
November 2022 
Tema “Global Family 24-7       

Prayer” Minggu ini 
Minggu    Fokus                                                                       Link(s)/Info 

Minggu ke 
45 

 
4 – 10 Nov.  

SECARA REGULAR  MENINJAU, 

MEREVISI DAN BERKUMPUL 

Mintalah Tuhan untuk memberikan visi 
dan keberanian kepada pelatih gerakan 
dan pemurid untuk mengevaluasi 
pekerjaan  mereka secara teratur dan 
dengan jelas melihat apa yang perlu 
dilanjutkan, dimulai, diubah atau 
dihentikan. 

“Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap, bahwa aku 
telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan: aku 
melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan 
diri kepada apa yang di hadapanku, 14dan berlari-lari kepada 
tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi 
dari Allah dalam Kristus Yesus.” —Fil 3:13-14 

FOKUS DOA BAGI UMAT YAHUDI, 

ISRAEL DAN SATU MANUSIA BARU:  

1. Bagi kesatuan hati antara umat percaya Yahudi dan 
umat percaya Palestina  

2. Bagi kedamaian antara orang-orang Israel dan 
Palestina  

Fokus Kepada Kelompok Suku yang 
Belum Terjangkau: 

 

Kelompok-kelompok suku yang telah dipilih dari panduan 
doa “Kunci-Kunci Pemuridan” dan kelompok suku yang 
belum terjangkau perharinya. 
https://www.disciplekeys.world/pray/ (Sel-Jum) 
https://unreachedoftheday.org/ (Sabt- Sen) 
Jumat – Lafofo umat Muslim di Sudan 
Sabtu  - Kabardian di Suriah 
Minggu – orang-orang Timur Tengah Turkmen di Suriah 
Senin – Kerinci di Bahrain 
Selasa –  Kimr Umat Muslim di Sudan 
Rabu – Shanyan Tibetan umat Buddha di China 
Kamis – Umat Hindu Gujarati di Britania Raya   

Fokus kota di Dunia:  

Kanpur, India 
 

1. Berdoa agar semua kegerakan penjangkauan oleh 

umat Kristen di daerah ini akan menghasilkan 

program yang lebih kuat untuk menjangkau banyak 

jiwa dari semua agama yang berbeda. 

https://www.disciplekeys.world/pray/
https://unreachedoftheday.org/
https://joshuaproject.net/people_groups/12942/SU
https://joshuaproject.net/pray/unreachedoftheday/today?month=11&day=5&year=2022&cal=1
https://joshuaproject.net/pray/unreachedoftheday/today?month=11&day=6&year=2022&cal=1
https://joshuaproject.net/pray/unreachedoftheday/today?month=11&day=7&year=2022&cal=1
https://joshuaproject.net/people_groups/12693/SU
https://joshuaproject.net/people_groups/19252/CH
https://joshuaproject.net/people_groups/11982/UK


2. Berdoalah agar umat Hindu yang militan tidak 

mengganggu upaya untuk membawa orang lain 

kepada Yesus. 

3. Berdoa agar India menemukan cara untuk hidup 

damai dengan keragaman agama dan budayanya, 

dengan semua agama mencela kekerasan dan 

bekerja sama untuk kebaikan bangsa mereka. 

4. Berdoa bagi proses penerjemahan Alkitab ke dalam 

bahasa Arab, Mesopotamia (Irak) 

5. Berdoa bagi penerjemahan  film Yesus ke dalam 

bahasa Sansekerta 

Fokus kota di Dunia (2):  

Kolkata, India 

1. Berdoalah agar ketika komunitas Muslim mencari 

keselamatan dan penerimaan, mereka akan 

menemukannya di dalam Kristus dan persekutuan 

orang-orang percaya. 

2. Hindu didedikasikan bagi dewi kehancuran dan 

kematian - Kali. Berdoalah agar pewahyuan 

kehidupan dan kuasa Yesus dapat menembus 

kegelapan. 

3. Kolkata memiliki populasi orang Kristen yang 

sangat kecil. Ada sejumlah kecil gereja berbanding 

dengan ukuran populasi. Berdoalah agar orang-

orang Kristen yang percaya menjadi kuat. 

4. Berdoa bagi proses penerjemahn  Alkitab ke dalam 

bahasa Mundari 

5. Berdoa bagi penerjemahan Film Yesus ke dalam 

bahasa Naga, Nocte 
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11 – 17 Nov.  

FOKUS PADA CELAH YANG ADA 

Mintalah Tuhan untuk membuka pintu 
bagi Injil, dan membuka mata rohani 
setiap orang percaya. Berdoalah agar 
setiap gereja berperan dalam mengisi 
kesenjangan di mana belum ada 
keterlibatan CPM. 

“Dan dalam pemberitaan itu aku menganggap sebagai 
kehormatanku, bahwa aku tidak melakukannya di tempat-
tempat, di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya 
aku jangan membangun di atas dasar, yang telah diletakkan 
orang lain, tetapi sesuai dengan yang ada tertulis:”Mereka, 
yang belum pernah menerima berita tentang Dia, akan 
melihat Dia, dan mereka, yang tidak pernah mendengarnya, 
akan mengertinya..’ “ —ROMA 15:20-21 

FOKUS DOA BAGI UMAT YAHUDI, 

ISRAEL DAN SATU MANUSIA BARU: 

1. Untuk kesatuan yang lebih besar di kegerakan 
Mesianik di bangsa-bangsa  

2. Bagi gereja dan kegerakan mesianik untuk dapat 
merangkul karunia 5 jawatan dari Roh Kudus.  

Fokus Kepada Kelompok Suku yang 
Belum Terjangkau: 
 

Kelompok-kelompok suku yang telah dipilih dari panduan 
doa “Kunci-Kunci Pemuridan” dan kelompok suku yang 
belum terjangkau perharinya . 
https://www.disciplekeys.world/pray/ (Sel-Jum) 
https://unreachedoftheday.org/ (Sabt- Sen) 
Jumat – Logoi Umat Muslim di Sudan 
Sabtu  - Danuwar Rai di Nepal 
Minggu – Brahmin Srigaud di India 
Senin – Chain di India 
Selasa –  Umat Buddha Zhugqu Tibetan di China 
Rabu – Lahawin Umat Muslim di Sudan 
Kamis – Tu Umat Buddha di China 

https://www.disciplekeys.world/pray/
https://unreachedoftheday.org/
https://joshuaproject.net/people_groups/13085/SU
https://joshuaproject.net/pray/unreachedoftheday/today?month=11&day=12&year=2022&cal=1
https://joshuaproject.net/pray/unreachedoftheday/today?month=11&day=13&year=2022&cal=1
https://joshuaproject.net/pray/unreachedoftheday/today?month=11&day=14&year=2022&cal=1
https://joshuaproject.net/people_groups/18701/CH
https://joshuaproject.net/people_groups/12947/SU
https://joshuaproject.net/people_groups/15603/CH


Fokus kota di Dunia:  

Lucknow, India 

1. Lonjakan penganiayaan terhadap orang Kristen dan 

Muslim selama beberapa tahun terakhir 

2. Kekerasan dalam rumah tangga dan ketabuan sosial 

sangat lazim di daerah pedesaan Lucknow 

3. Lucknow bukanlah tempat yang aman bagi wanita. 

Ini berada di puncak daftar kota-kota besar di India 

dalam hal kejahatan terhadap perempuan 

4. Berdoa bagi proses penerjemahan Alkitab ke dalam 

bahasa Nepal dan Kumaoni 

5. Berdoa bagi penerjemahn Film Yesus ke dalam 

bahasa Sansekerta 

Fokus kota di Dunia (2):  

Mumbai, India 

1. Mumbai memiliki kawasan lampu merah paling 

terkenal di Asia yang menampung sejumlah besar 

pekerja seks, yang sebagian besar hidup dalam 

kemelaratan. 

2. Mumbai menempati urutan kelima dalam kejahatan 

di antara 19 kota besar di India. 

3. Meskipun Mumbai adalah pusat komersial dan 

ekonomi terbesar di India, sekitar 60% 

penduduknya tinggal di daerah kumuh. Khususnya, 

Mumbai memiliki daerah kumuh terbesar di dunia, 

Dharavi. 

4. Berdoa bagi proses penerjemahan Alkitab ke dalam 

bahasa Urdo, Kannada, dan Adi 

5. Berdoalah bagi penerjemahan Film Yesus ke dalam 

Kodava dan Kaikadi 
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18 – 24 Nov.  

MENGUCAP SYUKUR DALAM SEGALA 

SESUATU 

Berdoalah agar sejak awal para pembuat 
murid akan membangun dalam gerakan 
DNA rasa syukur dalam segala keadaan. 

“Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang 
dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu.” —1 TES 
5:18 

FOKUS DOA BAGI UMAT YAHUDI, 

ISRAEL DAN SATU MANUSIA BARU: 

1. Agar lebih banyak orang Yahudi melakukan Aliyah 
(kembali ke tanah air) dari bangsa-bangsa 

2. Agar orang percaya Yahudi diterima sebagai orang 
Yahudi di Israel 

Fokus Kepada Kelompok Suku yang 
Belum Terjangkau: 
 

Kelompok-kelompok suku yang telah dipilih dari panduan 
doa “Kunci-Kunci Pemuridan” dan kelompok suku yang 
belum terjangkau perharinya . 
https://www.disciplekeys.world/pray/ (Sel-Jum) 
https://unreachedoftheday.org/ (Sabt- Sen) 
Jumat – Miri Umat Muslim di Sudan 
Sabtu  - Sikh Arora di India 
Minggu – Yadav Sadgope di Bangladesh 
Senin – Balinese  di  Malaysia 
Selasa –  Umat Buddha Za di China 
Rabu – Qizilbash Muslim di Afghanistan 
Kamis – Yaw Umat Buddha di Myanmar 

https://www.disciplekeys.world/pray/
https://unreachedoftheday.org/
https://joshuaproject.net/people_groups/15637/SU
https://joshuaproject.net/pray/unreachedoftheday/today?month=11&day=19&year=2022&cal=1
https://joshuaproject.net/pray/unreachedoftheday/today?month=11&day=20&year=2022&cal=1
https://joshuaproject.net/pray/unreachedoftheday/today?month=11&day=21&year=2022&cal=1
https://joshuaproject.net/people_groups/18354/CH
https://joshuaproject.net/people_groups/14498/AF
https://joshuaproject.net/people_groups/18998/BM


Fokus kota di Dunia:  
Patna, India 

 

1. Sistem kesehatan Patna yang buruk sehingga 

banyak rumah sakit kekurangan ruang operasi 

untuk operasi darurat, ICU dan bank darah. 

2. Penambangan ilegal adalah masalah yang sering 

terjadi. Berdoa untuk menghentikan semua jenis 

kegiatan ilegal. 

3. Berdoa untuk pasokan obat-obatan terlarang 

kepada anak di bawah umur dan anak-anak 

dihentikan. 

4. Berdoa bagi proses penerjemahan Alkitab ke dalam 

bahasa Kharia 

5. Berdoalah bagi penerjemahan Film Yesus ke dalam 

bahasa makro Rajasthani 

Fokus kota di Dunia (2):  

Srinagar, India 

1. Ada sangat sedikit orang Kristen di Srinagar. Mereka 

adalah kelompok yang paling sedikit dibicarakan 

dan paling diabaikan 

2. Sejarah panjang dari ketidakstabilan politik dan 

penindasan politik yang baru-baru ini  dilakukan 

oleh pemerintah Hindu telah mengakibatkan 

masyarakat sipil marah dan frustrasi 

3. Karena sengketa wilayah India dan Pakistan atas 

Kashmir, ancaman pemberontakan dan teror 

membuat Srinagar tempat yang tidak aman untuk 

ditinggali atau dikunjungi 

4. Berdoalah bagi proses penerjemahan Alkitab secara 

lengkap ke dalam bahasa Odia dan Gujari 

5. Berdoa bagi proses penerjemahan film Yesus 

diterjemahkan ke dalam bahasa Gujari 
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25 Nov. – 1 

Des.  

PUNYA IMAN DAN BERTAHAN 

Mintalah Bapa untuk memberi para 
murid iman yang tak tergoyahkan 
kepada-Nya, dan pada janji-janji-Nya, 
yang akan membawa mereka melewati 
setiap kesulitan dan kesulitan. 

“Tetapi kami ingin, supaya kamu masing-masing 
menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan 
pengharapanmu suatu milik yang pasti, sampai pada 
akhirnya, 12agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi 
menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan 
kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan 
Allah..” — Ibr  6:11-12 

FOKUS DOA BAGI UMAT YAHUDI, 

ISRAEL DAN SATU MANUSIA BARU: 

1. Bagi pemeluk Yahudi untuk bisa melakukan Aliyah. 
(Mereka saat ini tidak lagi dianggap Yahudi oleh 
Negara Israel, dan akibatnya, tidak diterima sebagai 
warga negara.) 

2. Doakan agar kekuatan iblis yang menjadi 
penghalang dipatahkan sehingga bisa terjalin 
hubungan kembali 

Fokus Kepada Kelompok Suku yang 
Belum Terjangkau: 
 

Kelompok-kelompok suku yang telah dipilih dari panduan 
doa “Kunci-Kunci Pemuridan” dan kelompok suku yang 
belum terjangkau perharinya. 
https://www.disciplekeys.world/pray/ (Sel-Jum) 
https://unreachedoftheday.org/ (Sabt- Sen) 
Jumat – Sherifi Umat Muslim di Sudan 
Sabtu  - Jat Gil Sikh di India 
Minggu – Jat Sidhu Sikh di India 

https://www.disciplekeys.world/pray/
https://unreachedoftheday.org/
https://joshuaproject.net/people_groups/14905/SU
https://joshuaproject.net/pray/unreachedoftheday/today?month=11&day=26&year=2022&cal=1
https://joshuaproject.net/pray/unreachedoftheday/today?month=11&day=27&year=2022&cal=1


Senin – Rajput Sikh di India 
Selasa  –  Saek Umat Buddha di Thailand 
Rabu – Rizeiqat Umat Muslim di Sudan 
Kamis – Tai Lue Umat Buddha di Thailand 

Fokus kota di Dunia: 

Prayagraj, India 

1. Ini adalah pusat dari tempat ziarah terpenting bagi 

umat Hindu. Banyak kuil dan tempat sucinya adalah 

benteng iblis. 

2. Kualitas udara yang buruk: Ini adalah peringkat 

terburuk di antara kota-kota negara bagian di India 

untuk kualitas udara 

3. rayagraj telah menyaksikan peningkatan tingkat 

kejahatan termasuk pemerkosaan di masa lalu 

4. Berdoa bagi proses penerjemahan Alkitab ke dalam 

bahasa Kasmiri dan Meitei 

5. Berdoa bagi adanya penerjemahan Film Yesus ke 

dalam bahasa Sansekerta 

Fokus kota di Dunia (2): 

Surat, India 

1. Serangan terhadap gereja dan masjid dan kekerasan 

terhadap orang Kristen dan Muslim 

2. Surat rentan terhadap perubahan iklim termasuk 

banjir 

3. Surat kabar  mencatat banyak nya Tindakan 

kekerasan dalam rumah tangga dan merupakan 

yang tertinggi di seluruh negara bagian dengan 

lonjakan signifikan dalam satu tahun terakhir 

4. Berdoa bagi proses penerjemahan Alkitab ke dalam 

bahasa Kashmir, Purik, dan Lambadi 

5. Berdoalah bagi adanya penerjemahan Film Yesus ke 

dalam bahasa Shina dan Pashto, Central dan Pahari-

Potwari 

 

https://joshuaproject.net/pray/unreachedoftheday/today?month=11&day=28&year=2022&cal=1
https://joshuaproject.net/people_groups/14631
https://joshuaproject.net/people_groups/14564/SU
https://joshuaproject.net/people_groups/18566/TH

