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如何使用此祷告
指南

你受邀祷告 P-R-A-Y。
Pause -停顿保持静默。
Rejoice -欢欣阅读诗篇，以圣经来反思。
Ask -代祷呼求上帝介入。
Yield -降服在祂给予你生命的旨意中。
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停顿

刻意停顿
安排时间安静下来，预备心进入祷告
的时 刻。深呼吸，迎接圣灵的到来并
进入上帝神圣的同在。

静默

03仅供私人传阅



反思

读圣经和思考

放缓脚步。安排时间，在我们还没有与
祂 说话前，先聆听祂的声音。祂藉着祂
的话 语在对我们说什么？阅读，反思，
在祂里 面安歇。让我们靠近我们所爱的
那一位，因为祂先爱我们。

聆听上帝的话
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约书亚记
24:15下

“至于我和我家，我们必定侍奉耶和华。”

本周经文

和合本
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约书亚记
24:14-18

14“现在你们要敬畏耶和华，诚心实意地侍奉祂，将你们列祖在大河那边和在埃及所
侍奉的神除掉，去侍奉耶和华。15 若是你们以侍奉耶和华为不好，今日就可以选择

所要侍奉的，是你们列祖在大河那边所侍奉的神呢？是你们所住这地的亚摩利人的神
呢？至于我和我家，我们必定侍奉耶和华。” 16 百姓回答说：“我们断不敢离弃耶
和华去侍奉别神， 17 因为耶和华我们的上帝曾经将我们和我们列祖从埃及地的为奴

之家领出来，在我们眼前行了那些大神迹，在我们所行的道上，所经过的诸国，都保
护了我们。18 耶和华又把住此地的亚摩利人都从我们面前赶出去。所以，我们必侍
奉耶和华，因为祂是我们的上帝。

聆听上帝的话
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和合本
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上帝给我们选择。既然我们是照着祂的形象被造成有道德并拥有自由意志的人，祂就让我们自己作选择。在约
书亚记24：14 里，约书亚给不想侍奉上帝的百姓一个选择。但是他自己的路却是明确和睿智的——他选择继续
侍奉上帝。无可厚非的，约书亚再次的肯定，“我已经选择，我必再次作同样的选择。” 当以色列的儿女们终
于安居在应许之地时，约书亚大胆地呼吁他们深切和真诚的委身。若要考验人的真诚实意，最好的时刻并不一
定是在激烈的属灵争战时，因为那时没有诱惑去背叛上帝。真正考验我们对上帝有多忠诚的，是在和平和富裕
的时候，就如在士师记里所形容的。约书亚之所以能够这样说，是因为他一直以来都是选择在生活上服侍上帝，
即便可能失去一切。约书亚选择信靠上帝对应许之地的承诺；他选择对抗多数的百姓的意见。约书亚选择认可
上帝是他军队中的元帅；他选择向上帝降服。约书亚选择带领百姓进入应许之地；他选择以坚定不移的信心来
代替不信。约书亚明白，自己是他家人的祭司，被上帝托付重任确保他的全族服侍上帝。他的工作是在上帝面
前代表他的全族。

我们即将结束今年的第一个月，很快就要庆祝农历新年。当我们团聚时，让我们全家在上帝面前严肃地宣告：
“至于我和我家，我们必定侍奉耶和华。”让我们一切公义和敬虔的人确保全家都服侍耶和华。让我们决心不
让我们的家庭向任何偶像下拜——权力、物资、舒适和私利——而是只侍奉耶和华我们的上帝，单单侍奉祂。”

“至于我和我家，我们必定侍奉耶和华。”
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一个悔罪的祷告

“小子们
哪，你们
要自守，
远避偶
像。”

天上的父，原谅我们在生命中为了救自己而设立了这些的偶像——安全
感、舒适、教育、成功、真爱，和追逐我们一直以来向往，并觉得我们
应得的生活。我们将从祢而得的美物化成我们的偶像。我们将信心托付
给这些事物，甚至认为它们是开启我们喜乐的钥匙。事实上， 惟有祢才

能填满我们内心的一切虚空。感谢祢一直给与我们毫无保留的说实话。
我们为曾经根深蒂固的信靠偶像而悔过，并靠信心把它们从我们的生命
中除去，回转向祢。帮助我们深深信靠我们主耶稣基督的福音，仰赖祂
是我们唯一的拯救。求主保佑我们，使我们有力量抗拒世界带给我们的
一切诱惑。奉耶稣的名求，阿们。
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约翰一书5:21 和合本
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欢欣

“我们若照祂的
旨意求什么，祂
就听我们，这是
我们向祂所存坦
然无惧的心

约翰一书5:14 和合本

天父， 祢是真神和永恒的生命，我们敬拜祢。我们来到祢的面前，
赞美祢 、感谢祢，因为在祢里面我们有信心，凡我们按祢旨意所
求的， 祢就垂听。 祢保护我们，使那恶者不能伤害我们。虽然世
界都伏在那邪恶者的权势之下， 你的国度已经击破那邪恶的势力。
我们知道神的儿子已经来到，并赐给我们悟性和生命，使我们能
够认识真实的祂；而且我们也在真实的祂里面，就是在祂儿子耶
稣基督里面。这个星期，当我们和家人团聚时，让我们异口同声
地宣告：“至于我和我家，我们必定侍奉耶和华。”阿们。

敬拜 和 感恩
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建议开始诗歌：

我的家要荣耀主
我的家要荣耀主，遵守话语为生命
建立祷告的祭坛，充满赞美的声音
我的家要敬拜主，乐意侍奉耶和华
活出基督的生命，充满感恩的声音

哈利路亚，天天赞美
主必赐福必恩宠，赏赐健康喜乐
哈利路亚，天天得胜
主必赐福必保守，
我和我的全家，都要侍奉耶和华。

https://youtu.be/gjJ40YxGGAo
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代求

这是祈求、寻找，和叩门的时候。

请参考以下所建议的祷告事项，并停顿片刻，用
你自己真诚和简单的话语来祷告。在我们个人和
群体追求上帝的过程中，使用本祷告指南来寻求
进一步的建立和深化我们的祷告生活。

你可以为当中一部分或全部祷告事项来祷告。你
也可以添加或以不同的词汇来祷告。

为人代求
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宣告基督已经胜过
黑暗
• 奉耶稣大能的名洁净属
灵的氛围。

• 奉祂的名和权柄，宣告
得胜所有政治阴谋、自
私的野心、和贪腐的行
经，使它们被揭露、清
除，以及遏止腐败。

• 根除已经深植的，腐败
的政治、公共和经济体
系， 祷告已经被揭露的
贪腐案件能够快速并透
彻的被调查，使正义和
真理得彰显。

公义的法律系统

• 维护法官的公正、公
平、 坚定、勇敢、聪
慧和公义。

• 击败刻意滥用的诡计
和阴谋来推迟从政者
的：贪腐诉讼、图谋
逃避起诉，并操纵司
法审判的人。

• 处理和改革不良的法
律和 法案。

• 从司法系统中消除腐
败： 包括执法、法院
和惩戒。

可以胜任的政府

• 愿上帝的旨意和祂国
度的目地掌控这个政
府。

• 即将进行的内阁改组，
任命谦逊、有能力和
称职的部长，减少臃
肿的内阁并实行节俭
开支。

• 差派优秀能干的公务
员， 为国家和人民尽
心尽力。

• 减少对第十五届大选
的政治化和操纵，更
加注重为人民服务。

1. 医治国家

重塑教育系统

• 彻底改革政府学校正在倒
退中微妙的宗教和意识形
态的规划。

• 改进并重新关注教学课程
中的良好政策和建设性的
议程，使年轻人能够在教
育里程中取得成功。

• 有更多合格的人选响应教
育部的号召，为国家建设
培育出熟练及合一的下一
代做出贡献。

• 公平公正地根据资格、天
赋和能力，而不是根据种
族和宗教来选择教师。

“我劝你第一要为万人恳求、祷告、代求、祝谢，为君王和一切在位的，也该如此，使我们可以敬虔、端
正、平安无事地度日。这是好的，在上帝我们救主面前可蒙悦纳。祂愿意万人得救，明白真道。 5 因为只
有一位上帝，在上帝和人中间，只有一位中保，乃是降世为人的基督耶稣。”–提摩太前书2:1-4 和合
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祷告终结导致大规模
森林砍伐和糟糕的城
市规划的腐败和贪婪。

为伸出援手的人民献上
感恩。祷告继续有安全
和有效的救援来恢复和
重建。 目前为止，我国
的水灾已导致马币（RM）
53亿至65亿的损失。

水灾后的恢复和重
建

我们感谢上帝，合约
医生已经可以申请专
科训练。继续为合约
医生祷告，让他们能
够得到合理和公正的
待遇。

卫生系统的改革

2.修复和重建

13

祷告当局在追踪奥米
克戎（Omicron）变异
毒株这件事情上继续
维持警惕。祷告公众
能够尽他们的责任避
免病毒的传播。祷告
疫情的终止。

新冠肺炎疫情恢复上帝创造的
管理
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祷告我们的银行体系
保持稳健，因为疫情
严重影响一些事业如
休闲及旅游业，并可
能影响银行的资产素
质。

144 位国家运动员，包
括那些曾经为马来西亚
在世界级比赛中创造历
史的运动员，国家体育
委员会（NSC）因为缺
乏资金而开除他们。

帮辅国家运动员

2022年1月24日启动
了2022-2026年金融界
的蓝图。祷告对重建
国家经济体系极关键
的策划得以成功的履
行。

金融界的蓝图

3. 金融界的改革

13

应对生活费上涨增强银行业

停滞的薪酬跟不上通
膨和日常必需品的物
价上涨，使人民生活
艰苦而对政府日渐不
满。

仅供私人传阅



4. 复兴教会

我们在灵里合一
和彼此真诚相爱，
成为“耶稣基督
的盐和光”。我
们凭信心迈出去
服务我们的邻舍
和受迫害的教会。

盐和光

无论是在线上或实
体，祷告教会领袖
和工作人员都维持
警惕，随时预备面
对新冠肺炎疫情和
灾难例如水灾所带
来的挑战。

预备面对挑战

成为大胆，真诚的
见证人，并以创意
和聪慧的方法分享
福音。

宣扬福音

为了耶稣的缘故，
刻意的向万邦传
福音。求主复兴
教会的祷告会和
宣教工作。

差传和祷告
的教会

“我必领他们到我的圣山，使他们在祷告我的殿中喜乐。他们的燔祭和平安祭，在
我的坛上必蒙悦纳，因我的殿必称为万民祷告的殿。 ”– 以赛亚书 56:7 和合本
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5. 接触迷失的人

为5个朋友，家人，
和同事信靠基督来祷
告。每日为他们祈求。
刻意的建立真诚的友
谊并且忠心的为他们
的救恩，全家归主来
祷告 。

为5人祷告
祷告上帝赐给我们契
机和与人相遇的机会，
能够建立友谊、行善、
分享福音并在农历新
年的佳节中，从主的
圣手中得医治。

上帝赐下契机

爱人，和为他们的
灵魂担忧并不是我
们本性自然有的。
求主赐于我们一颗
改变的心，如同耶
稣一样爱迷失的人。

像耶稣一样爱
人 直到耶稣再来，我

们有未完成的工作，
去宣扬福音，并使
万民作门徒。祷告
我们能够坚持和有
勇气，并且期待上
帝成就超乎人所能
想像的事。

未完成的使命

“主所应许的尚未成就，有人以为祂是耽延，其实不是乃耽延，是宽容你们，不愿有一人 沉沦，
乃愿人人都悔改。” – 彼得后书3:9 和合本
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失踪的牧者和社运人士
为失踪的牧者- 许景城牧师Raymond Koh、约书亚.西而

米Joshua Hilmy、 路德.斯特普Ruth Sitepu ，并社运

人士 Amri Che Mat祷告。希望他们能被找到，公义被维

护。祷告他们的律师团队会坚韧和有智慧，坚持为他们

的家人寻找真相 ，即使在 2022年1月20日马来西亚人权委

员会（ SUHAKAM）已经召开听证会。

宗教自由

为所有进行宗教制裁的国家，祈求有宗教自由。 为那些

因为没有随从国家宗教而受到逼迫的人祷告，特别是信

靠耶稣基督的人。祈求上帝赐下坚忍和力量给那些因为

信靠基督而被囚和受到逼迫的人。祈求上帝的大能来干

预，感动“扫罗”的心成为“保罗”。

6. 受逼迫的教会

Joshua & Ruth Raymond Amri
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7. 为病患、难民、家人，自己祷告

祈求上帝按祂的仁慈
赐给病患者力量去面
对试炼，并且赐恩典
完全的修复和医治。

医治病患
成为上帝的手向他们
施怜悯和仁慈。祷告
他们拥有一个完好并
安全的安身处，使他
们能够重建生活。祷
告外来散居者能够认
识救主。

难民
在农历新年的团圆相
聚时为每一个家人得
保护和安康祷告。祈
求那些返回家乡的人
旅程平安。

保护家人
祈求上帝使我们能够
尽心、尽性、尽意，
尽力的爱祂，并且爱
我们的邻舍如同自己。
祷告我们刻意的跟随
耶稣。

自己

王要回答说：‘我实在告诉你们：这些事你们既作在我这弟兄中一个最小的身上，就是作
在我身上了。 ’ – 马太福音 25:40 和合本
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即兴的祷告

加添你的祷告
敞开你的心，让圣灵引导你为祂所意定
的事来祈求，也为我们的国家和你心里
所牵挂的事祷告。

19仅供私人传阅



降服

当我们结束这个代祷时段，我
们将所祈求的事项全心的降服
在我们天父的旨意之下，无论
祂把我们放在何处，我们都会
因为将祝福带给人而得福。

20仅供私人传阅



结束祷告

主祷文我们在天上的父，

愿人都尊祢的名为圣。

愿祢的国降临。

愿祢的旨意行在地上，如同行在天上。

我们日用的饮食，今日赐给我们。

免我们的債，如同我们免了人的債。

不叫我们陷入试探，

救我们脱离那恶者，

因为国度、权柄、荣耀，全是祢的，

直到永远。阿们。

-马太福音 6:9-13 和合本修订版

让我们宣告祂的国度降临

21仅供私人传阅



建议结束诗歌：

耶稣永远掌权
1 当我在患难之中
我仍要信靠耶稣
祢是我的一切
我心所依靠的

2当我的心动摇时
我仍要赞美耶稣
祢是我的盼望
我心所依靠的

祢是我的盼望
我心所依靠的（2X）

C哈利路亚， 哈利路亚
耶稣永远掌权
哈利路亚，哈利路亚
耶稣永远掌权

22

Link: https://youtu.be/qimRnA-V4sg

3 当我的心动摇时
我仍要赞美耶稣
祢是我的盼望
我心所依靠的
你是我的盼望
我心所依靠的
!

" 白昼祢向我施慈爱
黑夜我要歌颂祷告
祢是我的诗歌
我的避难所
叫我抬起头的神(2X)
C

仅供私人传阅



静默

刻意的停顿片刻，
呼吸，感谢上帝的同在，
将你的祷告全然交托给祂。

仅供私人传阅 23



背景和资讯

请自由的照你所需要

的使用这个祷告指南。

我们提供英语、国语

和华语版本。

伸缩性的祷告指
南

这个祷告指南被马来西亚

祷告联会的会员网络使用。

供马来西亚祷告联
会使用

如果你想定阅这个每周祷告指

南或有见证要分享，请写简讯

给：

support@247prayerasia.com  

订阅

Email: support@247prayerasia.com
Boiler Room Bookings:

Petaling Jaya - Terry Law 
terry.law@247prayerasia.com
Putrajaya - Josie Paul 
josie.paul@247prayerasia.com

接洽我们

这个指南是在2020年3月18日伴随着因新冠肺炎疫情启动的行动管制令而诞生。今天，这指南旨在鼓励和帮助个人、家庭和
教会在这前所未有的时代，坚持的祷告上帝的国降临，和上帝的旨意成就。在2022年，我们希望启用这个新的格式能够更
帖切的帮助教会在实体或线上的工作。

24仅供私人传阅
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BAGAIMANA 
MENGGUNAKAN 
PANDUAN DOA 
INI

Cara ini menggunakan akronim atau kata singkat dalam
Bahasa Inggeris P-R-A-Y, yang maksudnya DOA.

Pause Berhenti sejenak dan berdiam;
Rejoice Bersukacita Memuji dengan Mazmur dan Reflect
Merenung atas Alkitab;
Ask Minta dalam doa syafaat agar Allah campur tangan;
Yield Serahkan kepada kehendak-Nya dalam hidupmu.
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JEDA

Diamkan diri
secara sengaja

Luangkan masa untuk bertenang semasa anda
mempersiapkan diri sebelum anda memasuki
waktu doa ini. Bernafas secara mendalam,
diamkan diri dan sambutlah Roh Kudus semasa
anda masuk ke dalam hadirat Kudus Allah.

berhenti 
seketika
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RENUNGAN

Membaca dan 
merenung

Perlahankan. Luangkan masa untuk mendengar
firman Tuhan sebelum kita bercakap dengan-Nya.
Apakah yang Dia katakan dari Firman-Nya? Baca,
renung-renungkan dan berehatlah dalam
hadiratNya. Marilah kita mendekatkan diri kepada
Dia yang kita kasihi, kerana Tuhan terlebih dahulu
mengasihi kita.

MENDENGAR 
FIRMAN TUHAN
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Yosua 24:15b

AYAT 
MINGGU 
INI

AVB
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“Tetapi kami, iaitu aku dan keluargaku, akan
beribadat kepada Tuhan!"



MENDENGAR 
FIRMAN TUHAN

YOSUA 24: 
14-18
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14 Oleh itu, takutlah kepada Tuhan dan beribadatlah kepada-Nya dalam ketulusan dan kesetiaan.
Singkirkanlah segala tuhan berhala yang disembah nenek moyangmu di seberang Sungai Efrat dan juga di
Mesir, dan beribadatlah kepada Tuhan. 15Jika menurutmu tidak baik beribadat kepada Tuhan, pilihlah hari
ini kepada siapa kamu akan beribadat: Apakah kepada tuhan-tuhan yang disembah nenek moyangmu di
seberang Sungai Efrat atau kepada tuhan-tuhan bani Amori yang negeri mereka sekarang kamu huni? Tetapi
kami, iaitu aku dan keluargaku, akan beribadat kepada Tuhan!“ 16Jawab bangsa itu, "Kami tidak akan
sekali-kali meninggalkan Tuhan untuk beribadat kepada tuhan-tuhan lain! 17Tuhan, Allah kita, Dialah yang
telah memimpin kita dan nenek moyang kita keluar dari Tanah Mesir, dari tempat perhambaan. Dialah yang
telah mengadakan tanda-tanda yang besar di hadapan mata kita dan yang telah memelihara kita di
sepanjang jalan yang kita tempuh serta di antara segala bangsa yang kita lalui. 18Tuhan mengusir dari
hadapan kita segala bangsa, iaitu bani Amori yang tinggal di negeri ini. Oleh sebab itu kami juga akan
beribadat kepada Tuhan, kerana Dialah Allah kami."

AVB



“Tetapi kami, iaitu aku dan keluargaku, akan beribadat kepada Tuhan!”
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Allah memberi kita pilihan. Memandangkan kita diciptakan mengikut gambaran-Nya dan merupakan makhluk yang bermoral serta
bebas untuk memilih, Dia ingin kita membuat pilihan. Yosua telah memberi alternatif kepada mereka yang tidak ingin setia kepada
TUHAN di dalam Yosua 24:14. Pilihan Yosua tetap dan jelas – dia akan terus melayan TUHAN. Secara tidak langsung, Yosua
menyatakan, ‘Aku telah memilih, dan akan sekali lagi memilih.’ Sewaktu umat Israel menetap di Tanah Perjanjian, Yosua menyeru
kepada mereka untuk mengetahui tahap keikhlasan mereka. Ujian yang paling berkesan di dalam situasi berikut bukan dalam bentuk
peperangan rohani, di mana tiada godaan untuk memberontak. Ujian kesetiaan kepada Allah yang sebenar berlaku di tengah-tengah
kedamaian dan kesejahteraan,sepertimana yang tertera dalam kitab Hakim-Hakim. Yosua layak menyatakan begitu kerana dia telah
mendahali pilihannya dengan corak hidup dia sekeluarga, walaupun pilihannya mungkin perlu dibayar dengan harga yang tinggi.
Yosua memilih untuk berpegang akan janji Allah tentang Tanah Perjanjian; dia melawan majoriti. Yosua memilih untuk mengakur
akan pemimpin bala tentera TUHAN; dia memilih untuk menyerahkan diri kepada Allah. Yosua memilih untuk memimpin bangsanya
menawan Tanah Perjanjian; dia memilih iman yang teguh dan tidak beryoang. Yosua faham bahawa dia memainkan peranan imam
keluarga, dan bertanggungjawab untuk memastikan bahawa seluruh rumahtangganya mengikut TUHAN. Tugasnya adalah untuk
menjadi wakil keluarganya sewaktu menghadap Allah.

Memandangkan kita sudah sampai ke penghujung bulan Januari dan akan merayakan Tahun Baru Cina, marilah kita
mengisytiharkan kesetiaan kita sebagai sebuah keluarga untuk melayani Tuhan sewaktu kita berkumpul, “Tetapi kami, iaitu aku dan
keluargaku, akan beribadat kepada Tuhan.” Marilah kita yang benar dan alim memastikan bahawa rumahtangga kita akan
beribadat kepada Tuhan. Semoga rumahtangga kita tidak akan menyembah berhala akan kuasa, harta duniawi, keselesaan diri, dan
kepentingan diri sendiri, tetapi untuk beribadat kepada Tuhan Allah kita, dan hanya Dia seorang.



DOA 
PERTAUBATAN 
DAN PENYUCIAN
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“Anak-anakku, 
jauhkanlah
dirimu
daripada
berhala.”
– 1 Yohanes 5:21 AVB

Bapa Syurgawi, ampuni kita kerana kita telah berhala dan tidak setia kepadaMu –
dari segi keselamatan, ksenangan, pelajaran, kejayaan, kasih sejati, dan mengejar
segala hal-ehwal duniawi yang kita fikir kita layak menerima. Kita telah
mengambil semua berkat Engkau dan menjadikannya berhala. Kita percaya
bahawa semua berkat ini merupakan kunci kepada sukacita kita. Pada dasarnya,
hanya Engkaulah yang mampu memenuhi kekosongan hidup kita. Terima kasih
kerana Engkau sentiasa menunjukkan gambar yang sebenarnya kepada kita. Kita
bertaubat daripada semua berhala yang kita menyembah dan percayai, dan
secara iman, menghalaunya dari hidup kita untuk kembali kepada-Mu, sambil
percaya di dalam Injil Tuhan Yesus Kristus kita, bergantung kepada-Nya sebagai
hanya satu-satunya cara untuk penyelamatan. Sila lindungi dan kuatkan kita dari
semua godaan duniawi yang berada di hadapan kita. Di dalam nama Yesus kita
berdoa, AMIN.



MENYEMBAH

PUJIAN DAN 
KESYUKURAN
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"Kita dapat
menghadap Allah 
dengan keyakinan
bahawa Dia
mengabulkan
segala doa kita yang 
selaras dengan
kehendak-Nya.” 
- 1 Yohanes 5:14 AVB

Bapa Syurgawi, Engkaulah Allah yang benar dan memberi hidup yang kekal,
dan kita menyembah-Mu. Kita menghadap Engkau, memuji-Mu dan bersyukur
kepada-Mu kerana telah memberi kita keyakinan untuk menghadap-Mu, di
mana Engkau akan mengabulkan segala doa kita yang selaras dengan
kehendak-Mu. Engkau memelihara kita, dan Si Jahat tidak dapat menyentuh
kita. Walaupun dunia ini berada di dalam genggamannya, Kerajaan-Mu telah
memperoleh kemenangan. Kita tahu bahawa Anak Allah telah datang dan
memberi kita pemahaman dan kehidupan, agar kita mengenal Dia yang benar;
dan kita berada di dalam-Nya yang benar, iaitu Anak-Nya Yesus Kristus.
Sewaktu kita sekeluarga berkumpul pada minggu ini, kita menyatakan sebulat
suara, “Tetapi kami, iaitu aku dan keluargaku, akan beribadat kepada Tuhan!”
AMIN.



Cadangan Lagu Pujian Pembukaan
MELAYANI MENGASIHI
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1 Berjuta jiwa tak tahu kemana kan pergi
berjuta tangan terulur menantikan kasih
Oo Tuhan jadikanlah hidup alat kasihMu
dan memuliakanMu seumur hidupku

Reff
Melayani mengasihi
Kuingin lebih lagi
Melayani mengasihi
Kuingin lebih lagi
Melayani mengasihi
Kuingin lebih lagi
Melayani dan mengasihi

Link: https://youtu.be/PyVg3EWSN2I



BERMINTA

Inilah masa untuk Meminta, Mencari
dan Mengetuk.

Pakailah perkataan sendiri sewaktu berdoa sambil
berhenti sejenak apabila merenungkan cadangan
doa berikut sebagai panduan doa anda yang boleh
membantu membina keyakinan diri dalam
kehidupan doa peribadi anda – dalam mengejar
hadirat Allah, secara peribadi dan secara kumpulan. 
Anda bebas memilih perkara doa serta menambah
atau menukar perkataan dalam senarai doa ini.

DOA SYAFAAT
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NYATAKAN 
KEMENANGAN YESUS 
ATAS KEGELAPAN 
SUASANA ROHANI
• Doakan penyucian suasana

rohani dalam nama Yesus
yang berkuasa.

• Nyatakan kemenangan di 
dalam nama Yesus atas
setiap rancangan politik
yang jahat agar kesemua
akan terbongkar dan 
dihapuskan.

• Pemulihan sistem ekonomi, 
pejabat awam, dan politik
yang telah rosak. Doakan
agar pendedahan atas kes-
kes rasuah akan disiasat
dengan betul agar keadilan
dan kebenaran ditegakkan.

SISTEM 
PENGHAKIMAN YANG 
ADIL
• Menegakkan hakim-hakim 

supaya tidak berat sebelah; 
adil, kuat, berani, bijaksana dan 
jujur. 

• Untuk mengalahkan rancangan
jahat yang disengajakan untuk
menyalahgunakan atau
menangguhkan prosiding, 
elakkan pendakwaan dan 
memanipulasi penghakiman
mahkamah atas tuduhan
rasuah.

• Undang-undang yang tidak
memanfaatkan seperti RUU 355 
tidak dibenarkan digubal

• Sistem keadilan disucikan: Ini
termasuk pihak penguasa
undang-undang, hakim-hakim, 
dan penjara.

PENTADBIRAN 
KERAJAAN YANG CEKAP 
DAN BERAMANAH
• Doakan agar kehendak Allah dan 

kerajaan-Nya akan terjadi di 
Malaysia.

• Perombakan Kabinet yang bakal
berlaku, agar menteri-menteri
yang cekap akan dilantik, serta
melucutkan mereka yang tidak
menunjukkan prestasi yang 
memuaskan, sambil
mengurangkan perbelanjaan. 

• Melantik menteri dan penjawat
awam yang berkebolehan dan 
berwibawa, dengan semangat
cemerlang untuk melakukan yang 
terbaik untuk negara dan rakyatnya. 

• Kurangkan berpolitik dan 
menumpukan perhatian atas
berkhidmat dan berjasa kepada
rakyat tanpa berfikir tentang PRU15.

1. PEMULIHAN NEGARA 

PEMBAHARUAN 
SISTEM PENDIDIKAN

"Pertama-tama aku menyeru supaya permohonan, doa, syafaat dan kesyukuran dinaikkan untuk semua manusia
– untuk raja-raja dan semua yang memegang kuasa, supaya kita hidup aman tenteram, salih dan penuh hormat.
Inilah yang baik dan diredai oleh Allah Penyelamat kita yang berkehendakkan semua manusia diselamatkan
dan mengetahui apa yang benar." - 1 Timotius 2:1-4 AVB
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• Pembaharuan sistem pendidikan
agar tidak terlalu berlandaskan
keagamaan yang diterapkan
secara halus di sekolah-sekolah
awam.

• Memperbaharui dasar-dasar yang 
memanfaatkan para pelajar
supaya mereka mampu bersaing
dan berjaya kelak.

• Lebih ramai calon-calon yang 
layak berkhidmat menjawab
panggilan supaya mereka boleh
menyumbang dalam pembinaan
bangsa dan mendidik generasi
pelapis yang bersatu-padu. 

• Pemilihan dan pelantikan guru-
guru secara adil berdasarkan
kelayakan dan kebolehan masing-
masing tanpa mengambil kira
bangsa dan agama. 



Doakan agar gejala rasuah
dan ketamakan akan
berakhir, di mana kedua-
duanya menjadi punca
pembalakan yang tidak
terkawal serta kegagalan
perancangan bandar yang
baik dan teratur.

Ucap syukur bagi semua rakyat
Malaysia yang telah menampil
membantu. Doakan
kesinambungan usaha untuk
pulih dan membina semula
dengan selamat dan berkesan.
Anggaran kerosakan yang
dialami oleh banjir yang
melanda Malaysia berjumlah
antara RM5.3 – RM6.5 billion.

PEMULIHAN & BINA 
SEMULA

Kita bersyukur kerana
doktor kontrak boleh
memohon untuk berlatih
menjadi pakar. Doakan
doktor kontrak dilayan
dengan adil dan saksama

PEMBAHARUAN 
SISTEM KESIHATAN

2. PEMULIHAN DAN BINA SEMULA
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Pihak berkuasa akan peka
untuk menangani varian
Omicron baru. Doakan agar
pihak awam akan
bertanggungjawab
memainkan peranan
mereka untuk
membendung sebarang
jangkitan. Doakan agar
pandemik ini akan berakhir.

PANDEMIK COVIDMENJAGA 
CIPTAAN ALLAH
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Doakan agar sistem
pembankan akan tetap
kukuh walaupun terdapat
beberapa sektor perniagaan
seperti pelancongan yang
terkesan oleh kerana
pandemik, dan ini mungkin
menjejaskan kestabilan
bank-bank.

144 atlit kebangsaan,
termasuk mereka yang telah
mengharumkan nama negara
pada pentas antarabangsa,
telah digugurkan dari
naungan Majlis Sukan Negara
Malaysia (NSC) oleh kerana
kekurangan dana.

MENOLONG ATLIT 
KEBANGSAAN

Rangka Tindakan Sektor
Kewangan 2022-2026
dilancarkan pada 24 Januari
2022. Doakan agar dasar-
dasar dan strategi-strategi
dapat dilaksanakan dengan
Berjaya untuk mengukuhkan
ekonomi.

RANGKA TINDAKAN 
SEKTOR KEWANGAN

3. REFORMASI SEKTOR KEWANGAN
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Gaji yang tidak mencukupi
serta inflasi yang
mendadak dan harga
barangan harian yang
melambung menyusahkan
kehidupan rakyat dan
membangkitkan perasaan
ketidakpuasan terhadap
kerajaan.

KOS KEHIDUPAN 
YANG SEMAKIN 
MENINGKAT

MENGUKUHKAN 
SISTEM 
PEMBANKAN
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4. KEBANGKITAN GEREJA

Sebagai "garam dan terang
Yesus" melalui kesatuan kita
dalam Roh dan kasih kita
yang tulen antara satu sama
lain, semasa kita melangkah
keluar dalam iman untuk
melayani sesama kita. Dalam
iman, kita melayan mereka di
sekeliling kita serta gereja
yang teraniaya.

Sama ada dalam talian atau
secara fizikal, berdoalah
agar para pemimpin dan
pekerja gereja sentiasa
berwaspada dan bersedia
menghadapi cabaran yang
timbul daripada wabak
Covid dan bencana,
contohnya banjir.

Jadilah saksi yang
berani, ikhlas dan
kongsikan Injil secara
kreatif dan bijak.

Bersungguh-sungguh
menjangkau bangsa-
bangsa untuk Yesus.
Berdoa untuk
kebangkitan semula
mesyuarat doa gereja,
dan juga untuk kerjakan
misi.

"...mereka akan Kubawa ke gunung-Ku yang suci dan akan Kuberikan kesukaan di dalam rumah doa-Ku.
Korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka akan diterima di atas mazbah-Ku, kerana
rumah-Ku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa." - Yesaya 56:7 AVB
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BAGAI GARAM DAN 
TERANG

BERSEDIA HADAPI 
CABARAN 

BERITAKANLAH 
INJIL 

GEREJA YANG 
BERDOA DAN 
MENGUTUS 



5. MENJANGKAU KEPADA YANG SESAT 

Doakan 5 ahi keluarga,
rakan sekerja, dan kawan-
kawan, agar mereka
mengenali Yesus Kristus dan
menerima penyelamatan.
Doakan mereka setiap hari.
Semoga persahabatan anda
dengan mereka adalah
ikhlas dan sengaja. Doakan
agar setiap keluarga akan
mengenal Yesus.

Berdoa untuk peluang dan
campur tangan ilahi untuk
persahabatan, tindakan
kebaikan, perkongsian Injil
dan juga untuk
penyembuhan dari tangan
Tuhan pada musim Tahun
Baru Cina ini.

Mengasihi orang lain dan
mengambil berat terhadap
jiwa mereka tidak datang
secara semula jadi kepada
kita. Mintalah hati yang
berubah untuk mengasihi
sebagaimana Yesus
mengasihi jiwa yang sesat.

Sehingga Yesus kembali, kita
mempunyai tugas yang belum
selesai untuk memberitakan
Injil dan menjadikan semua
bangsa murid-muridNya.
Berdoa untuk ketabahan dan
keberanian serta tetap berharap
agar Allah akan melakukan
perkara yang besar.

"Tuhan bukannya lengah menepati janji, seperti sangkaan sesetengah orang, tetapi amat bersabar dengan 
kita, kerana Dia tidak mahu seorang pun binasa dan Dia ingin semuanya bertaubat." - 2 Petrus 3:9 AVB
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DOA-UNTUK-5 CAMPUR TANGAN 
TUHAN 

UNTUK MENGASIHI 
SEPERTI YESUS 
MENGASIHI 

URUSAN YANG 
BELUM SELESAI 



Berdoa untuk pendeta yang hilang - Raymond Koh, Joshua
Hilmy dan Ruth Sitepu - dan aktivis, Amri Che Mat, agar
mereka dapat ditemui, dan keadilan akan ditegakkan. Berdoa
untuk pasukan peguam mereka akan berdaya tahan dan
bijak, sambil mereka gigih dalam mengejar keadilan untuk
keluarga-keluarga mereka, termasuk sesi pendengaran
SUHAKAM pada Januari 22, 2022 baru-baru ini.

Doakan kebebasan beragama di negara-negara yang
menganiaya mereka yang tidak mengikut agama
kebangsaan mereka, terutamanya mereka yang
menaruh kepercayaan mereka kepada Yesus Kristus.
Berdoa untuk ketabahan dan kekuatan bagi mereka
yang dipenjarakan dan dianiaya kerana iman mereka
kepada Kristus. Berdoa untuk campur tangan ilahi untuk
menggerakkan hati "Saul-Saul".

6. GEREJA YANG TERANIAYA

Joshua & Ruth Raymond Amri
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Kebebasan Beragama

Kehilangan Pastor-Pastor dan Aktivis



7. DOA UNTUK ORANG YANG SAKIT, 
PELARIAN, KELUARGA, DIRI SENDIRI 

Mintalah Allah dalam
belas kasihan-Nya untuk
memulihkan mereka
kepada kesembuhan
penuh.

PENYEMBUHAN 
BAGI YANG SAKIT

Berdoalah agar kita menjadi
saluran Tuhan yang penuh
kebaikan dan belas kasihan
terhadap mereka. Doakan agar
mereka dapat menetap di tempat
yang baik dan selamat supaya
mereka dapat membina semula
kehidupan mereka. Doakan
kalangan diaspora agar mereka
akan mengenal Juruselamat.

PENDATANG DAN 
PELARIAN

Berdoa untuk perlindungan
dan kesejahteraan setiap ahli
keluarga sewaktu berkumpul
untuk Tahun Baru Cina.
Doakan perjalanan yang
selamat untuk mereka yang
balik kampung pada musim
ini.

PERLINDUNGAN 
UNTUK KELUARGA Berdoalah untuk

mengasihi Tuhan dengan
segenap hati, jiwa, fikiran
dan kekuatan kita, dan
mengasihi sesama
manusia sebagaimana kita
mengasihi diri kita sendiri.
Semoga kita sengaja
mengikut Yesus.

DIRI SENDIRI

"Raja akan menjawab, 'Sesungguhnya, Aku berkata kepadamu, apabila kamu melakukannya kepada yang 
paling kecil antara saudara-Ku ini, ertinya kamu melakukannya kepada-Ku.'" - Matius 25:40 AVB
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DOA 
SPONTAN 

Tambahlah
Doa Sendiri

Biar Roh Kudus memimpin anda untuk
mendoakan hal-hal lain yang muncul dalam hati
anda pada musim ini, terutamanya hal yang 
berkait dengan negara kita, serta hal-hal lain yang 
membebankan hati anda sekarang.
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MENYERAH DIRI

Semasa kita mengakhiri masa syafaat
ini, marilah kita menyerah sepenuhnya
kepada kehendak Bapa Syurgawi kita
untuk semua yang telah kita doakan,
agar di mana sahaja Dia
menempatkan kita, kita yang telah
diberkati akan menjadi berkat kepada
yang lain.
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DOA PENUTUPAN

DOA BAPA KAMI
Ya Bapa kami yang di syurga,
sucilah nama-Mu.
Datanglah kerajaan-Mu.
Terlaksanalah kehendak-Mu
di bumi sebagaimana di syurga.
Berilah kami makanan untuk hari ini.
Ampunkanlah kesalahan kami
sebagaimana kami mengampuni mereka yang 
bersalah terhadap kami.
Janganlah biarkan kami tergoda,
tetapi selamatkanlah kami daripada yang jahat.
Engkaulah yang empunya kerajaan, kekuasaan
dan kemuliaan selama-lamanya. Amin.
Matius 6:9-13 AVB

Mari kita menyatakan kedatangan Kerajaanya
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Cadangan Lagu Penutupan: 

KAU TUHAN YANG BERKUASA

1 Kau Tuhan Yang Berkuasa
Berkuasa selamanya
Surga bumi menyembah
Bersorak haleluya
Kau Tuhan berkuasa

2  Kau Tuhan Yang Berkuasa
Berkuasa selamanya
Surga bumi menyembah
Bersorak haleluya
Kau Tuhan berkuasa

3  Puji dan sembah haleluya
Puji dan sembah haleluya
Raja segala raja
Berkuasa selamanya
Kau Tuhan Yang Berkuasa
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L i n k : https:/ /youtu.be/nPpdW9j29x0
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https://youtu.be/nPpdW9j29x0


TETAPKAN HATI 
DALAM TUHAN

BERDIAM SECARA SENGAJA BUAT 
SEKETIKA, bernafas secara 
mendalam, berterima kasih kepada 
Allah atas hadirat-Nya, dan serahkan 
segala suatu yang anda telah doakan 
kepada-Nya.
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LATAR BELAKANG DAN MAKLUMAT 

Panduan doa ini boleh 
disesuaikan untuk 
kegunaan anda sendiri. Ia 
boleh didapati dalam 
Bahasa Inggeris, Bahasa 
Malaysia dan Bahasa Cina.

Panduan Doa Yang 
Boleh Disesuaikan 

Panduan doa ini juga 
dipakai oleh ahli-ahli 
jaringan Prayer United 
(Kesatuan Doa).

Diguna pakai oleh 
Prayer United 

Jika anda ingin melanggan 
panduan doa mingguan ini 
atau jika anda mempunyai 
sebarang kesaksian atau  
perkongsian, sila hantar mesej 
kepada kami ke 
support@247prayerasia.com  

Untuk Melanggan

Emel: support@247prayerasia.com
Tempahan until Bilik Doa Kami:
Petaling Jaya - Terry Law 
terry.law@247prayerasia.com
Putrajaya - Josie Paul 
josie.paul@247prayerasia.com

Hubungi Kami 

Panduan doa ini dilahirkan sebagai teman apabila sekatan pandemik bermula pada 18 Mac 2020. Hari ini, panduan doa ini telah digunakan secara 
individu, keluarga dan gereja juga, untuk menggalakkan dan memberkati supaya kita terus berdoa agar kerajaan Tuhan datang dan kehendak 
Tuhan dilaksanakan pada saat-saat yang tidak tertentu ini. Pada tahun 2022, kami telah memulakan format baharu ini yang kami harap akan 
membolehkan kalian menggunakan sumber ini di gereja secara bersemuka atau dalam talian. 
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