
KOMISI DOA AG Malaysia  

Creating a Spirit empowered prayer movement that will impact lives 
and transform nations. (Membangkitkan gerakan doa yang diperkasa 
oleh Roh untuk membawa impak kepada kehidupan dan transformasi 
bangsa)   http://www.agpc.org.my      Tel: 03-7956-5195 

 

ASSEMBLIES OF GOD PRAYER COMMISSION  (KOMISI DOA ASSEMBLIES OF GOD)  

JANUARI 2021 BAHAN DOA  
 

Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini.  Ester 4:14 

KERAJAAN  

Mazmur 33:11 

“tetapi rencana TUHAN 
tetap selama-lamanya, 

rancangan hati-Nya turun-
temurun,”  

 

• Malaysia   

I. Mohon pengampunan bagi bangsa kita. (2Taw 7:14)  
II. Mohon pulihkan apa yang habis dimakan belalang. {Yoel 2:25)   

III. Mohon bangsa kita tidak ditertawakan oleh bangsa-bangsa lain 
(Yoel 2:19) 

• Berkati Ahli Parlimen kita  

I. Ahli Parlimen menghormati dan melaksanakan tugas seperti yang 
telah mereka angkat sumpah (Peng. 5:4-7)   

ISU SEMASA   

Yeremia 29:7 - Usahakanlah 
kesejahteraan kota ke mana 

kamu Aku buang, dan 
berdoalah untuk kota itu 

kepada TUHAN, sebab 
kesejahteraannya adalah 

kesejahteraanmu.  

• Doa untuk mereka yang terjejas oleh PKP (MCO)  

I. Hikmat bagi Majlis Keselamatan Negara untuk sentiasa mengambil 
kira mata pencarian, kesihatan awam dan ekonomi. 

II. Ketenangan dan penghiburan bagi mereka yang menghadapi 
kesihatan mental, pemikiran bunuh diri dan masih berduka 
terhadap kehilangan orang yang tersayang 

III. Doa untuk semua syarikat yang berkaitan dengan pelancongan, 
perhotelan, peruncit, perniagaan kecil, penjaja dan restoran 
supaya bisnes mereka dapat dipulihkan. 
 

GEREJA   

1 Kor 3:9  

“Karena kami adalah kawan 
sekerja Allah; kamu adalah 

ladang Allah, bangunan 
Allah” 

 

• Gereja di Malaysia   
 

I. Menghidupkan api mezbah pujian dan doa (Imamat 6:9). 
II. Meresponi kepada apa yang diucapkan Roh Kudus  (Wahyu 2:7) 
III.  Mencari jalan untuk menyembah dan berdoa bersama-sama (Maz 

50:5) 
IV. Tetap kuat di dalam kuasa Tuhan (Efesus 6:10) 

 

Pembaharuan Peribadi   

Amsal 23:26 - Hai anakku, 

berikanlah hatimu 

kepadaku, biarlah 

matamu senang dengan 

jalan-jalanku. 

• Menarik kami mendekat kepada Mu (Kidung 2:14)    
I. Hidup saya dan rumah saya adalah tempat kediaman Tuhan (Yes 

66:1)   
II. Hidup mengamalkan puasa. (Markus 2:20)     
III. Hidup meresponi kepada Bapa dan bukan kepada keadaan 

sekeliling kita. (Maz 46:1-7) 
 

PROGRAM AG   

Mazmur 133:1 Sungguh, 
alangkah baiknya dan 

indahnya, apabila saudara-
saudara diam bersama 

dengan rukun! 

     GEREJA UNTUK SAAT SEPERTI INI   
 

Konferensi Tahunan 2021 Kesatuan Doa (Prayer United) Jan 28-30, 
2021    
Untuk mendaftar, sila hubungi :     
Ps Thaddeus 012 9335370, Cindy Chang 012 3282489 

 

http://www.agpc.org.my/

