
Program Perhimpunan Doa Hari Nasional 
 
Haribulan : 31St Ogos 2019 
Masa : 9.30pg sehingga 12.30tgh  
 
Program yang Dicadangkan 
Ia adalah satu panduan sahaja. Anda boleh memilih bahan doa yang tersedia dan 
menyusun semula urutannya. Doa boleh dipimpin oleh pastor / pemimpin atau 
peserta dalam kelompok tiga orang untuk berdoa. Mengabungkan pelbagi cara 
berdoa adalah digalakkan. Tim pujian boleh memimpin lagu pada waktu yang 
berlainan sepanjang masa doa. 
 
1. Selamat Datang  
 
2. Negaraku 
 
3. Pujian & Penyembahan  
 
4. Pembukaan Doa   
 
5. Kata Dorongan / Cabaran untuk Berdoa  
 
“Kemuliaan-Nya Merajai, Sebuah Musim Baru” 
Habakuk 2:14 – “Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan 
TUHAN, seperti air yang menutupi dasar laut.” 
 
6. BERDOA UNTUK NEGARA KITA, MALAYSIA 

6.1 Kemuliaan-Nya Merajai, Musim Kemuliaan Yang Lebih Besar di Malaysia 

• Kerajaan - Teguh, Bersih dan Adil. Kestabilan Politik & Pentadbiran yang baik 
di semua jabatan. Kebenaran, Keadilan, berlaku benar & belas kasihan 
ditegakkan. Perlembagaan Persekutuan sebagai yang tertinggi dengan 
memberi hak yang sama kepada semua rakyat. PM, Menteri Kabinet, Ahli 
Parlimen, Adun, Kehakiman. Mereka akan mengekalkan kebebasan 
beragama. 
 

• Ekonomi - Pertumbuhan ekonomi yang stabil, kekuatan ringgit, peluang 
perniagaan baru dan peningkatan pelaburan. Penurunan hutang negara. 
Pembangunan dalam pelbagai bidang pertanian, perindustrian, perdagangan, 
sains perubatan, teknologi dan sebagainya. Membantu golongan miskin & 
terpinggir. Kekayaan dikongsikan dengan adil untuk semua. 
 

• Membanteras Jenayah, Keganasan, Ekstremis, Pemerdagangan 
Manusia, Penyalahgunaan Bahan, Isu Pelarian. Pihak berkuasa yang 
berkaitan akan menangani perkara yang berbangkit dengan lebih efektif, 
cekap dan tekun. Yang terlibat akan didedahkan. Perlindungan nyawa dan 
keselamatan semua warganegara. 

 



6.2 Kemuliaan-Nya Merajai, Musim Kemuliaan Yang Lebih Besar di Malaysia 

• Pendidikan - Semua kanak-kanak akan mempunyai akses kepada 
pendidikan yang selamat dan berkesan. Ketersediaan guru dan ahli  
pendidikan yang baik dan berkomitmen. Peningkatan dalam sistem 
pendidikan. Pelajar akan dilengkapi untuk menghadapi globalisasi dan negara 
yang progresif. Graduan mendapatkan pekerjaan. Pendidikan dapat memberi 
kuasa untuk semua mencapai potensi mereka yang sepenuh. 

 
 

• Orang Asli - Kerajaan akan mengiktiraf hak tanah Orang Asli. Mereka akan 
mempunyai kebebasan beribadat dan dapat mendiri gereja. Generasi muda 
akan hidup cemerlang, mencapai tahap pendidikan yang lebih tinggi dan 
bangkit untuk mewakili kaum mereka dengan lebih baik. Akses yang setara 
kepada kesihatan & pendidikan. 

 
 

• Kesejahteraan & Keharmonian - Rakyat Malaysia akan mengetepikan 
prasangka dan permusuhan terhadap bangsa dan kewarganegaraan lain. 
Semua berusaha untuk hidup damai dan saling menghormati. Pekerja asing 
akan memiliki keadaan hidup dan bekerja yang lebih baik. Keperluan Orang 
Asli akan diperhatikan, akses yang sama kepada kesihatan dan pendidikan. 

 

7.  BERDOA UNTUK GEREJA DI MALAYSIA 

7.1 Kemuliaan-Nya Merajai, Musim Kemuliaan Yang Lebih Besar di  

Gereja-gereja di Malaysia  

 

• Kesatuan Gereja. 

Berusaha memelihara kesatuan Roh dengan ikatan damai sejahtera. 

Mencintai pendamaian dikalangan masyarakat Kristian. Semua denominasi, 

organisasi Kristian, pemimpin gereja tempatan akan hidup dalam kesatuan. 

 

• Kebangkitan Rohani dan Penerobosan. Jemaah gereja akan mencari 

wajah Tuhan dengan gigih dan tekun, supaya Dia dapat membuka syurga, 

menyatakan  kemuliaan-Nya dan mencurahkan kuasa-Nya ke atas bangsa 

kita. Benteng kuat kejahatan, sihir, ketagihan, hawa nafsu, penyakit 

dihancurkan. Budaya suka berdoa hadir di gereja. 

 

• Pertumbuhan Gereja melalui Keselamatan Jiwa. Tuhan akan membuka 

hati untuk mereka mengenali dan menerima Yesus sebagai Penyelamat. 

Untuk menyatakan kesalahan dan dosa serta membebaskan mereka yang 

terikat olehnya. Menerima wahyu dan pengertian rohani untuk menyingkirkan 

pengaruh setan yang membutakan supaya terlepas dari jerat iblis.  

 

7.2  Kemuliaan-Nya Merajai, Musim Kemuliaan Yang Lebih Besar di  

Gereja Assemblies of God Malaysia 



 

• Jawatankuasa Eksekutif Assemblies of God, Ketua Jawatan & 

Jawatankuasa - "Satu Gerakan Gereja Pentakosta Masa Kini." Kepimpinan 

yang bervisi, mendapat perlindungan ilahi. Hikmat dan rahmat Tuhan ke atas  

persekutuan dan kegerakan ini. Pencurahan Roh Kudus yang lebih besar. 

Tumpuan kepada Kerajaan Tuhan. Hidup rohani, suka menginjili, penglibatan 

dalam pelayanan & pertumbuhan jiwa. 

 

• Sekolah Alkitab. Kebijaksanaan dan berkat Tuhan atas Presiden dan staf 

akademik dan pentadbiran. Ramai akan meresponi kepada panggilan Tuhan 

dan dilatih untuk bidang penuaian dan pelayanan.  Peningkatan pendaftaran 

pelajar untuk semua kelas. Dana yang mencukupi untuk menjalankan 

pengurusan sekolah yang efektif. Pelajar dapat hidup bersatu dan dilengkapi 

untuk pelayanan.  

 

• Semua para pastor, pelayan sepenuh masa, missionari & pemimpin - 

pengurapan, kekuatan, kesihatan, perlindungan, keperluan peribadi dan 

keluarga dibekali, kepimpinan & gaya hidup yang rohani, pengajaran dan 

khotbah yang berkuasa dan berotoritas, perancangan strategik. Melalui 

peralihan dan pelan penggantian pemimpin dengan sukses. Kepimpinan yang 

lebih meluas. Karunia Roh Kudus jelas bekerja di dalam dan melalui mereka.  

 

8.  Kemuliaan-Nya Merajai, Musim Kemuliaan Yang Lebih Besar untuk umat 

Kristian di Malaysia 

• Murid tekun ikut Tuhan serta ingin hidup benar. Sedia memikul salib setiap 

hari dan menderita ikut Kristus. Mencari Kerajaan Allah dan kebenaranNya. 

Mengasihi Tuhan dan menyembah Dia dengan segenap hati. Mempunyai 

sikap hati hamba untuk melayani Kristus dan manusia. Pemenang dalam 

Kristus. 

 

• Mempunyai keinginan untuk berdoa, sanggup menjadi pengantara dan  

penjaga untuk gereja dan bangsa. Doa yang gigih dan sungguh serta terus 

bersatu dengan orang percaya untuk berdoa, mendirikan altar gereja dan 

altar-altar wilayah. 

 

• Menjadi saksi Kristus. Menjadi garam dan terang dunia. Mampu dan berani 

untuk berkongsi injil. Mencintai semua suku bangsa. Penglibatan yang aktif 

dalam penginjilan, misi dan aktiviti jangkauan luar. 

 

 



9. Kemuliaan-Nya Merajai, Musim Kemuliaan Yang Lebih Besar untuk Keluarga 

Malaysia 

• Perkahwinan antara seorang lelaki dan seorang wanita akan kekal sebagai 

asas keluarga. Pernikahan yang hancur akan sembuh dan diperkuatkan. 

Kadar perceraian akan menurun. Saling memahami, menunjukkan kebaikan 

hati dan komunikasi yang baik di kalangan ahli keluarga. Mendirikan dasar 

moral yang baik. Bapa mengambil peranan sebagai pemimpin di rumah. 

 

• Orang bujang akan memiliki kehidupan yang bermakna. Yang ingin berkahwin 

akan mendapatkan pasangan yang sesuai. Mereka tidak akan hidup bersatu 

dengan yang berbeza iman. Perlindungan dan bekalan Tuhan untuk mereka.  

Mereka akan mendapatkan sokongan keluarga & rakan dan sedia menerima  

rancangan Tuhan untuk hidup mereka. 

 

• Ibu atau bapa tunggal. Tuhan akan menghulurkan pengampunan, 

penyembuhan dan kesempurnaan ke dalam hidup mereka. Mereka akan 

menerima kekuatan dan kegembiraan dari Tuhan. Memiliki pengertian dan 

hikmat untuk menjadi ibu atau bapa kepada anak-anak mereka. Keperluan 

bagi kanak-kanak mereka disediakan. 

10. Koleksi Persembahan - Lukas 6:38 "Berilah dan kamu akan diberi: suatu 

takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah ke luar akan 

dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, 

akan diukurkan kepadamu." 

11. Kemuliaan-Nya Merajai, Musim Kemuliaan Yang Lebih Besar untuk bangsa-

bangsa. 

• Gereja yang Dianiayai. Mereka akan mengalami kasih dan pengharapan dari 
Tuhan. Mereka akan tahu bagaimana untuk berkongsi injil Tuhan Yesus 
tanpa ketakutan. Mereka akan memperoleh tempat yang selamat untuk hidup 
serta mengalami rahmat Tuhan. Tuhan akan menyediakan untuk keluarga di 
mana ayah mereka dipenjarakan atau dibunuh kerana imannya. 
 

• Bangsa Israel. Mereka akan memasuki identiti dan destini mereka yang 
sepenuh seperti yang ditentukan oleh Tuhan. Lawatan Roh Kudus dengan 
penuaian masa akhir. Orang Yahudi akan mengenal Yesus sebagai Mesias 
dan Penyelamat. Perlindungan daripada ancaman peperangan dan 
keganasan. Keamanan terus dikekalkan. Pemimpin yang saleh untuk 
memimpin bangsa mereka. 
 

• Asia Tenggara. Kehadiran dan pengaruh Kristian di semua lapisan 
masyarakat. Penduduk akan menemui penerobosan rohani melalui karunia 
keselamatan yang disediakan Yesus. Kehidupan bangsa akan berubah. 
Kedamaian dapat dilihat di rantau ini. Penginjilan lintas budaya & kebebasan 
beribadat. 



 

12. Kemuliaan-Nya Merajai, Musim Kemuliaan Yang Lebih Besar, Datanglah 
KerajaanMu 

Matius 6:9-13 
Bapa kami yang di sorga,  
Dikuduskanlah nama-Mu, 
datanglah Kerajaan-Mu,  
jadilah kehendak-Mu  
di bumi seperti di sorga. 
Berikanlah kami pada hari ini  
makanan kami yang secukupnya  
dan ampunilah kami akan kesalahan kami,  
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami; 
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,  
tetapi lepaskanlah kami dari pada yang jahat.  
Karena Engkaulah yang empunya Kerajaan  
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 
 
13. Lagu Penutup dan Doa. 


