Oktober 2022
Tema “Global Family 24-7
Prayer” Minggu ini
Minggu

Minggu ke
41
7-13 Okt.

Fokus

MELATIH DAN MELEPASKAN
Berdoalah agar para pemimpin
kegerakan dapat melepaskan mereka
yang terlatih dalam prinsip-prinsip CPM
ke daerah-daerah baru. Doakan untuk
adanya pertumbuhan jaringan dan
kolaborasi antar Kegerakan.
FOKUS DOA BAGI UMAT YAHUDI,
ISRAEL DAN SATU MANUSIA BARU:

Link(s)/Info

“Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan
berpuasa, berkatalah Roh Kudus: ”Khususkanlah Barnabas
dan Saulus bagi-Ku untuk tugas yang telah Kutentukan bagi
mereka.” 3Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah
meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka
membiarkan keduanya pergi.” —KIS 13:2-3

1.
2.

Fokus Kepada Kelompok Suku yang
Belum Terjangkau:

Fokus kota di Dunia(1):

Ahmedabad, India

Agar Intercession yang Murni berkembang di dalam
kegerakan Doa
Untuk memanggil para Penjaga di seluruh dunia
untuk membangun kelompok-kelompok doa Syafaat
Murni di seluruh Dunia dan kolaborasi di antara
gerakan

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/ (Sab-Sen)
Jumat – Yadav umat Hindu di India
Sabtu - Machhi umat Muslim di Pakistan
Minggu – Muhamasheen, Akdam di Qatar
Senin – Romanian oramg Yahudi di Romania
Selasa – Vanjara umat Hindu di India
Rabu – Hasania umat Muslim di Sudan
Kamis – Thai Utara umat Buddha di Laos
1.
2.
3.

Berdoalah agar Tuhan membuka hati orang-orang
agar mau menerima Injil.
Berdoa untuk umat Hindu yang fanatik yang
menyebarkan kebohongan terhadap agama Kristen.
Berdoalah agar Gereja-Gereja menjadi Gereja-Gereja
yang menyaksikan Injil.

4.
5.

Fokus kota di Dunia (2):

Amritsar, India

1.
2.
3.
4.

Minggu ke
42
14 – 20 Okt.

MATI DARI DIRI SENDIRI
Berdoalah agar setiap murid dan
pemimpin gerakan secara sengaja dan
konsisten mati dari diri mereka sendiri
untuk melihat adanya pelipat-gandaan
dalam kegerakan.
FOKUS DOA BAGI UMAT YAHUDI,
ISRAEL DAN SATU MANUSIA BARU:

Berdoa bagi proses penerjemahan Alkitab ke dalam
bahasa Gujar, Varli, dan Mundari
Berdoalah agar Film Yesus diterjemahkan ke dalam
bahasa Gujari dan Koda
Berdoalah agar Gereja dan anggota jemaat efektif
dalam ikut serta membagikan Injil.
Berdoalah agar orang-orang dapat memahami Allah
yang hidup yang sejati.
Berdoalah bagi proses penerjemahan Alkitab secara
lengkap ke dalam bahasa Bengali, Urdu, dan Nepal
Berdoalah agar Film Yesus diterjemahkan ke dalam
bahasa makro Rajasthani.

“Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya jikalau biji gandum
tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja;
tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. .” —
YOH 12:24

1. Bagi takut akan Allah Kembali kepada ekklesiaNya/
GerejaNya

2. Bagi kebangunan Rohani
Fokus Kepada Kelompok Suku yang
Belum Terjangkau:

Fokus kota di Dunia:

Asansol, India

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/ (Sab-Sen)
Jumat – Luwu umat Muslim di Indonesia
Sabtu - Yakut di Rusia
Minggu – Buriat Rusia di Rusia
Senin – Orang-orang India Gujarati di Rwanda
Selasa – Husseinat umat Muslim di Sudan
Rabu – Saragh Yugur Buddha di China
Kamis – Yadav umat Hindu di Nepal
1.
2.
3.

4.

5.
6.

Berdoa bagi para penyembah berhala yang telah
dikaburkan oleh kebohongan dan ilmu sihir.
Berdoa agar organisasi Misi dan gereja-gereja dapat
dapat menjangkau dengan Kasih Kristus
Prostitusi adalah masalah besar lainnya di daerah
ini. Berdoa agar Tuhan dapat menyelamatkan
mereka yang rentan.
Berdoa agar misi perintisan Gereja dapat
berlangsung dengan lebih semarak. Lebih banyak
gereja rumah yang akan ditanam.
Berdoa bagi proses penerjemahan Alkitab ke dalam
bahasa Punjabi Timur dan Kashmir
Berdoa agar Film Yesus diterjemahkan ke dalam
bahasa Mahali

Fokus kota di Dunia (2):

Bangalore, India

1.
2.

3.

4.
5.
6.

Minggu ke
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21 – 27 Okt.

BERGERAK DENGAN ORANG_ORANG
YANG MAU BERGERAK
Berdoalah agar para pemimpin
menginvestasikan sebagian besar waktu
mereka bagi mereka yang mau menaati
firman Tuhan (“bergeraklah dengan para
penggerak; jangan berlama-lama dengan
mereka yang berlama-lama”).

FOKUS DOA BAGI UMAT YAHUDI,
ISRAEL DAN SATU MANUSIA BARU:

Agar Penduduk Kristen 5,2% menjadi radikal dalam
bersaksi dan memberitakan Injil.
Modernisasi, kehidupan malam, hubungan bebas
yang merajalela. Berdoalah kepada Tuhan untuk
menyelamatkan anak-anak muda.
Kekerasan terhadap orang Kristen meningkat dari
hari ke hari. Berdoa agar Tuhan dapat membuat
anak-anak-Nya kuat dan berani untuk menjalani
kehidupan Kristen yang bermakna.
Lebih banyak Gereja rumah agar tumbuh merajalela
Berdoa bagi proses penerjemahan Alkitab ke dalam
bahasa Kodava, Lambadi, dan Khasi
Berdoalah agar Film Yesus diterjemahkan ke dalam
bahasa Apatani

” Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun,
sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai
mengajar, pertama-tama kepada murid-murid-Nya, kata-Nya:
”Waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi “
—LUK 12:1

1. Bagi persiapan mempelaiNya
2. Bagi kedatanganNya – “datanglah, Tuhan
Yeshua/Yesus!”

Fokus Kepada Kelompok Suku yang
Belum Terjangkau:

Fokus kota di Dunia:

Bhopal, India

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/ (Sab-Sen)
Jumat – Central Tibetan Buddhist of China
Sabtu - Western Maninka in Senegal
Minggu – Serbian-speaking Jew in Serbia
Senin – Susu in Sierra Leone
Selasa – Tibetan Gtsang Buddhist of China
Rabu – Yadav Gualbans Hindu of Nepal
Kamis – Kawahia Muslim of Sudan
1.
2.
3.
4.
5.

Fokus kota di Dunia (2):

1.

Bhopal yang tertutup bagi Injil. Berdoalah agar
Tuhan membuka hati mereka untuk Injil.
Berdoa agar Gereja dan denominasi tetap bersatu
dan saling mendukung
Gereja Rumah untuk bertumbuh.
Berdoa bagi proses penerjemahan Alkitab ke dalam
Korku, Mundari, Adi, dan Karbi
Berdoalah agar Film Yesus diterjemahkan ke dalam
bahasa Bareli, Palya
Doakan agar ibu kota negara mengadvokasi
kebebasan beragama

Delhi, India

2.
3.

4.
5.
6.
7.

Minggu ke
44
28 Okt – 3
Nov.

BERJALAN DALAM KERENDAHAN HATI
Mintalah Tuhan untuk memberdayakan
semua murid dan pemimpin gerakan
untuk berjalan dalam kerendahan hati,
menempatkan kepentingan orang lain di
atas diri mereka sendiri.
FOKUS DOA BAGI UMAT YAHUDI,
ISRAEL DAN SATU MANUSIA BARU:

“dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian
yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang
seorang menganggap yang lain lebih utama dari pada dirinya
sendiri; dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan
kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga.”
—FIL 2:3-4

1.
2.

Fokus Kepada Kelompok Suku yang
Belum Terjangkau:

Fokus kota di Dunia:

Bagi orang-orang sisa Israel (di Israel)untuk
menemukan kesatuan hati yang lebih luas.
Bagi kasih dan kesatuan antara orang-orang percaya
Yahudi dan Arab di Israel

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/ (Sab-Sen)
Jumat – Umat Hindu orang-oramg Uganda Gujarati di
Uganda
Sabtu - Garre di Somalia
Minggu – Tunni di Somalia
Senin – Bhojpuri Bihari di Afrika Selatan
Selasa – Banjara umat Hindu di Pakistan
Rabu – Keiga Jirru umat Muslim di Sudan
Kamis – Nghari Orang Tibet umat Buddha di Cina
1.

Hyderabad, India
2.

3.
4.
5.

Fokus kota di Dunia (2):

Berdoa untuk Presiden, PM dan pejabat lainnya.
Modernisasi dan kehidupan malam telah merusak
kehidupan anak muda. Berdoalah Tuhan akan
melindungi anak-anak muda ini agar hidup mereka
tidak disia-siakan dalam dosa-dosa mereka.
Perempuan dan anak perempuan yang tidak aman
di kota ini. Berdoa untuk keselamatan semua.
Gereja-gereja untuk berada dalam kesatuan dan
menjadi model
Berdoa bagi prsoese penerjemahan Alkitab ke dalam
bahasa Gujari dan KokBorok
Berdoalah agar Film Yesus diterjemahkan ke dalam
bahasa Naga, Rengma Selatan, Gangte, dan Anal.

1.

Bagi kemajuan pekerjaan misionaris di antara
orang-orang Suku di Negara ini yang dilakukan oleh
Organisasi Misionaris.
Untuk kesejahteraan semua orang miskin, tertindas,
melarat dan yatim piatu dan organisasi yang bekerja
untuk kesejahteraan orang-orang tersebut.
Bagi orang-orang percaya untuk dengan tulus
berdoa bagi Kebangkitan di Negara mereka.
Berdoalah proses penerjemahan Alkitab secara
lengkap ke dalam bahasa Urdu
Berdoa agar Film Yesus diterjemahkan ke dalam
Korn
Perlindungan umat Tuhan, dimana rasionya sangat
lemah

Jaipur, India

2.
3.
4.
5.

Tempat ini terbebas dari kubu setan, terutama
terhadap penyembahan berhala
Dalam berhadapan dengan ekstremis Hindu yang
tetap menjadi ancaman potensial bagi umat Kristen
Berdoa bagi proses penerjemahan Alkitab ke dalam
bahasa Kumaoni
Berdoalah agar Film Yesus diterjemahkan ke dalam
bahasa Gujari

