anak,
agar Engkau sudi mengampuni dosa-dosa mereka. Amin.
DP (42) : Doa saat puasa (Jum'at Agung) untuk menghentikan mata uang tunggal dunia
Ya Allah Yang Maha Tinggi, aku mempersembahkan puasaku ini kepadaMu, agar Engkau
sudi menghentikan cengkeraman setan di dunia ini, yang direncanakan untuk membuat
negeri kami kelaparan, termasuk atas Makanan Kehidupan. Terimalah persembahanku ini
dan dengarkanlah permohonan kami bagi bangsa-bangsa lain, untuk menjauhkan mereka
dari penderitaan yang direncanakan oleh antikris. Selamatkanlah kami, Allah yang
terkasih, dari kejahatan ini dan lindungilah iman kami agar kami bisa menghormati
Engkau dengan kebebasan yang kami perlukan, untuk mengasihi dan memuji Engkau
untuk selama-lamanya. Amin.
DP (43) : Untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang mungkin tidak dapat selamat, selama saat
Peringatan itu.
Allah Bapa Yang Maha Kuasa, demi PuteraMu Yang Terkasih Yesus Kristus dan sebagai
peringatan atas kematianNya di kayu salib untuk menyelamatkan dosa-dosa kami. Aku
mohon kepadaMu, selamatkanlah jiwa-jiwa yang tak bisa menyelamatkan dirinya sendiri
dan yang mungkin akan mati dalam keadaan dosa berat selama saat Peringatan itu.
Sebagai silih atas penderitaan PuteraMu yang terkasih, aku mohon kepadaMu, ampunilah
mereka yang tak bisa mencari penebusan karena mereka tak berkesempatan untuk hidup
cukup panjang untuk bisa memohon kerahiman kepada Yesus PuteraMu, untuk
membebaskan mereka dari dosa. Amin.
DP (44) : Mohon kekuatan untuk membela iman melawan nabi palsu
Yesus yang terkasih, berilah aku kekuatan untuk bisa memusatkan perhatianku kepada
ajaran-ajaranMu dan mewartakan Sabda KudusMu setiap saat. Jangan biarkan aku sampai
tergoda untuk memuja nabi palsu itu, yang berusaha menampilkan dirinya sebagai
DiriMu. Jagalah agar kasihku kepadaMu tetap teguh. Berilah aku rahmat kearifan berpikir
agar aku tak pernah menyangkal kebenaran yang ada di dalam Kitab Injil betapapun
banyaknya kebohongan yang ditawarkan kepadaku untuk mendorongku menjauhi
SabdaMu yang benar. Amin.
DP (45) : Mohon damai, penghiburan dan pertolongan Yesus untuk mengalahkan pikiran
negatif dan mendekati Hati Kudus-Nya
Oh Yesus, aku hanya sedikit mengenal Engkau, namun tolonglah aku untuk membuka
hatiku dan membiarkan Engkau masuk ke dalam jiwaku, sehingga Engkau dapat
menyembuhkan aku, menghibur aku, serta memenuhi aku dengan damaiMu. Tolonglah
aku untuk merasakan sukacita, mengalahkan segala pikiran negatif, dan belajar untuk
menyenangkan Engkau, agar aku bisa memasuki FirdausMu Yang Baru itu, dimana aku
bisa menjalani kehidupan penuh kasih, sukacita dan kekaguman bersamaMu selamalamanya. Amin.
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DP (46) : Mohon pembebasan dari belenggu setan
Bagi mereka yang berada di dalam jerat penipuan setan dan kejahatan, yang sulit untuk
melepaskan dirinya dari jerat tersebut.
Oh Yesus, aku telah tersesat. Aku merasa bingung dan menjadi tawanan, terperangkap di
dalam jerat yang tak bisa kulepaskan. Aku percaya kepadaMu Yesus, Engkau akan segera
datang dan menolong aku, serta membebaskan aku dari belenggu setan dan semua
iblisnya. Tolonglah aku karena aku tersesat. Aku membutuhkan kasihMu untuk
menguatkan aku, untuk membuat aku percaya dan pasrah kepadaMu, agar aku bisa
diselamatkan dari kejahatan ini dan diperlihatkan kepada Terang, agar aku bisa
menemukan damai, kasih dan kebahagiaan pada akhirnya nanti. Amin.
DP (47) : Untuk menghidupkan kembali kasih kepada Yesus
Doa kepada Bunda Maria, bagi umat beriman yang megalami kesulitan untuk berdoa, atau
mempertahankan kasihnya kepada Yesus.
Oh Bunda yang terberkati, Bunda Keselamatan bagi seluruh dunia. Doakanlah agar
kasihku kepada Yesus bisa hidup kembali. Tolonglah aku untuk merasakan kobaran
kasihNya, agar kasihNya itu memenuhi seluruh jiwaku. Tolonglah aku untuk mengasihi
Yesus lebih besar lagi. Doakanlah agar iman, kasih dan devosiku kepadaNya semakin kuat.
Buanglah segala keraguan yang menyiksa aku dan tolonglah aku untuk bisa melihat
dengan jelas Terang Ilahi dari kebenaran yang memancar dari Puteramu yang terkasih,
Juru Selamat seluruh umat manusia. Amin.
DP (48) : memohon Rahmat untuk mewartakan Kedatangan Kristus Yang Kedua
Oh Yesusku, berilah aku rahmat untuk mewartakan Sabda KudusMu kepada seluruh umat
manusia, agar jiwa-jiwa bisa diselamatkan. Curahkanlah Roh KudusMu atas diriku,
hambaMu yang hina ini, agar Sabda KudusMu didengarkan dan diterima, terutama oleh
jiwa-jiwa yang paling membutuhkan kerahimanMu. Tolonglah aku untuk menghormati
Kehendak KudusMu setiap saat dan tidak pernah menghina ataupun mengutuk mereka
yang menolak tangan KerahimanMu. Amin.
DP (49) : Sumpah setia bagi rohaniwan Kristiani.
Oh Yesus, aku adalah hambaMu yang hina. Aku berjanji akan kasih dan kesetiaanku
kepadaMu. Aku mohon kepadaMu untuk memberiku sebuah tanda dari panggilanMu.
Tolonglah aku untuk membuka mataku dan menyaksikan janjiMu. Berkatilah aku dengan
rahmat dari Roh Kudus, agar aku tidak tertipu oleh mereka yang mengaku datang dalam
namaMu namun tidak berbicara tentang kebenaran. Tunjukkanlah kebenaran itu
kepadaku. Biarlah aku merasakan kasihMu, agar aku bisa memenuhi Kehendak KudusMu.
Dengan rendah hati aku mohon kepadaMu, tunjukkanlah aku jalan dimana aku bisa
menolongMu menyelamatkan jiwa-jiwa umat manusia. Amin.
DP (50) : Yesus tolonglah aku untuk mengenal siapakah Engkau
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Oh Yesus yang terkasih, tolonglah aku untuk dapat mengenal siapakah Engkau. Ampunilah
aku karena aku tidak mau berbicara denganMu sebelumnya. Tolonglah aku untuk
menemukan damai dalam kehidupan ini dan tunjukkanlah kepadaku kebenaran dari
adanya Kehidupan Kekal. Tenangkanlah hatiku, redakanlah rasa khawatirku, berilah aku
damai. Bukalah hatiku sekarang agar Engkau bisa memenuhi jiwaku dengan kasihMu.
Amin.
DP (51) : Mohon Karunia Roh Kudus
Datanglah ya Roh Kudus. Curahkanlah karunia kasih, kebijaksanaan dan pengetahuanMu
atas jiwaku yang hina ini. Penuhilah aku dengan terang kebenaran, agar aku bisa
membedakan kebenaran Allah dari kebohongan yang disebarkan oleh setan dan para
malaikatnya. Tolonglah aku untuk meraih suluhMu dan menyebarkan nyala api
pengertian kepada semua orang yang kujumpai, melalui Kristus, Tuhan kami. Amin.
DP (52) : Doa kepada Allah Bapa
Bapaku yang terkasih. Dalam nama PuteraMu yang berharga dan sebagai peringatan akan
penderitaanNya di kayu salib, aku berseru kepadaMu. Engkau, Allah Yang Maha Tinggi,
Pencipta dunia dan segala yang ada. Genggamlah keselamatan kami di dalam Tangan
KudusMu, peluklah semua anak-anakMu, termasuk mereka yang tidak mengenalMu dan
mereka yang mengenalMu namun memandang ke jalan yang lain. Ampunilah dosa-dosa
kami dan selamatkanlah kami dari penganiayaan setan dan pasukannya. Bawalah kami ke
dalam pelukan tanganMu dan penuhilah kami dengan pengharapan yang kami perlukan
untuk bisa melihat jalan kebenaran. Amin.
DP (53) : Doa bagi Gereja Katolik
Oh Allah Bapa, dalam nama PuteraMu yang terkasih aku mohon kepadaMu, berilah
kekuatan dan rahmat yang diperlukan untuk menolong para imam agar bertahan
menghadapi penganiayaan yang mereka terima. Tolonglah mereka agar tetap dekat
dengan Ajaran-ajaran PuteraMu, Yesus Kristus, dan tidak pernah menjadi goyah, lemah
ataupun tunduk kepada kebohongan mengenai keberadaan Ekaristi Kudus. Amin.
DP (54) : Untuk meringankan dampak Perang Dunia 3
Oh Bapa Surgawi, dalam nama PuteraMu yang terkasih Yesus Kristus, yang sangat
menderita demi dosa-dosa umat manusia, tolonglah kami di saat-saat sulit yang kami
hadapi. Tolonglah kami agar bisa bertahan menghadapi penganiayaan yang direncanakan
oleh para penguasa serakah dan mereka yang ingin menghancurkan GerejaMu serta anakanakMu. Kami mohon kepadaMu, Bapa yang terkasih, berilah makan kepada keluargakeluarga kami dan selamatkanlah kehidupan mereka yang akan dipaksa berperang
melawan keinginan mereka sendiri. Kami mengasihi Engkau, Bapa yang terkasih. Kami
mohon pertolonganMu disaat kami membutuhkan. Selamatkanlah kami dari
cengkeraman antikris. Tolonglah kami untuk menghindari tandanya, tanda dari binatang
itu, dengan menolak untuk menerimanya. Tolonglah mereka yang mengasihi Engkau agar
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tetap setia kepada Sabda KudusMu setiap saat, agar Engkau dapat melimpahi kami
dengan rahmat untuk bertahan hidup di dalam tubuh dan jiwa kami. Amin.
DP (55) : Untuk persiapan bagi saat Peringatan
Oh Yesusku yang terkasih, bukalah hati semua anak-anak Allah bagi karunia
KerahimanMu yang besar itu. Bantulah mereka untuk menerima Kerahiman IlahiMu
dengan penuh kasih dan syukur. Buatlah mereka menjadi rendah hati di hadapanMu dan
memohon pengampunan atas dosa-dosa mereka, sehingga mereka dapat menjadi bagian
dari KerajaanMu Yang Mulia. Amin.
DP (56) : Bagi imam-imam yang mencari perlindungan bagi Ekaristi Kudus
Oh Bapa yang terkasih, demi nama PuteraMu yang berharga yang mengurbankan DiriNya
di kayu salib demi seluruh umat manusia. Tolonglah aku agar tetap setia kepada
Kebenaran. Lindungilah aku dengan Darah PuteraMu Yang Berharga dan berilah aku
Rahmat untuk terus melayani Engkau di dalam iman, kepercayaan dan hormat di dalam
karya perutusanku. Jangan biarkan aku menyimpang dari makna yang sebenarnya dari
Kurban Misa Kudus, atau persembahan Ekaristi Kudus kepada anak-anakMu. Berilah aku
kekuatan untuk mewakili Engkau dan memberi santapan kepada kawananMu, dimana
mereka harus diberi santapan Tubuh, Darah dan Keilahian PuteraMu, Yesus Kristus, Juru
Selamat umat manusia. Amin.
DP (57) : Bagi para pejabat Gereja : Yesus biarlah aku mendengar panggilanMu.
Oh Yesusku yang terkasih, bukalah telingaku terhadap suaraMu. Bukalah hatiku terhadap
panggilan kasihMu. Penuhilah jiwaku dengan Roh Kudus, agar aku bisa mengenali Engkau
saat ini. Aku mempersembahkan kepadaMu kerendahan hati dan kesetiaanku, untuk
semua yang Engkau minta dariku. Bantulah aku untuk dapat mengenali Kebenaran, untuk
bangkit, menanggapi dan mengikuti suaraMu, sehingga aku bisa menolongMu
menyelamatkan jiwa-jiwa seluruh umat manusia. KehendakMu adalah perintah bagiku.
Berilah aku keberanian untuk membiarkan Engkau menuntunku, agar aku bisa
mengangkat senjata yang diperlukan guna menuntun GerejaMu menuju KerajaanMu Yang
Baru. Amin.
DP (58) : Doa Perjuangan untuk Pertobatan jiwa-jiwa (Juni)
Oh Yesus yang terkasih, aku berseru kepadaMu, peluklah semua anak-anak Allah dan
selimutilah mereka dengan DarahMu Yang Berharga. Biarlah setiap tetes DarahMu
menyelimuti setiap jiwa untuk melindungi mereka dari yang jahat. Bukalah hati semua
jiwa, terutama jiwa-jiwa yang keras membatu, dan mereka yang mengenal Engkau namun
masih dipenuhi dengan dosa kesombongan, supaya mereka bersujud kepadaMu dan
memohon agar terang KasihMu melingkupi jiwa mereka. Bukalah mata mereka untuk
melihat Kebenaran, agar sinar Kerahiman IlahiMu dapat turun atas mereka dan
merekapun dipenuhi dengan Cahaya KerahimanMu.
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Pertobatkanlah seluruh jiwa-jiwa melalui rahmat yang kuminta dariMu saat ini, Yesus
yang terkasih, khususnya bagi .... (sebutkan nama)
Aku memohon KerahimanMu dan mempersembahkan hadiah puasaku, sehari dalam
seminggu selama bulan Juni ini, sebagai silih atas dosa-dosa. Amin.
DP (59) : Sebuah janji Kesetiaan kepada Kehendak Ilahi
Oh Allah Yang Maha Tinggi, Bapa Surgawi. Aku berjanji kepadaMu akan kesetiaanku yang
teguh untuk menghormati dan mematuhi Engkau dalam segala hal yang dipersatukan
dengan Kehendak IlahiMu di dunia. Aku, melalui Darah Berharga Putera TunggalMu
terkasih, Mesias yang sejati, mempersembahkan kepadaMu, pikiran, tubuh dan jiwaku
atas nama seluruh jiwa-jiwa, agar kami bisa bersatu di dalam Kerajaan IlahiMu yang akan
datang, sehingga Kehendak IlahiMu terjadi, di atas bumi seperti di dalam Surga. Amin.
DP (60) : Demi pertobatan keluarga-keluarga selama Peringatan itu
Oh Yesus yang manis, aku mohon kerahimanMu bagi jiwa-jiwa keluargaku … (sebutkan
nama mereka). Aku mempersembahkan kepadaMu segala penderitaanku, cobaan
hidupku, serta doa-doaku untuk menyelamatkan jiwa mereka dari roh kegelapan. Jangan
biarkan satupun dari mereka, anak-anakMu, yang menyangkal Engkau ataupun menolak
Tangan KerahimanMu. Bukalah hati mereka agar bersatu dengan Hati KudusMu, agar
mereka dapat mencari pengampunan yang diperlukan untuk menyelamatkan diri mereka
dari api neraka. Berilah mereka kesempatan untuk berubah sehingga mereka dapat
dipertobatkan oleh Cahaya Kerahiman IlahiMu. Amin.
DP (61) : untuk mencegah pengendalian Dunia Tunggal
Oh Bapa Surgawi yang terkasih, dengan merenungkan Penyaliban PuteraMu yang
terkasih, Yesus Kristus, aku mohon kepadaMu, lindungilah kami anak-anakMu dari
penyaliban yang direncanakan untuk menghancurkan anak-anakMu oleh antikris dan para
pengikutnya. Berilah kami rahmat yang kami perlukan untuk menolak tanda dari binatang
itu. Berilah kami pertolongan yang kami perlukan untuk memerangi kejahatan di dunia,
yang disebarkan oleh mereka yang mengikuti jalan setan. Kami mohon kepadaMu, Bapa
yang terkasih, lindungilah semua anak-anakMu di saat-saat yang mengerikan ini dan
kuatkanlah kami untuk tetap berdiri tegak dan mewartakan Sabda KudusMu setiap saat.
Amin.
DP (62) : bagi para pendosa yang tersesat dan tak berdaya.
Oh Yesus, tolonglah aku karena aku adalah pendosa yang tersesat, tak berdaya dan
berada di dalam kegelapan. Aku ini lemah dan tak berani mencari Engkau. Berilah aku
kekuatan untuk memanggilMu saat ini, agar aku dapat melepaskan diri dari kegelapan di
dalam jiwaku. Bawalah aku ke dalam TerangMu, Yesus yang terkasih, ampunilah aku.
Tolonglah aku agar menjadi murni kembali dan tuntunlah aku menuju KasihMu, damaiMu
dan kehidupan yang Kekal. Aku percaya sepenuhnya kepadaMu dan mohon kepadaMu,
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bawalah aku di dalam pikiran, tubuh dan jiwaku, karena aku berserah kepada Kerahiman
IlahiMu. Amin.
DP (63) : Teguhkanlah aku di dalam perjalanan ini
Bunda Keselamatan yang terkasih, aku mohon kepadamu, doakanlah aku agar diberi
Santapan Kehidupan untuk meneguhkan aku dalam perjalanan ini, untuk menolong
menyelamatkan semua anak-anak Allah. Tolonglah mereka yang tertipu oleh berhalaberhala palsu dan allah-allah palsu, agar membuka mata mereka terhadap Kebenaran dari
Kematian Puteramu di kayu salib untuk menyelamatkan semua anak-anak Allah dan
membawa mereka masing-masing menuju kehidupan kekal. Amin.
DP (64) : Selamatkanlah para saudaraku laki-laki dan perempuan
Oh Juru Selamatku yang terkasih, Yesus Kristus. Terimalah persembahan doa dan
kurbanku untuk menolong menyelamatkan saudara-saudariku dari penjara kegelapan
dimana kini mereka berada. Ijinkanlah aku untuk menyelamatkan jiwa mereka. Aku
mohon kepadaMu, ampunilah dosa-dosa mereka dan penuhilah jiwa mereka dengan Roh
Kudus, sehingga mereka mau berlari ke dalam pelukan tanganMu seperti pengungsi yang
sangat membutuhkannya, sebelum mereka musnah selamanya. Dengan penuh
kerendahan hati dan syukur aku persembahkan kepadaMu, hadiah penyerahan diriku ini
bagi jiwa-jiwa tersebut. Amin.
DP (65) : bagi mereka yang berada dalam keadaan dosa berat
Oh Yesus yang terkasih, Juru Selamat umat manusia. Melalui Kerahiman IlahiMu aku
mohon pengampunanMu bagi jiwa-jiwa malang yang berada dalam keadaan berdosa,
yang mungkin akan diambil dari dunia ini selama saat Peringatan itu. Ampunilah dosadosa mereka dan sebagai kenangan akan SengsaraMu aku mohon kepadaMu, berilah aku
karunia yang khusus ini sebagai silih atas dosa-dosa mereka. Aku mempersembahkan
diriku di dalam pikiran, tubuh dan jiwaku sebagai silih untuk menyelamatkan jiwa mereka,
dan membawa mereka kepada kehidupan yang kekal. Amin.
DP (66) : Untuk didoakan oleh para Pejabat Gereja : Tolonglah aku untuk tetap setia
kepada Sabda KudusMu.
Oh Yesus yang terkasih, tolonglah aku untuk tetap setia kepada Sabda KudusMu setiap
saat. Berilah aku kekuatan untuk mempertahankan Kebenaran dari GerejaMu di hadapan
segala penentangan. Penuhilah aku dengan rahmat untuk bisa memberikan Sakramensakramen Kudus dengan cara seperti yang Engkau ajarkan kepada kami. Tolonglah aku
untuk memberi makan GerejaMu dengan Roti Kehidupan dan tetap setia kepadaMu meski
aku dilarang untuk melakukannya. Bebaskanlah aku dari rantai penipuan yang mungkin
kuhadapi untuk mewartakan Sabda Allah yang benar. Selimutilah seluruh hamba
kudusMu dengan DarahMu Yang Amat Berharga saat ini. Agar kami tetap berani, setia,
dan berteguh di dalam kesetiaan kami kepadaMu, Juru Selamat kami yang terkasih, Yesus
Kristus. Amin.
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DP (67) : Jagalah anak-anakku agar tetap aman dari Raja segala dusta.
Yesus yang terkasih, aku mohon kepadaMu untuk menjaga anak-anakku tetap aman dari
raja segala dusta, aku mempersembahkan anak-anak ini … (sebutkan nama) kepada Hati
KudusMu dan aku mohon agar melalui jubah DarahMu yang amat berharga, Engkau
berkenan menerangi jiwa mereka dan membawa mereka dengan aman ke dalam tangan
kasihMu, sehingga mereka terlindung dari segala gangguan. Aku mohon kepadaMu untuk
membuka hati mereka dan memenuhi jiwa mereka dengan Roh KudusMu, selama saat
pencerahan suara hati itu, agar mereka dibersihkan dari segala kesalahan. Amin.
DP (68) : Lindungilah aku dari pengaruh setan
Bunda Allah, Bunda Keselamatan, selimutilah aku dengan mantelmu yang terkudus dan
lindungilah keluargaku dari pengaruh setan dan para malaikatnya yang durhaka. Bantulah
aku agar percaya kepada Kerahiman Ilahi dari Puteramu terkasih Yesus Kristus setiap saat.
Pertahankanlah aku didalam kasihku kepadaNya dan jangan biarkan aku menjauhi
Kebenaran dari ajaran-ajaranNya, betapapun banyaknya godaan yang diletakkan di
hadapanku. Amin.
DP (69) : Doa kepada Allah Bapa untuk menerima Kehendak IlahiNya.
Allah Bapa Yang Maha Kuasa, aku menerima Kehendak IlahiMu. Tolonglah anak-anakMu
untuk dapat menerimanya. Hentikanlah upaya setan dalam menghalangi anak-anakMu
untuk memperoleh harta warisan dari Bapa mereka. Jangan biarkan kami menyerah di
dalam pertempuran untuk merebut harta warisan kami di dalam Firdaus. Dengarkanlah
permohonan kami untuk menghalau setan dan para malaikatnya yang durhaka. Aku
mohon kepadaMu, Bapa terkasih, bersihkanlah dunia dengan KerahimanMu dan
selimutilah kami dengan Roh KudusMu. Tuntunlah kami untuk membentuk pasukan
kudusMu, yang dilengkapi dengan kuasa untuk menghalau binatang itu selamanya. Amin.
DP (70) : Doa bagi para Imam agar tetap teguh dan benar didalam Sabda Kudus Allah.
Oh Yesus yang terkasih, tolonglah para hamba kudusMu untuk menyadari adanya
perpecahan di dalam GerejaMu, ketika hal itu dinyatakan. Tolonglah para hamba
kudusMu agar tetap teguh dan benar di dalam Sabda KudusMu. Jangan biarkan keinginankeinginan duniawi menutupi kasih mereka kepadaMu. Berilah mereka rahmat agar tetap
murni dan rendah hati di hadapanMu dan menghormati KehadiranMu Yang Kudus di
dalam Ekaristi. Tolonglah dan tuntunlah semua hamba kudusMu yang mungkin masih
suam-suam kuku di dalam kasih mereka kepadaMu dan nyalakanlah kembali api Roh
Kudus di dalam jiwa mereka. Tolonglah mereka agar dapat mengenali godaan yang
diletakkan di depan mereka guna menyesatkan mereka. Bukalah mata mereka agar dapat
melihat Kebenaran setiap saat. Berkatilah mereka saat ini, Yesus yang terkasih, dan
selimutilah mereka dengan DarahMu yang amat berharga, untuk menjaga mereka tetap
aman dari segala gangguan. Berilah mereka kekuatan untuk melawan godaan setan ketika
mereka tergoda untuk menyangkal keberadaan dosa. Amin.
DP (71): Doa untuk menyelamatkan kita dari penganiayaan
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Oh Yesus, selamatkanlah seluruh anak-anak Allah dari antikris
Lindungilah kami dari rencana untuk menguasai dan mengendalikan dunia ini
Tuhan, selamatkanlah kami dari penganiayaan itu
Lindungilah jiwa-jiwa yang tersesat dari pengaruh antikris agar mereka bisa dibebaskan di
MataMu
Tolonglah kami dalam kelemahan ini
Kuatkanlah kami didalam roh untuk bangkit dan menuntun setiap orang ketika kami
berjalan maju
didalam pasukanMu menuju gerbang-gerbang Firdaus itu
Aku membutuhkan Engkau, Yesus yang terkasih
Aku mengasihi Engkau, Yesus yang terkasih
Aku memuliakan kehadiranMu di dunia ini
Aku menolak kegelapan
Aku memuji Engkau dan aku menyerahkan diriku, didalam tubuh dan rohku
agar Engkau bisa menyatakan kepadaku Kebenaran dari KehadiranMu
Sehingga aku bisa selalu percaya akan KerahimanMu setiap saat
Amin.
DP (72) : Doa seorang murid
Yesus yang terkasih, aku siap untuk mewartakan Sabda KudusMu. Berilah aku keberanian,
kekuatan dan pengetahuan untuk menyampaikan Kebenaran ini, agar sebanyak mungkin
jiwa dapat dibawa kepadaMu. Bawalah aku ke dalam Hati KudusMu dan selimutilah aku
dengan DarahMu yang berharga, sehingga aku dipenuhi dengan rahmat untuk
menyebarkan pertobatan, demi keselamatan semua anak-anak Allah di seluruh penjuru
dunia, apapun kepercayaan mereka. Aku percaya selalu kepadaMu, sebagai muridMu
yang terkasih. Amin.
DP (73) : Doa bagi Jiwa Kaum muda, anak-anak muda
Oh Yesus, tolonglah aku untuk menyelamatkan jiwa kaum muda di seluruh dunia. Oleh
Kasih KaruniaMu, tolonglah mereka untuk melihat kebenaran dari keberadaanMu.
Bawalah mereka menuju Hati KudusMu dan bukalah mata mereka terhadap Kasih dan
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KerahimanMu. Selamatkanlah mereka dari api neraka dan melalui doa-doaku, kasihanilah
jiwa mereka. Amin.
DP (74) : Memohon Karunia Kearifan
Oh Bunda Allah, tolonglah aku untuk mempersiapkan jiwaku bagi Karunia dari Roh Kudus.
Peganglah tanganku sebagai seorang anak dan tuntunlah aku di jalan menuju Karunia
Kearifan melalui kuasa dari Roh Kudus. Bukalah hatiku dan ajarilah aku untuk berserah di
dalam tubuh, pikiran dan jiwaku. Jauhkanlah aku dari dosa kesombongan dan doakanlah
aku agar memperoleh pengampunan atas segala dosaku di masa yang lalu, agar jiwaku
dimurnikan dan aku dipulihkan kembali, sehingga aku layak menerima Karunia dari Roh
Kudus. Aku berterima kasih kepadamu, Bunda Keselamatan, atas pengantaraanmu, dan
dengan kasih didalam hati, aku menantikan Karunia yang kurindukan itu dengan penuh
sukacita. Amin.
DP (75) : Aku menyerahkan sakitku kepadaMu, Yesus yang terkasih
Ya Yesus, aku menyatukan sakit dan penderitaanku kepada penderitaan yang Kau
tanggung di atas Kalvari. Bagi setiap penghinaan yang kuterima, aku
mempersembahkannya kepadaMu. Bagi setiap penyalah-gunaan serta cemoohan yang
kuderita, aku mempersembahkannya kepadaMu demi penghormatan atas Pemahkotaan
Duri yang Kau alami. Bagi setiap kritikan tidak adil atas diriku, aku mempersembahkannya
kepadaMu demi penghormatan atas penghinaan yang Engkau alami di hadapan Pilatus.
Bagi setiap siksaan jasmani yang kutanggung oleh perbuatan orang lain, aku
mempersembahkannya kepadaMu demi penghormatan atas siksaan yang Kau tanggung
pada tiang hukuman. Bagi setiap penghinaan yang kuterima, aku mempersembahkannya
kepadaMu demi penghormatan atas siksaan jasmani yang Kau tanggung selama
Pemahkotaan Duri, ketika mereka mengoyakkan mataMu. Setiap kali aku meniru Engkau,
menyampaikan Ajaran-ajaranMu dan ketika aku diejek dalam NamaMu, ijinkanlah aku
menolongMu di jalan menuju Kalvari. Tolonglah aku membuang segala kesombongan dan
tidak takut mengakui bahwa aku mengasihi Engkau, Yesus yang terkasih. Ketika segalanya
seakan tak ada lagi harapan dalam hidupku, Yesus yang terkasih, tolonglah aku untuk
menjadi berani dengan mengingat betapa Engkau membiarkan DiriMu disalib dengan
amat keji dan hina. Tolonglah aku untuk tegak berdiri dan terhitung dalam bilangan umat
Kristiani yang sejati, sebagai prajurit sejati dari pasukanMu, rendah hati, dengan penuh
penyesalan di dalam hatiku, dengan selalu mengingat akan kurbanMu bagiku. Peganglah
tanganku, Yesus yang terkasih, dan tunjukkanlah kepadaku bagaimana penderitaanku
bisa mengilhami orang lain untuk bersatu di dalam pasukanMu dengan jiwa yang pasrah
yang mengasihi Engkau. Tolonglah aku untuk menerima penderitaan dan
mempersembahkannya kepadaMu sebagai hadiah dariku untuk menyelamatkan jiwajiwa, di dalam pertempuran akhir melawan tirani setan. Amin.
DP (76) : Doa seorang Atheis (didoakan oleh mereka yang Atheis)
Ya Yesus, tolonglah aku untuk menerima Kasih Allah ketika hal itu diperlihatkan
kepadaku. Bukalah mataku, pikiranku, hatiku dan jiwaku, agar aku bisa diselamatkan.
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Tolonglah aku untuk percaya, dengan memenuhi hatiku dengan KasihMu. Kemudian
tuntunlah aku dan selamatkanlah aku dari siksaan keraguan. Amin.
DP (77) : Doa bagi Inggris
Oh Bapa Maha Surgawi, Allah Pencipta umat manusia, dengarkanlah doaku. Aku mohon
kepadaMu, agar Engkau menyelamatkan Inggris dari cengkeraman setan dan
kediktatoran. Aku mohon agar Engkau menyatukan kami semua dari semua agama,
kepercayaan dan warna kulit, sebagai satu keluarga di hadapan MataMu. Berilah kami
kekuatan untuk meluruskan berbagai aturan yang diberikan untuk menolak AjaranajaranMu. Berilah kami kekuatan dan keberanian untuk tidak pernah menolakMu. Berilah
kami kekuatan dan keberanian untuk menyelamatkan semua anak-anakMu melalui doadoa kami. Bawalah semua saudaraku, laki-laki dan perempuan, bersama-sama di dalam
persekutuan untuk menghormati janjiMu, guna membawa kami kepada kehidupan kekal
dan masuk ke dalam FirdausMu. Amin.
DP (78) : Selamatkanlah aku dari Setan
Oh Yesus, lindungilah aku dari kuasa Setan. Bawalah aku ke dalam HatiMu saat aku
menyerahkan seluruh kesetiaanku kepadanya beserta segala jalannya yang jahat. Aku
menyerahkan keinginanku dan datang berlutut di hadapanMu dengan penuh kerendahan
hati serta penyesalan yang dalam. Aku menyerahkan hidupku ke dalam TanganMu Yang
Kudus. Selamatkanlah aku dari setan. Bebaskanlah aku dan bawalah aku menuju tempat
perlindunganMu yang aman, sekarang dan selama-lamanya. Amin.
DP (79) : Bagi Dua Milyar Jiwa yang tersesat
Oh Yesus yang terkasih, aku mohon kepadaMu, curahkanlah KerahimanMu atas jiwa-jiwa
yang tersesat. Ampunilah penolakan mereka atas DiriMu dan gunakanlah doa-doa serta
penderitaanku, agar oleh KerahimanMu, Engkau dapat mencurahkan Rahmat yang
mereka perlukan, untuk menyucikan jiwa mereka. Aku mohon karunia kemurahanMu
bagi jiwa mereka. Aku mohon bukalah hati mereka agar mereka datang kepadaMu dan
memintaMu untuk memenuhi mereka dengan Roh Kudus, sehingga mereka dapat
menerima Kebenaran dari KasihMu dan dapat hidup bersamaMu serta semua keluarga
Allah untuk selamanya. Amin.
DP (80) : Bagi jiwa-jiwa yang melakukan pembunuhan
Oh Yesus yang terkasih, aku mohon belas kasihMu bagi mereka yang melakukan
pembunuhan. Aku mohon pengampunan bagi mereka yang berdosa berat. Aku mohon,
sudilah Engkau menyelimuti mereka yang menyimpan niat jahat di dalam jiwa mereka,
dengan DarahMu Yang Berharga, agar mereka dapat dibersihkan dari kejahatan mereka.
Amin.
DP (81) : Mohon Karunia Komuni Kudus
Oh Hosti Surgawi, penuhilah diriku dengan makanan yang kuperlukan. Penuhilah jiwaku
dengan Kehadiran Ilahi Yesus Kristus. Berilah aku rahmat untuk menggenapi Kehendak
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Kudus Allah. Penuhilah aku dengan kedamaian dan ketenangan yang berasal dari
HadiratMu Yang Kudus. Jangan biarkan aku meragukan KehadiranMu. Tolonglah aku
untuk menerima Engkau di dalam Tubuh dan JiwaMu dan semoga, melalui Ekaristi Kudus,
Rahmat yang dianugerahkan kepadaku akan menolong aku mewartakan Kemuliaan Tuhan
kami, Yesus Kristus. Murnikanlah hatiku. Bukalah jiwaku dan sucikanlah aku disaat aku
menerima Karunia besar Ekaristi Kudus. Berilah aku rahmat dan karunia yang
dianugerahkan kepada semua anak-anak Allah dan berilah aku kekebalan terhadap api
dari Api Penyucian. Amin.
DP (82) : Demi Kemenangan Sisa Gereja
Yesus, Raja dan Juru Selamat dunia, kepadaMu kami menjanjikan penghormatan,
kesetiaan dan perbuatan kami, untuk menyerukan KemuliaanMu kepada semua orang.
Tolonglah kami untuk memperoleh kekuatan dan rasa percaya diri, untuk tegak berdiri
dan mewartakan Kebenaran setiap saat. Jangan biarkan kami menyimpang atau
memperlambat perjalanan kami menuju kemenangan dan di dalam rencana kami untuk
menyelamatkan jiwa-jiwa. Kami berjanji untuk menyerahkan diri kami, hati kami dan
segala milik kami, agar kami bebas dari segala penghalang, ketika kami melalui jalan
berduri menuju pintu-pintu Firdaus Yang Baru itu. Kami mengasihi Engkau, Yesus yang
terkasih, Juru Selamat dan Penebus kami yang terkasih. Kami menyatukan diri kami di
dalam tubuh, pikiran dan roh kami, kedalam Hati KudusMu. Limpahkanlah Rahmat
PerlindunganMu kepada kami. Selimutilah kami dengan DarahMu Yang Berharga, agar
kami dipenuhi dengan keberanian dan kasih untuk tegak berdiri dan mewartakan
Kebenaran dari KerajaanMu Yang Baru itu. Amin.
DP (83) : Untuk meringankan pemurnian-pemurnian
O Bapa yang terkasih, Allah Yang Maha Tinggi, kami anak-anakMu yang hina ini bersujud
di hadapan Kemuliaan TahtaMu di Surga. Kami mohon agar Engkau membebaskan dunia
dari kejahatan. Kami mohon KerahimanMu bagi jiwa-jiwa yang menimbulkan kesulitan
besar bagi anak-anakMu. Ampunilah mereka. Usirlah pergi Antikris ketika dia
memperlihatkan dirinya. Kami mohon kepadaMu, Allah yang terkasih, untuk meringankan
Tangan pemurnianMu. Kami mohon, terimalah doa-doa dan penderitaan kami, untuk
meringankan penderitaan anak-anakMu saat ini. Kami percaya kepadaMu. Kami
menghormati Engkau. Kami berterima kasih atas pengorbananMu yang besar, saat Engkau
mengutus Putera TunggalMu, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kami dari dosa. Kami
menyambut PuteraMu, sekali lagi, sebagai Juru Selamat umat manusia. Lindungilah kami.
Hindarkanlah kami dari segala yang jahat. Tolonglah keluarga-keluarga kami. Kasihanilah
kami. Amin.
DP (84) : Untuk kaum elit penguasa yang memerintah dunia ini
Oh Yesus yang terkasih, aku mohon kepadaMu, terangilah kaum elit penguasa yang
memerintah dunia ini. Tunjukkanlah bukti KerahimanMu kepada mereka. Tolonglah
mereka untuk membuka hati dan mau memperlihatkan kerendahan hati, untuk
menghormati Kurban AgungMu melalui kematianMu di kayu salib, ketika Engkau mati
demi dosa-dosa mereka. Tolonglah mereka untuk mengenali siapa yang menciptakan
21

mereka sebenarnya, siapa Pencipta mereka, dan penuhilah mereka dengan rahmat agar
bisa melihat Kebenaran. Cegahlah rencana-rencana mereka untuk menyakiti jutaan orang
melalui vaksinasi, kelangkaan makanan, adopsi paksa atas anak-anak tak berdosa serta
perpecahan di dalam keluarga-keluarga, agar semua itu tidak terjadi. Sembuhkanlah
mereka. Lingkupilah mereka dengan TerangMu dan bawalah mereka ke dalam pelukan
HatiMu untuk menyelamatkan mereka dari perangkap si jahat. Amin.
DP (85) : Untuk menyelamatkan Amerika Serikat dari tangan si penipu
Oh Yesus yang terkasih, selimutilah bangsa kami dengan perlindunganMu yang sangat
berharga. Ampunilah dosa-dosa kami yang telah menentang perintah-perintah Allah.
Tolonglah warga Amerika agar kembali kepada Allah. Bukalah pikiran mereka kepada
Jalan Yang Benar dari Allah. Bukalah hati mereka yang keras, agar mereka bersedia
menerima Tangan KerahimanMu. Tolonglah bangsa ini agar bangkit melawan berbagai
hujatan, yang akan dikenakan kepada kami untuk memaksa kami menolak KehadiranMu.
Kami mohon kepadaMu, Yesus, selamatkanlah kami, lindungilah kami dari segala
gangguan, dan peluklah warga kami di dalam Hati KudusMu. Amin.
DP (86) : Bebaskanlah aku dari siksaan keraguan
(Didoakan oleh para Imam, untuk menolong mereka menanggapi Panggilan Yesus dan
membebaskan mereka dari siksaan keraguan).
Yesus yang terkasih, aku datang di hadapanMu, di dalam kebingungan, ketidak-pastian
dan frustrasi, karena aku merasa khawatir akan Kebenaran yang Kau wartakan di dalam
Pesan-pesanMu. Ampunilah aku jika aku telah keliru terhadapMu. Ampunilah aku jika aku
tidak mendengarkan Engkau. Bukalah mataku agar aku diperlihatkan kepada apa yang
harus kumengerti seturut kehendakMu. Aku memohon dengan sangat kepadaMu, berilah
aku Kuasa Roh Kudus untuk menunjukkan Kebenaran kepadaku. Aku mengasihi Engkau,
Yesus yang terkasih, dan aku mohon kepadaMu untuk membebaskan aku dari siksaan
keraguan. Tolonglah aku untuk menanggapi panggilanMu. Ampunilah aku jika aku telah
melukai HatiMu dan bawalah aku mendekati HatiMu. Tuntunlah aku menuju KerajaanMu
Yang Baru dan berilah aku karunia, agar melalui doa-doaku dan penderitaanku, aku bisa
menolongMu menyelamatkan jiwa-jiwa yang sangat berharga bagi Hati KudusMu. Amin.
DP (87) : Lindungilah bangsa kami dari setan

Oh Bapa, demi PuteraMu, selamatkanlah kami dari komunisme. Selamatkanlah kami dari
kediktatoran. Lindungilah bangsa kami terhadap penyembahan berhala. Selamatkanlah
anak-anak kami dari segala gangguan. Tolonglah kami untuk bisa melihat Terang Allah.
Bukalah hati kami terhadap Ajaran-ajaran PuteraMu. Tolonglah Gereja-gereja agar tetap
setia kepada Sabda Allah. Kami mohon kepadaMu selamatkanlah bangsa-bangsa kami
dari penganiayaan. Allah yang terkasih, pandanglah kami dengan KerahimanMu,
betapapun besarnya kami telah menentang Engkau. Yesus, Putera Manusia, lindungilah
kami dengan DarahMu Yang Berharga. Selamatkanlah kami dari jerat setan. Kami mohon
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kepadaMu, Allah yang terkasih, untuk segera bertindak dan menghentikan setan agar
tidak sampai menguasai dunia saat ini. Amin.

DP (88) bagi jiwa-jiwa setelah Peringatan

Oh Hati Kudus Yesus, tunjukkanlah KerahimanMu bagi kami semua, pendosa yang malang
ini. Terangilah hati yang membatu itu, yang berputus asa memohon tuntunanMu.
Ampunilah kesalahan mereka. Tolonglah mereka, melalui Kasih dan KerahimanMu, untuk
menemukannya didalam hati mereka, agar bisa meraih Karunia PenebusanMu yang agung
itu. Aku mohon kepadaMu, ampunilah seluruh jiwa-jiwa yang menolak Kebenaran Allah.
Selimutilah mereka dengan TerangMu, Yesus yang terkasih, agar hal itu menutupi mata
mereka terhadap kejahatan dan jerat setan yang berusaha menjauhkan mereka dariMu
untuk selamanya. Aku mohon kepadaMu, berilah kekuatan kepada semua anak-anak
Allah agar mau bersyukur atas KerahimanMu yang besar itu. Aku mohon kepadaMu,
bukalah pintu menuju KerajaanMu bagi semua jiwa yang tersesat yang berkelana di dunia
dalam keadaan tanpa daya dan tanpa pengharapan. Amin.

DP (89) bagi para pendosa yang malang
Yesus yang terkasih, tolonglah aku, pendosa yang malang ini, untuk datang kepadaMu
dengan penyesalan didalam jiwaku. Bersihkanlah aku dari dosa yang telah
menghancurkan kehidupanku. Berilah aku karunia kehidupan yang baru yang bebas dari
belenggu dosa serta meraih kebebasan yang telah diluputkan dariku oleh dosa-dosaku.
Perbaharuilah aku didalam Terang KerahimanMu. Peluklah aku didalam HatiMu. Buatlah
aku bisa merasakan KasihMu agar aku bisa berada dekat denganMu dan kasihku
kepadaMu dikobarkan. Kasihanilah aku, Yesus, dan bebaskanlah aku dari dosa. Jadikanlah
diriku layak untuk memasuki FirdausMu Yang Baru itu. Amin.

DP (90) : Ucapan syukur atas KedatanganMu Kedua yang amat mulia

Oh Yesusku, aku mempersembahkan kepadaMu puji dan syukur atas KedatanganMu Yang
Kedua yang amat mulia itu.
Engkau adalah Juru Selamatku yang lahir untuk memberiku Kehidupan Kekal dan
membebaskan aku dari dosa.
Aku mempersembahkan kepadaMu rasa kasihku, syukurku, serta sembah sujudku
sementara aku mempersiapkan jiwaku bagi kedatanganMu yang agung itu. Amin.
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DP (91) : Mohon tetap setia kepada imanku

Oh Bunda Keselamatan yang terberkati, lindungilah aku di saat aku membutuhkan ini,
ketika aku dihadapkan kepada kejahatan setan. Tolonglah aku untuk membela Sabda
Allah dengan kekuatan dan keberanian, tanpa rasa takut didalam jiwaku. Doakanlah aku
agar aku tetap setia kepada Ajaran-ajaran Kristus, dan agar aku bisa menyerahkan segala
rasa takutku, kekhawatiranku serta kesedihanku kepada Kristus sepenuhnya. Tolonglah
aku agar aku bisa berjalan maju tanpa merasa takut di jalan yang sepi ini, untuk
mewartakan Kebenaran dari Sabda Allah meski para musuh Allah menjadikan tugas ini
seolah tak mungkin dilaksanakan. Oh Bunda yang terkasih, aku mohon agar melalui
pengantaraanmu maka iman dari seluruh umat Kristiani tetap kuat, setiap saat, selama
saat penganiayaan ini. Amin.

DP (92) ini untuk memohon Rahmat Ketekunan

Oh Yesus yang terkasih, aku mohon kepadaMu akan Karunia Ketekunan. Aku mohon
kepadaMu sudilah melimpahkan kepadaku rahmat yang kuperlukan untuk
mempertahankan Sabda KudusMu. Aku mohon kepadaMu, jauhkanlah aku dari segala
keraguan. Aku mohon kepadaMu limpahilah jiwaku dengan kebaikan, kesabaran dan
ketekunan. Tolonglah aku untuk tetap bermartabat jika aku dihinakan dalam NamaMu.
Buatlah aku kuat dan naungilah aku dengan rahmat untuk bisa terus berjalan, meski aku
kelelahan, tak memiliki kekuatan dan ketika berhadapan dengan segala gangguan yang
ada dihadapanku, ketika aku bekerja tanpa mengenal lelah untuk menolongMu
menyelamatkan umat manusia. Amin.

DP (93) : memohon Air Mata Pertobatan

Oh Yesus yang terkasih, Engkau berada dekat dengan hatiku.
Aku menyatu denganMu.
Aku mengasihiMu.
Aku menyayangiMu.
Biarlah aku merasakan KasihMu.
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Biarlah aku merasakan SakitMu.
Biarlah aku merasakan KehadiranMu.
Berilah aku Rahmat kerendahan hati agar aku layak menerima KerajaanMu di dunia,
seperti di Surga.
Berilah aku Air Mata Pertobatan agar aku bisa dengan sungguh hati mempersembahkan
diriku kepadaMu sebagai seorang murid yang sejati untuk menolongMu didalam TugasMu
menyelamatkan setiap jiwa di dunia, sebelum Engkau datang kembali untuk menghakimi
yang hidup dan yang mati. Amin.

DP (94) : Untuk menyembuhan pikiran, tubuh dan jiwa

Oh Yesus yang terkasih, aku menyerahkan diriku dihadapanMu, dalam keadaan letih,
sakit, didalam rasa nyeri, dan dengan kerinduan untuk bisa mendengarkan SuaraMu.
Biarlah Aku dijamah oleh Kehadiran IlahiMu, agar aku dilimpahi dengan Terang IlahiMu
melalui pikiran, tubuh dan jiwaku.
Aku percaya akan KerahimanMu.
Aku menyerahkan sakit dan penderitaanku ini sepenuhnya dihadapanMu dan aku mohon
sudilah Engkau memberiku rahmat agar aku percaya kepadaMu, agar Engkau bisa
menyembuhkan aku dari sakit dan kegelapan ini, hingga aku bisa menjadi utuh kembali,
agar aku bisa mengikuti Jalan Kebenaran dan membiarkan Engkau menuntunku menuju
kehidupan didalam Firdaus Yang Baru itu. Amin.

DP (95) : memohon pertolongan agar memiliki waktu untuk berdoa

Oh Bunda Keselamatan, datanglah menolong aku, ketika aku berjuang mencari waktu
untuk berdoa.
Tolonglah aku untuk bisa memberi kepada Putera terkasihmu, Yesus Kristus, waktu yang
layak bagiNya, untuk menunjukkan betapa aku mengasihi Dia.
Aku mohon agar engkau, Bunda Keselamatanku yang terberkati, meminta Rahmat yang
kuperlukan, dan memohon kepada Puteramu bagi segala rahmat dan karunia, agar Dia
bisa memelukku kedalam Dada dari Hati KudusNya. Amin.
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DP (96) : Untuk memberkati dan melindungi kelompok doa Perjuangan

Oh Yesusku yang terkasih, berkatilah dan lindungilah kami, kelompok doa PerjuanganMu
ini, agar kami tahan terhadap serangan jahat dari iblis dan semua roh jahat, yang akan
menyiksa kami didalam Tugas suci ini untuk menyelamatkan jiwa-jiwa.
Semoga kami tetap setia dan kuat, sementara kami berusaha untuk mempertahankan
Nama KudusMu di dunia, dan tak pernah goyah didalam perjuangan kami untuk
mewartakan Kebenaran atas Sabda KudusMu. Amin.

DP (97) : untuk mempersatukan kelompok-kelompok doa Perjuangan

Oh Bunda Keselamatan, aku mohon kepadamu, melalui doa-doamu, persatukanlah semua
sisa pasukan Allah di seluruh dunia.
Selimutilah semua kelompok-kelompok doa Perjuangan dengan Rahmat Keselamatan
yang dicurahkan kepada kami, melalui Kerahiman dari Puteramu, Yesus Kristus.
Utuslah para malaikatmu untuk menyelimuti kami masing-masing dan terutama para
imam yang membimbing kelompok-kelompok doa Perjuangan ini. Tolonglah kami untuk
menghindari penyimpangan, yang bisa menimbulkan perpecahan diantara kami, dan
lindungilah kami dengan karunia perlindunganmu agar kami tahan terhadap segala
serangan yang harus kami tanggung, karena kasih kami kepada Yesus Kristus, didalam
Tugas Suci untuk menyelamatkan jiwa-jiwa ini. Amin.

DP (98) : memohon Rahmat untuk menaungi para pemimpin dunia

Oh Bunda Keselamatan yang terkasih, mohonkanlah kepada Puteramu agar sudi
mencurahkan Rahmat dan KasihNya bagi para pemimpin yang mengendalikan dunia ini.
Doakanlah agar Terang Allah menyembuhkan mereka dari kebutaan dan membuka hati
mereka yang membatu.
Hentikanlah mereka agar tidak menganiaya orang-orang yang tak berdosa.
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Doakanlah agar Yesus berkenan menuntun mereka, dan menghentikan mereka yang
menghalangi penyebar-luasan Ajaran-ajaran KebenaranNya kepada bangsa-bangsa di
seluruh dunia. Amin.

DP (99) : bagi keselamatan Australia dan Selandia Baru

Oh Allah Bapa Yang Maha Kudus, dalam Nama PuteraMu yang terkasih, Yesus Kristus,
kasihanilah semua anak-anakMu di Australia dan Selandia baru.
Ampunilah penolakan kami terhadap Sabda KudusMu.
Ampunilah dosa keacuhan kami.
Bebaskanlah kami dari budaya berhala dan selimutilah kami dengan Rahmat yang kami
perlukan untuk menyulut pengharapan, iman dan kemurahan hati diantara saudarasaudara kami.
Kami mohon kepadaMu Karunia Kearifan dan berilah kami berkat yang kami perlukan
untuk memastikan bahwa hanya Kebenaran dari Sabda KudusMu saja yang terdengar dan
agar seluruh jiwa-jiwa diberi dengan kunci-kunci menuju kehidupan kekal. Amin.

DP (100) bagi kelangsungan hidup Kristianitas

Oh Yesus yang terkasih, kami mohon kepadaMu, kemampuan untuk bertahan hidup
dihadapan segala cobaan ini, ketika Paus Yang Benar yang terakhir telah menyelesaikan
Tugasnya bagiMu.
Tolonglah kami untuk bertahan menghadapi penyalah-gunaan yang mengerikan yang
harus kami hadapi ini karena hancurnya Gereja, yang telah kami kenal sebelumnya.
Jangan biarkan kami menyimpang dari Kebenaran Sabda IlahiMu.
Tolonglah kami untuk tetap diam ketika serangan-serangan itu diletakkan pada pundak
kami untuk membujuk kami agar membelakangi Engkau serta Sakramen-sakramen yang
Kau berikan kepada dunia.
Lindungilah pasukanMu dengan Kasih yang besar yang kami perlukan, laksana sebuah
perisai, untuk melindungi kami terhadap nabi palsu dan antikris itu.
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Tolonglah GerejaMu di dunia ini untuk semakin menyebar-luas dan berlipat-ganda,
sehingga mereka bisa melekat kepada Kebenaran dan menolong Engkau menuntun para
saudara kami di Jalan Kebenaran, untuk mempersiapkan diri kami secara layak, bagi
KedatanganMu Yang Kedua. Amin.

DP (101) : Doa Keajaiban untuk merasakan Kehadiran Yesus

Oh Bapa Yang Maha Kudus dan terkasih, Pencipta segala sesuatu yang ada dan akan ada,
tolonglah kami semua yang bisa mengenali Kehadiran Putera TerkasihMu didalam Gereja
saat ini, untuk menjadi amat kuat.
Tolonglah aku untuk mengalahkan rasa takutku, kesepianku serta penolakan yang
kuderita dari orang-orang yang kukasihi, ketika aku mengikuti PuteraMu, Yesus Kristus,
Juru Selamat kami.
Lindungilah orang-orang yang kukasihi dari kejatuhan didalam perangkap yang
mempercayai kebohongan, yang telah dirancang oleh setan untuk menghancurkan,
memecah-belah dan menimbulkan kekacauan diantara semua anak-anak Allah.
Tolonglah mereka semua yang mengikuti kekejian didalam GerejaMu agar bisa
diselamatkan dari api yang kekal didalam neraka. Amin.

DP (102) : Untuk mempertahankan iman dan kepercayaan kepada Pesan-pesan Allah bagi
dunia ini

Yesus yang terkasih, ketika aku jatuh, angkatlah aku.
Ketika aku ragu, terangilah aku.
Ketika aku sedih, tunjukkanlah KasihMu kepadaku.
Ketika aku mencela, tolonglah aku untuk tetap diam.
Ketika aku menghakimi orang lain secara terbuka, bungkamlah bibirku.
Ketika aku menghujat dalam NamaMu, bebaskanlah aku dan bawalah aku kembali
kedalam perlindunganMu.
Ketika aku tidak berani, berilah aku pedang yang kuperlukan untuk berjuang dan
menyelamatkan jiwa-jiwa yang Kau rindukan.
28

Ketika aku menolak KasihMu, tolonglah aku untuk menyerah dan mengabaikan diriku
sendiri, sepenuhnya, kedalam pemeliharaan KasihMu.
Ketika aku berkelana, tolonglah aku untuk menemukan Jalan Kebenaran.
Ketika aku mempertanyakan SabdaMu, berilah aku jawaban yang kucari.
Tolonglah aku untuk bersabar, mengasihi dan lemah lembut, terutama kepada mereka
yang mengutuki Engkau.
Tolonglah aku untuk mengampuni mereka yang menentang aku dan berilah aku rahmat
yang kuperlukan untuk mengikuti Engkau hingga akhir dunia ini. Amin.

DP (103) : Untuk merasakan Piala Penderitaan bersama Kristus

Aku bersujud dihadapanMu, Yesus yang terkasih, dan di KakiMu, untuk melakukan apa
yang Kau kehendaki atas diriku demi kebaikan semua orang.
Biarlah aku merasakan Piala PenderitaanMu.
Terimalah hadiah dariku ini, agar Engkau bisa menyelamatkan jiwa-jiwa yang tersesat dan
tak memiliki pengharapan lagi.
Terimalah diriku ini, agar aku bisa merasakan sakitMu.
Peganglah hatiku didalam Tangan KudusMu dan bawalah jiwaku untuk menyatu
denganMu.
Melalui hadiah penderitaanku ini, aku membiarkan Kehadiran IlahiMu memeluk jiwaku,
agar Engkau bisa menebus semua pendosa dan mempersatukan semua anak-anak Allah
untuk selama-lamanya.
Amin.

DP (104) : Bebaskanlah jiwa ini dari perbudakan

Yesus yang terkasih, aku mempersembahkan kepadaMu jiwa dari saudara-saudariku yang
telah menyerahkan jiwa mereka kepada setan.
Terimalah jiwa ini dan tebuslah ia dihadapan MataMu Yang Kudus.
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Bebaskanlah jiwa ini dari perbudakan binatang itu dan bawalah ia menuju keselamatan
kekal. Amin.

DP (105) : Karunia Pertobatan bagi orang lain

Oh Yesusku yang terkasih, dengan melalui kasihku kepadaMu, terimalah jiwaku untuk
menyatu denganMu.
Ambillah jiwaku ini, selimutilah ia dengan Roh KudusMu dan tolonglah aku melalui Doa
ini, untuk menyelamatkan semua orang yang berhubungan denganku.
Selimutilah setiap jiwa yang kutemui dengan KerahimanMu yang kudus dan berilah
mereka keselamatan yang diperlukan untuk bisa memasuki KerajaanMu.
Dengarkanlah doa-doaku. Dengarkanlah permohonanku dan melalui KerahimanMu,
selamatkanlah jiwa-jiwa seluruh umat manusia. Amin.

DP (106) : memohon Kerahiman bagi kaum muda yang tidak mengakui Allah

Yesus yang terkasih, bawalah kedalam perlindunganMu jiwa-jiwa dari anak-anak Allah ini
yang tidak mengenal Engkau, yang tidak mengakui KasihMu dan tidak mau menerima
JanjiMu.
Limpahkanlah Rahmat pertobatanMu dan berilah mereka dengan kehidupan kekal.
Kasihanilah semua mereka yang tidak percaya akan KehadiranMu dan yang tidak mau
menyesali dosa-dosa mereka.
Amin.

Doa Perjuangan (107) : Selamatkanlah aku dari api neraka

Yesus, aku ini seorang pendosa yang amat berat
Melalui perbuatanku, aku telah menimbulkan penderitaan bagi sesama.
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Akibatnya, kini aku tercampak.
Aku tidak lagi bisa diterima dimanapun juga di dunia.
Selamatkanlah aku dari belantara ini dan lepaskanlah aku dari cengkeraman setan.
Ijinkanlah aku untuk bertobat.
Terimalah penyesalanku ini.
Penuhilah aku dengan kekuatanMu dan tolonglah aku untuk bangkit dari dalam keputusasaan.
Aku menyerahkan kepadaMu, Yesus yang terkasih, kehendak bebasku, untuk melakukan
apa yang Kau kehendaki atas diriku, agar aku bisa diselamatkan dari api neraka.
Amin.

Doa Perjuangan (108): Mendaki Bukit Kalvari

Yesus, tolonglah aku untuk memperoleh keberanian dan kekuatan, untuk berdiri tegak
dan diperhitungkan sehingga aku bisa mengikuti Sisa Pasukan-Mu dan mendaki Bukit
Kalvari yang sama, yang telah Kau tanggung bagi dosa-dosaku.
Berilah aku kekuatan untuk memanggul Salib-Mu dan beban-Mu, agar aku bisa menolong
Engkau menyelamatkan jiwa-jiwa.
Jauhkanlah aku dari kelemahanku.
Usirlah pergi rasa takutku.
Hancurkanlah segala keraguanku.
Bukalah mataku terhadap Kebenaran.
Tolonglah aku dan semua orang yang mau menanggapi Panggilan untuk memanggul SalibMu, untuk mengikuti Engkau dengan hati yang tulus dan agar dengan melalui contohku
orang-orang lainpun akan mau memungut keberanian untuk melakukan hal yang sama.
Amin.

Doa Perjuangan (109) : memohon Karunia Kepercayaaan
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Oh Yesusku yang terkasih,
Tolonglah aku untuk percaya kepadaMu.
Agar aku percaya akan JanjiMu untuk datang kembali.
Untuk menerima Kebenaran atas Kedatangan-Mu Yang Kedua.
Untuk percaya akan Janji dari Allah Bapa ketika Dia bersabda bahwa Dia akan
memberikan Kerajaan kepadaMu.
Tolonglah aku untuk percaya akan Ajaran-ajaran-Mu, didalam Rencana-Mu untuk
menyelamatkan dunia.
Tolonglah aku untuk menerima dengan Rahmat, Karunia-karunia-Mu.
Tolonglah aku untuk percaya kepada-Mu agar aku tidak takut dan agar aku membiarkan
Kasih-Mu melimpahi hati dan jiwaku.
Amin.

Doa Perjuangan (110) : Bagi imam-imam agar tetap setia kepada Sabda Kudus Allah

Oh Yesusku yang terkasih, aku mohon kepadaMu buatlah aku tetap kuat dan berani agar
aku bisa membela Kebenaran didalam NamaMu yang terkudus.
Berilah aku Rahmat yang kuperlukan – untuk bersaksi atas Sabda KudusMu setiap saat.
Buatlah aku bisa bertahan mengadapi tekanan untuk menyebarkan kepalsuan ketika aku
tahu didalam hatiku bahwa hal itu menentang Engkau.
Tolonglah aku untuk tetap setia kepada Sabda KudusMu hingga saat kematianku.
Amin.
Doa Perjuangan (111) : untuk mempersembahkan anak-anakmu kepada Yesus Kristus

Oh Bunda Keselamatan
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Aku mempersembahkan anak-anakku (sebutkan nama-namanya) di hadapan Puteramu,
agar Dia bisa membawa kepada mereka damai didalam roh serta kasih didalam hati.
Doakanlah anak-anakku agar bisa diterima didalam Tangan Kerahiman Puteramu serta
menjaga mereka dari segala gangguan.
Tolonglah mereka untuk tetap setia kepada Sabda Kudus Allah terutama di saat-saat
mereka digodai untuk berpaling dariNya.
Amin.

Doa Perjuangan (112) : Memohon Rahmat Keselamatan

Yesus yang terkasih, aku mohon kepadaMu selimutilah jiwa-jiwa yang telah dirasuki oleh
setan dengan Rahmat KeselamatanMu yang istimewa.
Bebaskanlah jiwa-jiwa mereka yang malang itu dari tawanan kejahatan dari mana mereka
tak bisa meloloskan dirinya.
Amin.

Doa Perjuangan (113): untuk mengalahkan setan di negeri kita

Oh Bunda Keselamatan, datanglah di tengah kami dan selimutilah negeri kami dengan
perlindunganmu.
Hancurkanlah kepala binatang itu dan buanglah pengaruh jahatnya yang ada diantara
kami.
Tolonglah anak-anakmu yang papa dan tersesat agar bisa berdiri tegak dan menyuarakan
Kebenaran, manakala kami dikelilingi oleh berbagai kebohongan.
Oh Bunda Allah, lindungilah negeri kami dan kuatkanlah kami, agar kami tetap setia
kepada Puteramu di saat penganiayaan kami.
Amin.

Doa Perjuangan (114) : Bagi imam-imam untuk menerima Karunia Kebenaran
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Tuhanku, bukalah mataku.
Ijinkanlah aku untuk bisa melihat musuh dan tutuplah hatiku terhadap kebohongan.
Aku menyerahkan segalanya kepada –Mu, Yesus yang terkasih.
Aku percaya akan Kerahiman-Mu.
Amin

Doa Perjuangan (115) ini untuk memohon Karunia Pertobatan

Oh Bunda Keselamatan, selimutilah jiwaku dengan air mata Keselamatanmu
Bebaskanlah aku dari keraguan.
Bukalah hatiku agar aku bisa merasakan Kehadiran Puteramu.
Bawalah damai dan penghiburan kepadaku.
Doakanlah aku agar aku benar-benar bertobat.
Tolonglah aku untuk menerima Kebenaran dan bukalah hatiku untuk menerima
Kerahiman Puteramu, Yesus Kristus.
Amin.

Doa Perjuangan (116) : Selamatkanlah aku dari kebohongan setan

Yesus yang terkasih, tolonglah aku.
Aku tenggelam didalam tangis kesedihan.
Hatiku menjadi bingung.
Aku tidak tahu kepada siapa aku bisa percaya.
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Penuhilah aku dengan Roh KudusMu agar aku bisa memilih jalan yang benar menuju
Kerajaan-Mu.
Tolonglah aku, Yesus yang terkasih, untuk selalu setia kepada SabdaMu yang diberikan
kepada dunia melalui Petrus dan agar aku tidak menyimpang dari apa yang Kau ajarkan
kepada kami, ataupun kami menyangkal Kematian-Mu di kayu salib.
Yesus, Engkaulah Jalan.
Tunjukkanlah aku Jalan.
Peluklah aku dan bawalah aku menuju perjalanan dari KerahimanMu Yang Besar.
Amin.

Doa Perjuangan (117) : Bagi mereka yang telah menjual jiwa mereka

Yesus yang terkasih, aku mempersembahkan jiwa-jiwa (sebutkan nama-nama mereka)
dan semua orang yang telah menukarkan jiwa mereka dengan popularitas.
Bersihkanlah mereka dari pencemaran. Raihlah mereka menjauhi ancaman Illuminati,
yang menghancurkan mereka.
Berilah mereka keberanian untuk berjalan menjauhi ikatan jahat ini tanpa rasa takut.
Bawalah mereka menuju Lengan KerahimanMu dan kembalikanlah mereka kepada
keadaan Rahmat hingga mereka layak berdiri di hadapanMu.
Dengan KeilahianMu, tolonglah aku melalui doa ini, bagi jiwa-jiwa yang telah diasuh oleh
setan, untuk menjauhkan mereka dari Masoneria. Bebaskanlah mereka dari belenggu
yang mengikat mereka yang menimbulkan siksaan mengerikan didalam ruang-ruang
neraka.
Tolonglah mereka, melalui penderitaan jiwa-jiwa pilihan, melalui doa-doaku serta melalui
KerahimanMu, agar berada di barisan depan, siap untuk memasuki Gerbang-gerbang dari
Zaman Damai Yang Baru itu, Firdaus Yang Baru. Aku mohon kepadaMu agar
membebaskan mereka dari tawanan.
Amin.

Doa Perjuangan (118) : bagi angkatan kaum muda yang tersesat
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Yesus yang terkasih, aku memohon KerahimanMu bagi angkatan kaum muda yang
tersesat ini
Bagi mereka yang tidak mengenal Engkau, selimutilah mereka dengan Karunia
Penglihatan
Bagi mereka yang mengenal Engkau, namun yang mengabaikan Engkau, tariklah mereka
kembali kedalam KerahimanMu
Berilah mereka segera dengan bukti dari KeberadaanMu dan tuntunlah mereka menuju
orang-orang yang bisa menolong dan menuntun mereka menuju Kebenaran
Penuhilah pikiran dan jiwa mereka dengan kerinduan akan Dikau
Tolonglah mereka untuk bisa mengenali kekosongan yang ada dalam diri mereka, karena
mereka itu tidak bisa merasakan KehadiranMu.
Aku mohon kepadaMu, Allah yang terkasih, jangan tinggalkan mereka dan dalam
KerahimanMu berilah mereka dengan Kehidupan Kekal.
Amin.

Doa Perjuangan (119): untuk bisa merasakan Kasih Yesus

Yesus tolonglah aku, aku kebingungan.
Hatiku tak mau terbuka terhadap Engkau.
Mataku tak bisa melihat Engkau.
Pikiranku menghalangi Engkau.
Mulutku tak mampu mengucapkan kata untuk menghiburMu.
Jiwaku diselimuti oleh kegelapan.
Kasihanilah aku, orang berdosa yang malang ini.
Aku ini tanpa daya jika tanpa KehadiranMu.
Penuhilah Aku dengan RahmatMu, agar aku memiliki keberanian,
untuk mencari Engkau dan memohon KerahimanMu.
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Tolonglah aku, muridmu yang tersesat ini, yang mengasihi Engkau, namun tak lagi bisa
merasakan kasih yang bergelora didalam hatiku, agar aku bisa melihat dan menerima
Kebenaran.
Amin.

Doa Perjuangan (120) : untuk menghentikan perang

Oh Yesusku yang manis, jauhkanlah peperangan yang menghancurkan umat manusia.
Lindungilah orang-orang tak berdosa dari penderitaan.
Lindungilah jiwa-jiwa yang berusaha membawa damai sejati.
Bukalah hati mereka yang bersedih akibat penderitaan oleh perang.
Lindungilah kaum muda dan mereka yang lemah.
Selamatkanlah seluruh jiwa yang hidupnya dihancurkan oleh perang.
Kuatkanlah kami semua, Yesus yang terkasih, yang berdoa bagi jiwa semua anak Allah,
dan berilah kami Rahmat untuk mampu bertahan menghadapi penderitaan, yang mungkin
diberikan kepada kami selama saat kekacauan itu.
Kami mohon kepadaMu, hentikanlah penyebar-luasan perang dan bawalah jiwa-jiwa
menuju Tempat Perlindungan yang kudus dari HatiMu.
Amin.

Doa Perjuangan (121) : Kesetiaan kepada Pasukan Yesus Kristus

Kami menyatu dengan Hati KudusMu, Yesus yang terkasih.
Kami berbicara dengan kuasa, Sabda Allah yang sejati.
Kami akan berjalan hingga ke ujung dunia untuk mewartakan Kebenaran.
Kami tak akan pernah mau menerima ajaran palsu dalam NamaMu, selain yang Kau
ajarkan sendiri kepada kami.
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Kami tetap setia, tulus dan berteguh didalam iman kami.
Kami akan memperlakukan mereka yang mengkhianati Engkau dengan belas dan kasih
dengan harapan agar mereka kembali kepadaMu.
Kami akan tetap berteguh hati, dan sabar, terhadap mereka yang menganiaya kami dalam
NamaMu.
Kami akan berjalan dengan jaya di jalan menuju FirdausMu Yang Baru.
Kami berjanji bahwa melalui penderitaan dan dukacita kami, kami akan membawa
kepadaMu jiwa-jiwa yang tersesat, yang kelaparan akan KasihMu.
Terimalah doa-doa kami bagi semua pendosa di dunia agar kami bisa menjadi satu
keluarga, bersatu didalam kasih kepadaMu, didalam Zaman Damai Yang Baru itu. Amin.
Doa Perjuangan (122) : Konsekrasi kepada Darah Berharga dari Yesus Kristus

Yesus yang terkasih, aku mohon kepadaMu untuk mempersembahkan diriku, keluargaku,
para sahabatku serta bangsaku kepada Perlindungan dari DarahMu Yang Berharga.
Engkau mati bagi kami dan Luka-lukaMu adalah luka-lukaku jika aku dengan rela
menerima penderitaan yang akan kutanggung pada saat-saat mendatang menjelang
KedatanganMu Yang Kedua nanti.
Aku menderita bersama Engkau, Yesus yang terkasih, ketika Engkau berusaha
mengumpulkan semua anak-anak Allah kedalam HatiMu, agar kami semua memiliki
Kehidupan Kekal.
Selimutilah aku dan semua orang yang membutuhkan PerlindunganMu, dengan DarahMu
Yang Berharga. Amin.
Doa Perjuangan (123) : Hadiah kehendak bebas kepada Allah

Yesusku yang terkasih, dengarkanlah doaku ini, sebagai jiwa yang paling hina, dan
tolonglah aku untuk lebih mengasihiMu. Dengan kehendak bebasku, aku persembahkan
kembali Karunia ini, Yesus yang terkasih, agar aku bisa menjadi hambaMu yang rendah
hati dan tetap patuh kepada Kehendak Allah.
Keinginanku adalah KehendakMu. PerintahMu berarti bahwa aku patuh kepada segala
keinginanMu.
Kehendak bebasku adalah milikMu untuk Kau pergunakan guna menyelamatkan semua
orang, di seluruh dunia, yang terpisah dariMu.
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Aku menyerahkan Hadiah ini, yang diberikan kepadaku pada saat kelahiranku, demi
Pelayanan yang kudus terhadap Engkau. Amin.

Doa Perjuangan (124) : Dengarkanlah permohonanku akan kebebasan

Oh Allah, Bapa yang Maha Rahim, Pencipta segala sesuatu, dengarkanlah permohonanku
akan kebebasan.
Lepaskanlah aku dari rantai perbudakan dan lindungilah aku dari penganiayaan jahat ini.
Tolonglah aku untuk mengenali Kebenaran dan datanglah segera menolongku,
terutama ketika aku kebingungan dan meragukan SabdaMu.
Ampunilah aku jika aku menentang Engkau
dan bawalah aku menuju tempat perlindunganMu didalam FirdausMu Yang Baru diatas
bumi. Amin.

Doa Perjuangan (125) : untuk membela Sabda Kudus Allah

Oh Bunda Keselamatan, tolonglah aku, hamba Allah yang hina ini, untuk membela Sabda
KudusNya di saat-saat penyiksaan. Persembahkanlah diriku, Bunda yang terkasih, kepada
Puteramu agar Dia bisa menyelimuti aku dengan DarahNya Yang Berharga. Berilah aku,
melalui pengantaraan Puteramu, Yesus Kristus, rahmat dan keinginan untuk tetap setia
kepada Ajaran-ajaran Kristus di saat-saat kesulitan besar itu, yang akan menghancurkan
GerejaNya yang terkudus di dunia. Amin.

Doa Perjuangan (126) : Untuk bertahan menghadapi penganiayaan religius.

Yesus yang terkasih, tolonglah aku untuk bertahan menghadapi berbagai penganiayaan
dalam Nama KudusMu.
Tolonglah mereka yang tersesat, yang mengira bahwa dirinya bersaksi atas KaryaMu.
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Bukalah mata semua orang yang mungkin akan tergoda untuk menghancurkan orang lain,
melalui tindakan, perbuatan atau gerakan yang jahat.
Lindungilah aku terhadap para musuh Allah, yang akan bangkit dan berusaha
membungkam SabdaMu dan mengusir Engkau.
Tolonglah aku untuk mengampuni mereka yang mengkhianati Engkau dan berilah aku
Rahmat untuk tetap teguh didalam kasihku kepadaMu.
Tolonglah aku untuk menjalankan Kebenaran yang Kau ajarkan kepadaku dan agar aku
tetap berada dibawah perlindunganMu, selamanya.
Amin.

Doa Perjuangan (127) : Untuk menyelamatkan jiwaku dan jiwa mereka yang kukasihi

Oh Yesus, persiapkanlah diriku, agar aku bisa datang di hadapanMu tanpa rasa malu.
Tolonglah aku dan orang-orang yang kukasihi (sebutkan nama mereka) agar mereka siap
mengakukan segala kesalahannya;
untuk mengakui kelamahan kami;
untuk memohon pengampunan atas segala dosa kami;
untuk memperlihatkan kasih kepada mereka yang kami sakiti;
untuk memohon Kerahiman bagi keselamatan kami;
untuk merendahkan diri kami di hadapanMu, agar pada saat Pencerahan Besar itu, suara
hatiku dan suara hati mereka (sebutkan nama mereka) menjadi jernih dan Engkau sudi
melimpahi kami dengan Kerahiman IlahiMu.
Amin.

Doa Perjuangan (128) : untuk mengumpulkan dan mempersatukan seluruh jiwa-jiwa

Yesus yang terkasih, tolonglah kami, para muridMu yang terkasih, untuk mengumpulkan
dunia kedalam TanganMu dan menghadirkan kepadaMu jiwa-jiwa yang paling
membutuhkan KerahimanMu yang besar.
40

Kuatkanlah kami dengan Karunia Roh Kudus untuk memastikan bahwa Nyala Api
Kebenaran menyelimuti semua orang yang telah terpisah dariMu.
Persatukanlah semua pendosa agar mereka masing-masing diberi kesempatan untuk
mengadakan rekonsiliasi.
Berilah kami semua kekuatan untuk tetap teguh kepada Sabda KudusMu ketika kami
dipaksa untuk menolak Kebenaran, yang telah diwartakan kepada dunia melalui Kitab Injil
Kudus.
Kami tetap tinggal dalam DiriMu, bersamaMu dan bagiMu, didalam setiap langkah dari
perjalanan kami menuju keselamatan.
Amin.

Doa Perjuangan (129) : Memohon Karunia Kasih

Oh Allah, penuhilah aku dengan KasihMu.
Tolonglah aku untuk membagikan Karunia Kasih kepada semua orang yang membutuhkan
KerahimanMu.
Tolonglah aku untuk lebih mengasihi Engkau.
Tolonglah aku untuk mengasihi semua orang yang membutuhkan KasihMu.
Tolonglah aku untuk mengasihi para musuhMu.
Biarlah kasih yang Kau berikan kepadaku dimanfaatkan untuk menyelimuti hati setiap
orang yang berhubungan denganku.
Dengan Kasih yang Kau tiupkan kedalam jiwaku, tolonglah aku untuk mengalahkan semua
kejahatan, mempertobatkan jiwa-jiwa dan mengalahkan iblis bersama semua
pengikutnya yang jahat, yang berusaha menghancurkan Kebenaran dari Sabda KudusMu.
Amin.

Doa Perjuangan (130) : Novena Keselamatan
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Bunda Keselamatan yang terkasih, perolehlah bagi seluruh jiwa-jiwa, Karunia
Keselamatan Kekal melalui belas kasih Puteramu, Yesus Kristus.
Melalui pengantaraanmu aku mohon doamu untuk membebaskan seluruh jiwa dari ikatan
kepada setan.
Mohonkanlah kepada Puteramu agar sudi memperlihatkan Belas Kasih dan pengampunan
bagi jiwa-jiwa yang menolakNya, menyakitiNya, dengan melalui sikap acuh mereka dan
yang menyembah ajaran-ajaran dan allah-allah palsu.
Kami mohon kepadamu, Bunda yang terkasih, untuk memohonkan rahmat guna
membuka hati dari jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan pertolonganmu.
Amin.

Doa Perjuangan (131) Doa memohon Kerahiman

Oh Bunda Keselamatan yang terkasih, mohonkanlah kepada Puteramu, Yesus Kristus, agar
sudi memberikan belas kasih kepada (sebutkan nama mereka...) selama saat Peringatan
dan pada Hari Akhir itu, sebelum mereka datang ke hadapan Puteramu.
Doakanlah agar mereka masing-masing akan diselamatkan dan menikmati buah-buah
Kehidupan Kekal.
Lindungilah mereka setiap hari, dan bawalah mereka kepada Puteramu, agar
KehadiranNya diperlihatkan kepada mereka dan mereka diberi damai didalam roh dan
memperoleh Rahmat yang besar.
Amin

Doa Perjuangan (132) : Menolak setan, untuk melindungi Tugas ini

Oh Bunda Keselamatan, datanglah untuk menolong Tugas ini.
Tolonglah kami, Sisa Pasukan Allah, untuk menolak setan.
Kami mohon kepadamu untuk menghancurkan kepala binatang itu dengan tumitmu dan
membuang segala penghalang didalam Tugas kami untuk menyelamatkan jiwa-jiwa.
Amin.
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Doa Perjuangan (133): Panggilan agar kembali kepada Allah

Yesus yang terkasih, ampunilah aku, jiwa yang terasing ini, yang menolak Engkau, karena
aku buta. Ampunilah aku karena telah menggantikan KasihMu dengan hal-hal yang tak
bermanfaat dan tak berarti apa-apa. Tolonglah aku untuk memiliki keberanian untuk
berjalan di sampingMu, untuk menerima dengan rasa syukur, Kasih dan KerahimanMu.
Tolonglah aku untuk tetap dekat dengan Hati KudusMu dan tak pernah menjauhi Engkau
lagi. Amin.

Doa Perjuangan (134): agar percaya akan Keberadaan Allah

Oh Allah Yang Maha Tinggi, tolonglah aku agar percaya akan KeberadaanMu. Buanglah
semua keraguanku. Bukalah mataku terhadap Kebenaran akan kehidupan setelah
kehidupan saat ini dan tuntunlah aku di jalan menuju Kehidupan Kekal. Biarlah aku
merasakan KehadiranMu dan berilah aku Karunia iman sejati sebelum aku mati. Amin.

Doa Perjuangan (135) : untuk membela Kebenaran

Oh Bunda Keselamatan yang terkasih, tolonglah aku di saat aku membutuhkan.
Doakanlah aku agar aku diberkati dengan Karunia-karunia yang dicurahkan keatas jiwaku
yang tidak layak ini, oleh Kuasa dari Roh Kudus, untuk membela Kebenaran setiap saat.
Pertahankanlah aku dalam setiap kejadian dimana aku diminta untuk menyangkal
Kebenaran, Sabda Allah, Sakramen-sakramen Kudus serta Ekaristi Yang Maha Kudus.

Doa Perjuangan (136) : Untuk mempertahankan SabdaMu

Yesus yang terkasih, tolonglah aku untuk mendengarkan SabdaMu.
Hidupkanlah SabdaMu.
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Serukanlah SabdaMu.
Sebarkanlah SabdaMu.
Berilah aku keberanian untuk mempertahankan Kebenaran, meski aku dianiaya
karenanya.
Tolonglah aku untuk mempertahankan
ditenggelamkan oleh para musuhMu.

Sabdamu

tetap

berkobar,

ketika

ia

Biarlah aku merasakan KeberanianMu ketika aku putus asa.
Penuhilah aku dengan KekuatanMu ketika aku lemah.
Berilah aku Rahmat agar aku tetap bermartabat ketika pintu-pintu neraka itu
membujukku, karena aku tetap setia kepada KehendakMu Yang Terkudus.
Amin.

Doa Perjuangan (137) : Doa Pemulihan

Oh Allah Yang Maha Kuasa,
Oh Allah Yang Maha Tinggi,
Pandanglah diriku ini, hambaMu yang hina ini, dengan rasa belas dan kasih didalam
HatiMu.
Pulihkanlah diriku didalam TerangMu.
Angkatlah aku kembali kedalam KebaikanMu.
Penuhilah aku dengan Rahmat, agar aku bisa menyerahkan diriku kepadaMu didalam
pelayanan yang rendah hati dan seturut dengan KehendakMu yang terkudus.
Jauhkanlah aku dari dosa kesombongan dan segala sesuatu yang menghinakan Engkau
dan tolonglah aku untuk mengasihi Engkau dengan keinginan yang besar dan ketaatan
untuk melayani Engkau dalam seluruh hari-hariku, selamanya.
Amin.
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Doa Perjuangan (138) : Perlindungan terhadap kebencian

Oh Bunda Keselamatan, lindungilah aku dari segala macam kebencian. Tolonglah aku
untuk tetap diam, ketika dihadapkan kepada kebencian. Kuatkanlah aku didalam
kesetiaanku kepada Yesus Kristus, ketika aku dalam keadaan paling lemah. Bungkamlah
bibirku. Tolonglah aku untuk menjauhi mereka yang memberiku perkataan yang
menyangkal Ajaran-ajaran Puteramu atau mereka yang mengejek aku karena imanku.
Doakanlah jiwa-jiwa itu, Bunda yang terkasih, agar mereka menolak setan dan merasakan
damai dari kasihmu serta damai dari Pemerintahan Roh Kudus didalam jiwa mereka.
Amin.

Doa Perjuangan (139) : Memohon kekuatan untuk mengalahkan setan

Yesus yang terkasih, lindungilah aku dari kejahatan setan. Selimutilah aku dan semua
orang yang lemah dan tak berdaya di hadapannya. Berilah aku keberanian untuk
menolaknya dan tolonglah aku untuk menghindari segala upaya olehnya untuk
melibatkan diriku, dengan cara apapun, setiap hari. Amin.

Doa Perjuangan (140) : Perlindungan dari Hirarki Para Malaikat

Bapa yang terkasih, Allah dari seluruh ciptaan, Allah Yang Maha Tinggi, berilah aku
Rahmat dan Perlindungan melalui Hirarki Para MalaikatMu. Tolonglah aku untuk
memusatkan perhatianku akan KasihMu kepada semua anak-anakMu, betapapun mereka
menentang Engkau. Tolonglah aku untuk mewartakan kabar mengenai Perjanjian Terakhir
ini untuk mempersiapkan dunia bagi Kedatangan Yang Kedua dari Yesus Kristus, tanpa
rasa takut didalam hatiku. Berilah aku Rahmat dan BerkatMu yang istimewa untuk
bangkit menghadapi penganiayaan yang diarahkan kepadaku oleh setan, para iblisnya dan
para pasukannya di dunia. Jangan biarkan aku takut akan para musuhMu. Berilah aku
kekuatan untuk mengasihi para musuhku dan mereka yang menganiaya aku dalam Nama
Allah. Amin.

Doa Perjuangan (141) : memohon perlindungan terhadap penganiayaan
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Yesus yang terkasih, belalah aku dalam perjuanganku untuk tetap setia akan SabdaMu
dengan segala cara. Jagalah diriku terhadap para musuhMu. Lindungilah aku dari mereka
yang menganiaya aku karena Engkau.

Ikutlah merasakan sakitku. Redakanlah penderitaanku. Angkatlah aku didalam Terang
WajahMu, hingga Hari ketika Engkau datang kembali untuk membawa Keselamatan Kekal
bagi dunia.

Ampunilah mereka yang menganiaya aku. Gunakanlah penderitaanku sebagai silih atas
dosa-dosa mereka, agar mereka bisa menemukan damai didalam hati serta menyambut
Engkau dengan penyesalan didalam jiwa mereka pada Hari akhir nanti. Amin.

Doa Perjuangan (142) : mempersiapkan diri bagi kematian

Yesusku yang terkasih, ampunilah dosa-dosaku. Bersihkanlah jiwaku dan persiapkanlah
aku untuk memasuki KerajaanMu.

Berilah aku Rahmat untuk mempersiapkan jiwaku bagi penyatuan denganMu. Tolonglah
aku untuk mengatasi rasa takut.

Berilah aku keberanian untuk mempersiapkan pikiran dan jiwaku, agar aku layak untuk
berdiri di hadapanMu.

Aku mengasihi Engkau. Aku percaya kepadaMu. Aku menyerahkan kepadaMu tubuh,
pikiran dan jiwaku selamanya. Semoga KehendakMu menjadi keinginanku dan
bebaskanlah aku dari penderitaan, keraguan ataupun kebingungan. Amin.

Doa Perjuangan (143) : Untuk melindungi Misi Keselamatan
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Oh Bunda Keselamatan, lindungilah Misi ini, sebuah Karunia dari Allah, untuk membawa
Kehidupan Kekal bagi semua anak-anakNya dimana saja. Berilah kami, melalui Putera
terkasihmu, Yesus Kristus, dengan keberanian untuk melaksanakan tugas kami dalam
melayani Allah setiap saat terutama ketika kami menderita karenanya. Tolonglah Misi ini
untuk mempertobatkan milyaran jiwa-jiwa, seturut dengan Kehendak Ilahi dari Allah serta
meluluhkan hati yang membatu itu hingga menjadi hamba yang penuh kasih dari
Puteramu. Tolonglah kami semua yang melayani Yesus didalam Misi ini, untuk
mengalahkan kebencian serta penganiayaan dari Salib serta menerima penderitaan yang
berasal darinya, dengan kemurahan hati dan mau menerima apapun yang akan terjadi.
Amin.
Doa Perjuangan (144) : Untuk melindungi Iman Kristiani

Oh Bunda Keselamatan, jadilah pengantara bagi jiwa-jiwa umat Kristiani di seluruh dunia.
Tolonglah mereka untuk mempertahankan iman mereka dan tetap setia kepada Ajaranajaran Yesus Kristus. Doakanlah agar mereka memiliki kekuatan didalam pikiran dan roh
untuk mempertahankan iman mereka setiap saat.
Jadilah pengantara bagi mereka, Bunda yang terkasih, agar mereka mau membuka mata
terhadap Kebenaran dan berilah mereka Rahmat untuk bisa mengenali setiap ajaran palsu
yang dihadirkan kepada mereka demi Nama Puteramu.
Tolonglah mereka agar tetap menjadi hamba-hamba yang sejati dan setia dari Allah dan
untuk menolak setan serta kebohongan, meski mereka harus mengalami penderitaan dan
penghinaan karenanya.
Oh Bunda Keselamatan, lindungilah semua anak-anakmu dan doakanlah agar setiap umat
Kristiani mengikuti jalan Allah, hingga saat kematian mereka. Amin.

Doa Perjuangan (145) : Penuhilah aku dengan Karunia KasihMu

Yesus yang terkasih, penuhilah aku, bejana yang kosong ini, dengan Karunia KasihMu.
Limpahilah jiwaku dengan KehadiranMu. Tolonglah aku untuk mengasihi sesama seperti
Engkau mengasihi aku. Tolonglah aku untuk menjadi sebuah bejana dari DamaiMu,
KetenanganMu dan KerahimanMu. Bukalah hatiku selalu terhadap penderitaan orang lain
dan berilah aku Rahmat untuk mengampuni mereka yang menolak Engkau dan yang
bersalah terhadap aku. Tolonglah aku untuk mewartakan KasihMu melalui contohku,
seperti yang akan Engkau lakukan seandainya Engkau adalah aku. Amin.
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Doa Perjuangan (146) : Perlindungan terhadap penipuan

Bunda Keselamatan yang terkasih, lindungilah aku dengan Rahmat perlindungan terhadap
segala bentuk penipuan, yang diciptakan oleh setan untuk menghancurkan iman umat
Kristiani. Lindungilah kami dari mereka yang menjadi musuh Allah. Jagalah kami agar
tetap aman dari kebohongan dan kekafiran, yang digunakan untuk melemahkan kasih
kami kepada Puteramu. Bukalah mata kami terhadap kebohongan, penipuan, dan segala
upaya yang menghadang kami, untuk mendorong kami menyangkal Kebenaran. Amin.
Doa Perjuangan (147) : Allah Bapa, perlihatkanlah Kerahiman bagi mereka yang menolak
PuteraMu

Oh Allah, Bapaku Yang Kekal, aku mohon kepadaMu agar memperlihatkan Kerahiman
bagi mereka yang menolak PuteraMu. Aku mohon bagi jiwa-jiwa mereka yang berusaha
menghancurkan para nabiMu. Aku mohon bagi pertobatan jiwa-jiwa yang terpisah dariMu
dan aku mohon agar Engkau sudi menolong semua anak-anakMu agar mempersiapkan
jiwa mereka dan melakukan perubahan dalam hidup mereka, yang selaras dengan
Kehendak IlahiMu, sebagai persiapan bagi Kedatangan Kedua dari Putera terkasihMu,
Yesus Kristus. Amin.

Doa Perjuangan (148) : Datanglah menolong aku

Oh Yesusku, tolonglah aku di saat aku bersedih ini. Peluklah aku dalam TanganMu dan
bawalah aku menuju tempat perlindungan didalam HatiMu. Hapuslah air mataku.
Tenangkanlah pikiranku. Angkatlah rohku dan penuhilah aku dengan DamaiMu.
Kabulkanlah permohonanku ini (sebutkan permohonan...). Datanglah menolong aku agar
permohonanku terkabul, dan agar hidupku menjadi damai didalam persekutuan
denganMu. Allah yang terkasih. Seandainya permohonanku ini tak bisa dikabulkan,
berilah aku Rahmat untuk menerima kenyataan bahwa Kehendak KudusMu adalah demi
kebaikan jiwaku, dan agar aku tetap setia kepada SabdaMu selamanya dengan hati yang
lemah lembut dan syukur. Amin.

Doa Perjuangan (149) : untuk mencari Kasih Allah
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Oh Yesus, penuhilah aku dengan Kasih Allah. Penuhilah aku dengan Terang IlahiMu dan
limpahilah aku dengan kasih yang kuperlukan untuk menyebarkan benih Kerahiman Allah
diantara segala bangsa.

Ijinkanlah Kasih IlahiMu untuk kusebarkan diantara mereka yang berhubungan denganKu.
Sebarkanlah KasihMu, agar ia berkobar didalam seluruh jiwa, semua agama, semua
kepercayaan, semua bangsa – laksana kabut yang memeluk semua anak-anak Allah
didalam kesatuan.

Tolonglah kami untuk menyebarkan Kasih Allah, agar ia bisa dan akan mengalahkan
semua kejahatan di dunia. Amin.

Doa Perjuangan (150) : Untuk menyelamatkan jiwa-jiwa mereka yang tidak percaya

Yesus yang terkasih, aku mohon kepadaMu, selamatkanlah semua orang yang tanpa ada
kesalahan mereka sendiri, menolak untuk mengakui Engkau. Aku mempersembahkan
penderitaanku kepadaMu untuk membawa jiwa-jiwa yang menolak Engkau serta bagi
Kerahiman yang akan Kau limpahkan ke seluruh bumi. Kasihanilah jiwa-jiwa mereka.
Bawalah mereka kedalam Tempat Perlindungan SurgawiMu dan ampunilah dosa-dosa
mereka. Amin.

Doa Perjuangan (151) : Untuk pertahankan Iman
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Oh Bunda Allah, Hati Maria Yang Tak Bernoda, Bunda Keselamatan, doakanlah kami agar
tetap setia kepada Sabda Allah yang benar setiap saat. Persiapkanlah kami untuk
mempertahankan Iman, menjunjung tinggi Kebenaran dan menolak kekafiran.
Lindungilah semua anak-anakmu di saat-saat yang sulit ini dan berilah kami masingmasing Rahmat untuk menjadi berani ketika kami ditantang untuk menolak Kebenaran
dan menyangkal Puteramu.
Doakanlah kami, Bunda Kudus Allah, agar kami menerima Campur Tangan Ilahi agar tetap
menjadi umat Kristiani, seturut dengan Sabda Kudus Allah. Amin.

Doa Perjuangan 152 : Tolonglah aku di saat aku tidak berdaya

Yesus yang terkasih, tolonglah aku di saat aku tidak berdaya.
Bebaskanlah aku dari dosa dan bukalah mataku, hatiku dan jiwaku terhadap tipuan dari
setan serta jalannya yang jahat itu.
Penuhilah aku dengan KasihMu ketika aku merasakan kebencian dalam hatiku.
Penuhilah aku dengan DamaiMu ketika aku bersedih.
Penuhilah aku dengan KekuatanMu ketika aku lemah.
Selamatkanlah aku dari dalam penjara tempat aku berada, agar aku bisa merasa bebas
dan aman didalam pelukan TanganMu yang kudus. Amin.

Doa Perjuangan 153 : Karunia Perlindungan bagi anak-anak

Oh Bunda Allah, Bunda Keselamatan,
aku mohon agar engkau sudi menyucikan anak-anak ini (sebutkan nama-nama mereka ....)
dan membawa mereka kepada Puteramu yang terkasih.
Doakanlah agar Yesus, melalui Kuasa dari DarahNya Yang Berharga, akan menyelimuti dan
melindungi jiwa-jiwa kecil ini dengan segala macam perlindungan terhadap setan.
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Aku mohon kepadamu, Bunda yang terkasih, untuk melindungi keluargaku di saat-saat
kesulitan yang besar dan agar Puteramu berkenan memperhatikan permohonanku ini
untuk menyatukan keluargaku bersama Kristus dan memberi kami Keselamatan Kekal.
Amin.

Doa Perjuangan 154 : Doa bagi Hari Pesta Bunda Keselamatan

Oh Bunda Keselamatan, aku mempersembahkan di hadapanmu pada hari ini, 4 Juni, Hari
Pesta Bunda Keselamatan, jiwa-jiwa berikut ini (sebutkan nama mereka....).
Berilah aku dan semua orang yang menghormati engkau, Bunda yang terkasih, dan yang
membagikan Medali Keselamatan ini, segala perlindungan dari setan dan dari semua
orang yang menolak Kerahiman Puteramu yang terkasih, Yesus Kristus serta semua
Karunia yang dilimpahkanNya kepada umat manusia.
Doakanlah, Bunda yang terkasih, agar seluruh jiwa-jiwa akan diberi dengan Karunia
Keselamatan Kekal. Amin.
Doa Perjuangan 155
Memohon perlindungan bagi Misi Keselamatan
Minggu, 8 Juni 2014, jam 14.45

Oh Bunda Keselamatan yang terkasih, dengarkanlah seruan kami yang memohon
perlindungan bagi Misi Keselamatan dan demi perlindungan bagi semua anak-anak Allah.
Kami berdoa bagi mereka yang menolak Kehendak Allah di saat yang penting dalam
sejarah ini. Kami mohon agar engkau melindungi semua orang yang menanggapi
panggilanmu serta Sabda Allah, untuk menyelamatkan setiap orang dari musuh Allah.
Tolonglah, bebaskanlah jiwa-jiwa itu yang menjadi mangsa dari tipuan setan dan bukalah
mata mereka terhadap Kebenaran.

Oh Bunda Keselamatan, tolonglah kami, pendosa yang hina ini, agar menjadi layak untuk
menerima Rahmat keteguhan hati di saat penderitaan ini demi Nama Putera terkasihmu,
Yesus Kristus.
Lindungilah Misi ini dari gangguan. Lindungilah anak-anakmu dari penganiayaan.
Selimutilah kami semua dengan Mantelmu yang amat kudus dan limpahilah kami dengan
Karunia untuk mempertahankan iman kami setiap kali kami ditentang jika berbicara
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mengenai Kebenaran dan menyampaikan Sabda Kudus Allah, bagi sisa hidup kami saat ini
dan selamanya. Amin.
Doa Perjuangan 156
Perlindungan terhadap kebencian (dari Tuhan Yesus)
Senin, 9 Juni 2014, jam 21.42

Yesus yang terkasih, berilah aku dengan KasihMu dan bukalah hatiku untuk menerima
KasihMu dengan rasa syukur. Atas Kuasa Roh Kudus biarlah KasihMu memancar
kepadaku, agar aku menjadi sebuah mercusuar dari KerahimanMu.
Selimutilah aku dengan KasihMu dan biarlah kasihku kepadaMu melarutkan segala
kebencian, yang kujumpai ketika aku mewartakan SabdaMu. Curahkanlah KerahimanMu
atas diri kami dan ampunilah mereka yang menolak Engkau, menghina Engkau dan yang
bersikap acuh terhadap KeilahianMu dan berilah mereka Karunia Kasih.
Biarlah KasihMu bersinar di saat yang penuh ketidak-pastian, di saat iman kami lemah, di
saat-saat cobaan dan penderitaan, dan dengan Kuasa Roh Kudus tolonglah aku untuk
membawa Kebenaran kepada mereka yang sangat membutuhkan PertolonganMu. Amin.
Doa Perjuangan 157
Bagi jiwa-jiwa yang berada dalam tawanan
Sabtu, 14 Juni 2014
Oh Yesus yang terkasih, lepaskanlah jiwa-jiwa yang menjadi budak dari allah-allah palsu
serta setan. Tolonglah kami, melalui doa-doa kami, untuk membawa kebebasan kepada
mereka dari penderitaan karena penguasaan oleh setan.
Bukalah pintu-pintu penjara mereka dan tunjukkanlah pada mereka jalan menuju
Kerajaan Allah, sebelum mereka menjadi tawanan setan didalam lembah neraka.
Kami mohon kepadaMu, Yesus, untuk menyelimuti jiwa-jiwa itu dengan Kuasa Roh Kudus,
agar mereka bisa mencari Kebenaran dan menolong mereka menemukan keberanian
untuk menjauhi jerat dan kejahatan setan. Amin.
Doa Perjuangan 158
Lindungilah aku dari agama dunia tunggal
Sabtu, 28 Juni 2014
Yesus yang terkasih, lindungilah aku dari kejahatan didalam agama dunia tunggal yang
baru itu, yang tidak berasal dariMu. Pertahankanlah aku didalam perjalananku menuju
kebebasan, di sepanjang jalan menuju Kerajaan KudusMu.

Pertahankanlah aku untuk tetap bersatu denganMu, ketika aku dianiaya dan dipaksa
untuk menerima kebohongan, yang disebarkan oleh para musuhMu untuk
menghancurkan jiwa-jiwa.
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Tolonglah aku untuk bertahan menghadapi penganiayaan, untuk tetap teguh kepada
Sabda Allah Yang Benar di hadapan ajaran-ajaran palsu serta berbagai sakrilegi lainnya,
yang dipaksakan kepadaku untuk kuterima.

Melalui Karunia kehendak bebasku, bawalah aku menuju Wilayah KerajaanMu, yang
memungkinkan aku bisa berdiri tegak dan mewartakan Kebenaran, ketika ia dikatakan
sebagai sebuah kebohongan.

Jangan biarkan aku bingung, ragu atau menjauh karena takut menghadapi penganiayaan.
Tolonglah aku untuk tetap teguh dan berpegang kepada Kebenaran sepanjang hidupku.

Amin.
Doa Perjuangan 159
Untuk memohon Kasih Allah
Selasa, 8 Juli 2014, jam 16.00
Oh Bunda Keselamatan, aku mohon kepadamu untuk menjadi pengantaraku ketika aku
memohon Kasih Allah. Penuhilah jiwaku, sebuah bejana yang kosong ini, dengan Kasih
Allah, agar ketika ia melimpah ia akan menggenangi jiwa-jiwa bagi siapa aku berjuang
untuk memperlihatkan kasih sayang.
Dengan Kuasa Allah aku mohon agar aku dibebaskan dari segala rasa benci yang masih
kumiliki kepada mereka yang mengkhianati Puteramu.
Rendahkanlah diriku didalam roh, dan penuhilah aku dengan kemurahan hati didalam
jiwa agar aku bisa mengikuti Ajaran-ajaran Kristus dan menyebarkan KasihNya ke seluruh
sendi kehidupanku.
Amin.
Doa Perjuangan 160
Tolonglah aku untuk mengasihi Engkau lebih besar lagi
Selasa, 22 Juli 2014, jam 16.50

Oh Yesusku, Juru Selamat dunia, tolonglah aku untuk mengasihi Engkau lebih besar lagi.
Tolonglah aku agar bertumbuh dalam kasihku kepadaMu. Penuhilah hatiku dengan Cinta
dan KasihMu agar aku bisa memperoleh Rahmat untuk mengasihi Engkau seperti Engkau
mengasihi aku.
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Penuhilah jiwaku yang tak bersyukur ini dengan sebuah kasih yang besar dan dalam
kepadaMu serta segala sesuatu yang Kau nyatakan. Dengan Kuasa RahmatMu tolonglah
aku untuk mengasihi sesama seperti Engkau mengasihi setiap anak Allah dan
memperlihatkan belas kasih kepada mereka yang membutuhkan KasihMu dan yang tak
memiliki iman.
Persatukanlah diriku didalam persekutuan denganMu agar aku bisa menjalani kehidupan
Kristiani seperti yang Kau ajarkan kepada kami melalui contohMu selama KehidupanMu di
dunia dulu. Amin.

Doa Perjuangan 161
Memohon kepercayaan dan damai
Rabu, 23 Juli 2014, jam 17.04

Yesus, aku percaya kepadaMu. Tolonglah aku untuk lebih mengasihi Engkau. Penuhilah
aku dengan kepercayaan untuk bisa tunduk didalam persekutuan denganMu secara
penuh dan menyeluruh. Tolonglah aku agar bertumbuh didalam kepercayaan kepadaMu
selama saat-saat yang sulit. Penuhilah aku dengan DamaiMu.
Aku datang kepadaMu, Yesus yang terkasih, sebagai seorang anak kecil, yang bebas dari
segala keterikatan duniawi; bebas dari syarat apapun, dan aku menyerahkan keinginanku
kepadaMu untuk Kau perlakukan seturut kehendakMu agar menjadi layak demi
kepentinganku dan kepentingan jiwa-jiwa lainnya. Amin.

Doa Perjuangan 162
Untuk melindungi yang lemah dan tak berdosa
Kamis, 24 Jul 2014

Oh Allah, Bapa Yang Maha Kuasa, lindungilah orang-orang yang lemah dan tak berdosa,
yang menderita di tangan mereka yang dipenuhi oleh kebencian didalam hati mereka.
Ringankanlah penderitaan yang harus ditanggung oleh anak-anakMu yang malang dan tak
berdaya itu.
Berilah mereka segala Rahmat yang mereka perlukan untuk melindungi dirinya dari para
musuhMu. Penuhilah mereka dengan keberanian, pengharapan dan kemurahan hati, agar
mereka mendapatkan semua itu didalam hati mereka, untuk bisa mengampuni orangorang yang menganiaya mereka.
54

Aku mohon kepadaMu, Bapaku yang kekal, untuk mengampuni mereka yang melanggar
Hukum Kehidupan dan tolonglah mereka agar bisa melihat betapa besar perbuatan
mereka menentang Engkau, agar mereka bisa memperbaiki perbuatan mereka dan
mencari penghiburan didalam TanganMu. Amin.

Doa Perjuangan 163
Selamatkanlah aku dari penganiayaan
Sabtu, 9 Agustus 2014
Oh Yesus, pertahankanlah aku dari sakitnya penganiayaan dalam NamaMu
Peluklah aku dalam HatiMu.
Singkirkanlah aku dari kesombongan, keserakahan, kedengkian, egoisme dan kebencian di
dalam jiwaku.
Tolonglah aku untuk menyerah sepenuhnya ke dalam KerahimanMu.
Buanglah rasa takutku.
Tolonglah aku untuk melepaskan beban penderitaanku dan singkirkanlah segala
penganiayaan dariku, agar aku bisa mengikuti Engkau seperti anak kecil, dengan
kepercayaan bahwa segala hal berada dalam KuasaMu.
Bebaskanlah aku dari kebencian yang diperlihatkan oleh mereka yang mengaku sebagai
milikMu namun sesungguhnya mereka menyangkal Engkau.
Jangan biarkan lidah tajam mereka menyiksa aku atau perbuatan jahat mereka
menjauhkan aku dari Jalan Kebenaran.
Tolonglah aku untuk memusatkan perhatianku kepada KerajaanMu mendatang dan untuk
bertahan, dengan sikap yang bermartabat, menghadapi berbagai penghinaan yang
mungkin akan kutanggung demi Engkau.
Bawalah damai kedalam pikiranku, damai ke dalam hatiku serta damai ke dalam jiwaku.
Amin.
Doa Perjuangan 164
Doa demi perdamaian bangsa-bangsa

Oh Yesus bawalah damai kepadaku
Bawalah damai bagi bangsaku dan semua negara yang berselisih karena perang dan
perpecahan.
Taburlah benih perdamaian diantara mereka yang keras hatinya, yang menimbulkan
penderitaan kepada sesama dengan alasan keadilan.
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Berilah kepada semua anak-anak Allah, Rahmat untuk menerima DamaiMu, agar kasih
dan keharmonisan bisa berkembang;
agar kasih kepada Allah bisa menang atas kejahatan dan agar jiwa-jiwa bisa diselamatkan
dari kebusukan kepalsuan, kekejaman dan ambisi-ambisi yang jahat.
Biarlah damai memerintah atas semua orang yang membaktikan hidupnya bagi
Kebenaran dari Sabda KudusMu serta mereka yang tidak mengenal Engkau sama sekali.
Amin.
Doa Perjuangan 165
Untuk memohon Karunia Kehidupan Kekal
Jumat, 5 September 2014
Yesus, tolonglah aku untuk percaya akan KeberadaanMu.
Berilah aku sebuah tanda agar hatiku bisa menanggapi Engkau.
Penuhilah jiwaku yang kosong ini dengan Rahmat yang kuperlukan untuk bisa membuka
hati dan pikiranku kepada KasihMu.
Kasihanilah aku, dan bersihkanlah jiwaku dari segala kesalahan yang telah kulakukan
sepanjang hidupku.
Ampunilah aku karena telah menolak Engkau, namun penuhilah aku dengan kasih yang
kuperlukan, agar aku layak menerima Kehidupan Kekal.
Tolonglah aku untuk bisa mengenal Engkau, menyaksikan KehadiranMu didalam diri
sesamaku dan penuhilah aku dengan Rahmat untuk mengenali Tanda dari Allah didalam
setiap Karunia yang telah Kau berikan kepada umat manusia.
Tolonglah aku untuk memahami Jalan-jalanMu dan selamatkanlah aku dari pemisahan
denganMu serta penderitaan kegelapan yang kurasakan didalam jiwaku.
Amin.
Doa Perjuangan 166
Untuk mengurangi pembunuhan terhadap orang-orang yang tak berdosa
Kamis, 18 September 2014
Bunda Keselamatan yang terkasih, bawalah permohonan kami ini untuk meringankan
pembunuhan atas orang-orang yang tak berdosa, kepada Putera terkasihmu, Yesus
Kristus.
Kami mohon agar dengan KerahimanNya, Dia akan menyingkirkan ancaman tindakan
genosida, penganiayaan dan teror terhadap anak-anak Allah, dalam segala bentuknya.
Kami mohon kepadamu, Bunda Keselamatan yang terkasih, untuk mendengarkan
tangisan kami yang merindukan kasih, persatuan dan perdamaian di dunia yang amat
menyedihkan ini.
Kami mohon agar Yesus Kristus, Putera manusia, sudi melindungi kami semua di saat-saat
kesedihan dan penderitaan yang besar ini di dunia. Amin.
Doa Perjuangan 167
Lindungilah keluargaku
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Minggu, 21 September 2014
Ya Allah, Bapa Yang Kekal, melalui Rahmat dari Putera terkasihMu, Yesus Kristus,
lindungilah keluargaku setiap saat dari setan.
Berilah kami kekuatan untuk bangkit diatas segala niatan yang jahat, untuk tetap bersatu
didalam kasih kami kepadaMu dan kepada satu sama lain.
Pertahankanlah kami melewati segala cobaan dan penderitaan yang kami hadapi, dan
pertahankanlah kasih kami kepada satu sama lain agar tetap hidup, agar kami tetap
berada didalam persekutuan bersama Yesus.
Berkatilah keluarga-keluarga kami dan berilah kami Karunia Kasih, terutama disaat terjadi
perselisihan.
Kuatkanlah kasih kami agar kami bisa membagikan sukacita keluarga kami kepada
sesama, sehingga KasihMu bisa dibagikan kepada seluruh bumi. Amin.
Doa Perjuangan 168
Untuk memohon Karunia Kasih Allah
Senin, 29 September 2014
Oh Bapa yang terkasih,
Oh Yang Kekal
Allah Yang Maha Tinggi,
Jadikanlah diriku layak menerima KasihMu.
Ampunilah aku karena telah menyakiti orang lain dan karena kesalahanku
yang telah menyebabkan penderitaan bagi anak-anakMu.
Bukalah hatiku agar aku bisa menyambutMu didalam jiwaku, dan bersihkanlah aku dari
segala kebencian kepada orang lain.
Bantulah aku untuk mengampuni para musuhku dan untuk menabur benih KasihMu
dimana saja aku berjalan diantara orang-orang yang kujumpai setiap hari.
Berilah aku, Bapa yang terkasih, Karunia keteguhan hati dan kepercayaan, agar aku bisa
menjunjung tinggi Sabda KudusMu dan tetap mengobarkan, ditengah dunia yang gelap
ini, nyala api Kasih dan KerahimanMu yang besar.
Amin.

Doa Perjuangan 169
Demi keselamatan mereka yang menolak Kristus
Kamis, 2 Okttober 2014
Yesus yang terkasih, melalui Belas Kasih dan RahmatMu,
aku mohon kepadaMu bagi keselamatan mereka yang telah menolak Engkau
yang menyangkal KeberadaanMu;
yang sengaja menentang Sabda KudusMu dan yang hatinya yang pahit itu telah meracuni
jiwa mereka sendiri hingga menolak Terang dan Kebenaran dari KeilahianMu.
Kasihanilah semua pendosa
Ampunilah mereka yang menghujat Tritunggal Kudus
Tolonglah aku, dengan caraku dan melalui kurbanku sendiri, untuk memeluk dengan
Tangan KasihMu, para pendosa yang paling membutuhkan KerahimanMu.
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Aku mempersembahkan janjiku ini kepadaMu, agar melalui pikiran, perbuatan dan
perkataanku, aku bisa melayani Engkau sebaik mungkin didalam Misi KeselamatanMu ini.
Amin.
Doa Perjuangan 170
Untuk mempertahankan Sabda Kudus Allah
Rabu, 8 Okttober 2014
Ya Tuhan yang terkasih, Yesus Kristus yang terkasih
Peluklah aku.
Lindungilah aku.
Pertahankanlah aku tetap berada didalam Terang WajahMu, sementara penganiayaan
yang kualami semakin meningkat, ketika satu-satunya kesalahanku adalah berupa
menegakkan Kebenaran, Sabda Kudus Allah.
Tolonglah aku menemukan keberanian untuk melayani Engkau dengan setia setiap saat.
Berilah aku Keberanian dan KekuatanMu, sementara aku berjuang untuk membela
Ajaran-ajaranMu menghadapi penentangan yang sengit.
Janganlah Kau tinggalkan aku, Yesus, di saat aku membutuhkan ini dan penuhilah aku
dengan segala sesuatu yang kuperlukan untuk terus melayani Engkau,
dengan cara menyediakan Sakramen-sakramen Kudus serta Tubuh dan DarahMu
Yang Berharga, melalui Kurban Misa Kudus.
Berkatilah aku Yesus.
Berjalanlah bersamaku.
Istirahatlah dalam diriku.
Tinggallah bersamaku.
Amin.
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