Penggerakkan Doa Kesatuan Doa (PU) — Cadangan dan Peraturan Asas
1. Pendahuluan
Kami di PU telah mengembara bersama-sama semenjak pertemuan pertama kami pada 5 Julai
2012. Kami bermula dengan dua buah objektif, seperti yang tertera dalam pengumuman yang
dilakukan sejurus selepas pertemuan kami tersebut: “Untuk mendirikan sebuah pergerakan doa
yang bersatu padu antara seluruh gereja yang akan mengatur pendoaan dan memperketatkan
kesatuan di antara semua umat Kristian,” dan “Untuk mencabar seluruh gereja untuk berdoa
bersama-sama demi transformasi seluruh masyarakat dan negara.” Walaupun terdapat
pelbagai cabaran di sepanjang perjalanan semenjak penubuhan PU, pergerakan ini telahpun
tiba pada kedudukan yang amat memberansangkan.
Sepanjang tahun ini, sudah pun terdapatnya perbincangan, sama ada secara persendirian
ataupun di peringkat jawantankuasa terlibat, mengenai bagaimana PU harus maju untuk
memperkukuhkan alasan untuk berdoa di seluruh gereja. Cadangan yang dibuat di sini
bertujuan menggabungkan bersama beberapa pendapat penting tentang cara mengendalikan
isu ini, selain daripada meningkatkan kualiti kehidupan berdoa seluruh gereja Malaysia ke tahap
yang seterusnya.
Apakah antara isu-isu yang harus dipertimbangkan oleh kita semua? Pertama sekali, terdapat
kebahayaan di mana terdapat beberapa orang yang menjadi sangat teruja oleh acara besar
seperti perhimpunan doa dan persidangan tetapi mereka mengabaikan doa dalam kehidupan
peribadi dan keluarga mereka, termasuklah kehidupan berdoa dalam gereja tempatan
masing-masing mereka. Hal ini adalah sebuah kebahayaan yang harus ditegahkan sama sekali.
Kedua, kami ingin menggalakkan semua jaringan untuk mempertimbangkan cara kita boleh
memperkukuhkan pergerakan doa dalam jaringan, gereja dan denominasi kita sendiri. Ketiga,
kami ingin menekankan kepentingan memulakan doa 24/7 di seluruh negara.
Walaubagaimanapun, terdapat pelbagai cabaran praktikal serius yang menghalang. Sebagai
contoh, hampir tiada gereja yang boleh meneruskan usaha doa 24/7 yang asli secara dirinya
sendiri. Sehingga kita berupaya menyelesaikan isu ini, usaha merealisasikan doa 24/7 kita tidak
akan tercapai.
Cadangan berikut adalah sebuah rangka panduan atau set peraturan asas untuk seluruh PU.
Semuanya bukanlah peraturan yang harus diikuti secara menyeluruh daripada semua jaringan
PU. PU adalah sebuah persekutuan yang melibatkan semua yang ingin datang untuk berdoa
bersama-sama, dan bukanlah sebuah organisasi yang keras dengan peraturan yang harus
dipatuhi oleh semua orang. Namun begitu, sekiranya kita ingin maju bersama-sama, kita perlu
bersetuju dengan beberapa peraturan asas yang membimbing kita dalam kehidupan dan
pekerjaan kita bersama.

2. Menggerakkan Gereja untuk Berdoa
Menggerakkan seluruh gereja untuk berdoa haruslah dilakukan di pelbagai tahap yang berikut:

●
●
●
●

Individu dan keluarga
Gereja-gereja tempatan
Denominasi dan kumpulan-kumpulan gereja (KMF, AG, etc.)
Menara doa/ Pusat doa/ Mezbah Doa 24/7

Kami ingin mencadangkan agar kami di PU melakukan perkara yang berikut:
2.1. Individu dan keluarga
I.

Mencabar setiap individu untuk mengekalkan doa peribadi harian mereka,
sekurang-kurangnya sejam setiap hari. Aktiviti ini boleh dilakukan secara sekaligus
pada waktu pagi atau petang, atau dibahagikan kepada beberapa slot setiap hari.

II.

Setiap keluarga harus menetapkan masa untuk membaca Alkitab dan berdoa
bersama-sama.

2.2. Gereja- gereja Tempatan
Setiap gereja tempatan harus menetapkan sebuah slot masa tetap pada setiap minggu bagi
perjumpaan doa mereka. Sesetengah gereja menetapkan satu malam, sekali seminggu bagi
mereka datang bersama-sama untuk berdoa. Sesetengah pula melakukannya pada hari Ahad,
sebagai sebahagian daripada ibadah hari minggu mereka. Manakala terdapat juga yang
menetapkan masa berdoa mereka di perjumpaan kelompok-kelompok sel mereka pada setiap
minggu. Tidak terdapat pun satu kaedah sahaja untuk melakukan kewajipan ini. Namun begitu,
cabaran untuk setiap gereja termasuklah:
I.

Masa yang mencukupi untuk pemujian dan penyembahan, serta doa syafaat harus
mencukupi. Semuanya takkan memadai sekiranya kita setakat ingin cepat-cepat
menghabiskan perjumpaan doa kita dalam 20-30 minit. Sekiranya perjumpaan doa
adalah sebuah masa di mana semua orang boleh datang dan berdoa dengan sepenuh
hati, maka masa paling singkat yang ditetapkan haruslah sekurang-kurangnya 1-2 jam
sebagai panduan.

II.

Apakah perkara yang patut kita doakan? Adalah sedih sekali di perjumpaan doa dan
kelompok sel kebanyakan gereja, hampir kesemua masa dihabiskan untuk perkongsian
dan berdoa untuk isu-isu peribadi seperti kesakitan, masalah rumah tangga, masalah
anak-anak, peperiksaan sekolah, isu kewangan, dan sebagainya. Semua perkara ini
dipentingkan dalam setiap masa berdoa mereka. Kami bagaimana pula menggalakkan
semua gereja untuk menetapkan masa yang lebih dari cukup untuk berdoa bagi
cabaran-cabaran yang dihadapi seluruh gereja dan negara Malaysia, terutama sekali
bagi pembangunan rohani dalam gereja dan transformasi dalam negara. Sebagai
panduan, sanggupkah kita menetapkan sekurang-kurangnya setengah daripada masa

tetap berdoa kita untuk berdoa bagi isu-isu yang dihadapi oleh gereja nasional dan
seluruh negara?
2.3. Denominasi & Gembala-Gembala/Doa/ Jaringan Gereja
Adalah nyata sekali bahawa setiap denominasi atau kumpulan gereja akan mengambil langkah
mereka sendiri dalam terang sesuatu situasi tertentu. Contohnya termasuklah yang berikut:
I.

AG: Mereka mengadakan persidangan doa di seluruh negara, program latihan, dan
memiliki sebuah jaringan pendoa syafaat.

II.

Methodist: Mereka mengadakan persidangan doa peringkat seluruh negara, selain
daripada mengadakan persidangan yang lebih kecil di bawah setiap “Persidangan
Tahunan” (= synod), latihan bagi para pendoa syafaat, dan sebagainya. Pada
Persidangan Tahunan itu juga, program-program dijalankan dengan pelbagai cara yang
berbeza. Sebagai contoh; pada Persidangan Tahunan Cina Sarawak, setiap gereja
tempatan akan menganjurkan perjumpaan doa mereka pada malam Khamis dengan
lebih daripada 100 buah gereja berdoa bersama-sama pada masa yang sama di
Sarawak.

III.

Persekutuan Gembala-Gembala KK telah menerajui perhimpunan doa peringkat seluruh
negeri, terutama sekali dengan mengaitkannya dengan Jubili.

Semua di atas hanyalah merupakan beberapa contoh. Kami ingin menggalakkan setiap
jaringan untuk menggunakan kaedah yang paling bersesuaian dalam konteks mereka sendiri,
berikutan keunikan setiap contoh berikut.
2.4. Pusat Doa/ Menara Doa 24/7
Kami telah melancarkan pusat dan menara doa 24/7 pada 16 September 2014. Adalah tidak
dapat dipastikan jumlah gereja atau pusat yang melakukan usaha mereka sendiri
masing-masing secara berkesan dan sistematik. Kami harus melakukan pemantauan yang lebih
sistematik ke atas semua ini, ataupun kami berkemungkinan berpendapat bahawa kita telah
melakukan lebih baik daripada realiti yang sebenarnya! Dua perkara harus dilakukan:
I.

Sebuah pangkalan data pendaftaran untuk semua usaha 24/7: Kami memerlukan
sebuah pangkalan data yang sistematik untuk setiap kumpulan yang melakukan doa
24/7 atau yang berkaitan. Kami melihat untuk memuktamadkan semua ini sebelum
pertemuan Sibu kita pada Januari 2017.

II.

Sebuah usaha yang diselaraskan secara bersepadu untuk mendirikan semua ini di
lokasi berlainan di seluruh negara. Bolehkah kita bekerja bersama-sama berpandukan
garis panduan berikut?

A. Dalam Bandar Besar dan Bandaraya
●

●

●

Kami harus memikirkan terdapat berapa banyak buah percubaan untuk
mendirikan pusat doa 24/7 di sesuatu tempat. Sebagai contoh, kami
mengetahui bahawa sudah pun terdapat 3 buah kumpulan doa di KL
sendiri! Kita perlu membawakan bersama semua pemimpin dan ketua
dan melihat sama ada kita boleh bekerja bersama-sama dalam keadaan
berikut.
Dalam lokasi-lokasi di mana hanya terdapat suatu pusat doa sahaja
ataupun tidak terdapat langsung, bolehkah kita bekerja bersama-sama
untuk menubuhkan sebuah pusat doa? Sekiranya sesebuah gereja boleh
menjadi ketua pengendali pusat tersebut, maka semua jaringan yang
beroperasi dalam kawasan yang berdekatan bolehlah menyertai dan
memberikan sokongan dalam menghantar kumpulan-kumpulan berdoa
pada masa tertentu yang ditetapkan. (Beginilah kaedah yang dipraktikkan
di Indonesia).
Nama atau penaung di mana pusat-pusat doa boleh beroperasi kepada
adalah tidak penting. Mereka tidak harus menjadi di bawah naungan PU.
Setiap pusat tersebut bolehlah dikaitkan dengan mana-mana gereja atau
jaringan yang mengetuainya. PU hanya memainkan peranan sebagai
Fasilitator. Walaubagaimanapun, peranan tersebut haruslah di mainkan
sekiranya pusat-pusat dan menara-menara doa tersebut akan didirikan
dan dioperasikan secara berkesan.

B. Gunung-Gunung
●

●

III.

Sekali lagi semua ini haruslah dibincangkan dan dikerjakan bersama
dengan maklumat yang lebih terperinci. Contohnya, NECF menjalankan
“Mezbah Nasional” tersendirinya di Genting - adakah mereka melihatnya
sebagai sebuah gunung doa? BEM/SIB Sarawak sedang melihat untuk
membangkitkan pusat-pusat doa atas beberapa gunung di Sarawak.
Gunung Murud telahpun wujud. Mereka turut melihat kepada
kawasan-kawasan di Lawas. Bagaimanakah kami boleh menyokong dan
menyumbang kepada usaha-usaha mereka?
Bagaimana pula dengan kawasan Semenanjung Malaysia dan Sabah
yang lain? Renungkanlah Bukit Penang, Bukit Fraser serta Cameron,
sebagai sebuah permulaan. Bagaimana pula dengan lokasi seperti di
Ranau dan Gunung Kinabalu (atau sekurang-kurangnya Taman Negara)
di Sabah?

Pengawasan Rohani untuk setiap Pusat Doa
Hal ini merupakan suatu persoalan yang harus dipersetujui kami semua dalam masa
kami benar-benar menggiatkan usaha kami di sini. Bagi pusat-pusat doa untuk berfungsi

dengan penggembalaan yang berkesan dan pengawasan berdisiplin, maka haruslah
terdapat sebuah badan pengawasan yang dikenali oleh semua pihak. Pengawasan tidak
boleh dipertanggungjawabkan kepada pemimpin doa dan para pendoa syafaat atas dua
sebab. Pertama sekali, semestinya perlu ada tanggungjawab dan pemeriksaan ke atas
ajaran palsu dan kerohanian terlampau! Semua ini merupakan tanggungjawab ketua
gereja dan para gembala, dan bukanlah harus dilakukan oleh para pendoa syafaat.
Kedua, para pendoa syafaat dan pemimpin gereja haruslah sentiasa bekerjasama, dan
bukannya bercanggahan dengan satu sama lain, untuk bersatu bagi memajukan
kerajaan Allah. Oleh itu, para pendoa syafaat haruslah berada di bawah tanggungjawab
penguasaan gembala-gembala dan pemimpin-pemimpin gereja.
Cadangan yang diutarakan adalah agar setiap pusat doa akan berada di bawah
pengawasan rohani oleh mana-mana pun gereja yang mengendalikan pusat tersebut.
Contohnya, Sekiranya gereja AG Batu Pahat menggerakkan sebuah pusat 24/7 dan
ahli-ahli gereja lain datang menyertai mereka, maka adalah muktamad sekali bahawa
pengawasan rohani pusat tersebut akan datang daripada gereja AG Batu Pahat
tersebut.
Bagaimana pula sekiranya sesebuah pusat atau menara doa melangkah ke garisan
yang “salah” disebabkan para gembala dan pemimpin-pemimpin gereja yang tidak
bertanggungjawab atau menekankan pengajaran yang salah atau keterlampauan?
Cadangan yang diberikan adalah jawatankuasa PU akan melakukan penyiasatan
terperinci dan sekiranya didapati bersalah, maka kami tidak akan menggalakkan semua
yang di bawah jaringan kami untuk menyokong pusat tertentu tersebut.
(Nota: Semua di atas telah dibentangkan dan dipersetujui sebagai sebuah set garis
panduan untuk semua jaringan dalam Kesatuan Doa di pertemuan kami
pada 16-18 Januari 2017 di Sibu)

