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

Minggu ke
14
1-7 April,
2022

Fokus

MENGENALI DAN TERLIBAT DI DALAM
PEPERANGAN ROHANI
Berdoa agar Roh Kudus memberikan
ketajaman, sehingga setiap murid-murid
yang ada menyadari jerat perangkap
iblis. Minta kekuatan dan kemenangan
yang dahsyat Ketika mereka berperang
melawan penghulu-penghulu kegelapan
di area mereka.

Fokus Kepada Kelompok Suku
yang Belum Terjangkau:

Fokus kota di Dunia:

Link(s)/Info

“karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan
daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah,
melawan penguasa-penguasa, melawan penghulupenghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat 4
di udara.” —EF 6:12; “supaya Iblis jangan beroleh
keuntungan atas kita 3 , sebab kita tahu apa
maksudnya..” —2 KOR 2:11

Kelompok-kelompok suku yang telah dipilih dari panduan doa
“Kunci-Kunci Pemuridan” dan kelompok suku yang belum
terjangkau perharinya.
https://www.disciplekeys.world/pray/week-06/ (Sel-Jmt)
https://unreachedoftheday.org/ (Sbt- Sen)
Jumat – Gadaria Hindu di India
Sabtu - Kanembu di Chad
Minggu – Maba di Chad
Senin – Pashtun Utara di Chile
Selasa – Dhobi Batham Hindu di India
Rabu – Bedouin, Fezzan di Libya
Kamis – Khampa, Barat Orang-orang Budha di China

1.

Algiers – Algeria

2.
3.

4.

Berdoa bagi Gerejaa-gereja rumah bawah tanah
yang penuh hikmat dan dituntun oleh Roh Kudus,
dalam mengirimkan tim-tim kepada orang-orang
dalam 19 bahasa suku.
Berdoa bagi penerjemahan alkitab PB di Chenua.
Berdoa bagi pengaggungan nama Yesus,
kesembuhan hati dan jiwa-jiwa dari pengikut Yesus
yang baru.
Berdoa bagu adanya sekolah kepemimpinan bagi
orang-orang percaya yang baru agar bertumbuh
dalam iman dan keberanian mereka.

5.

Minggu ke
15
8-14 April,
2022

PERJALANAN YANG RINGAN DAN
MENGHINDARI BEBAN
Berdoa Agar murid-murid yang ada tetap
focus kepada Yesus dan memperluas
kerajaanNya, percaya kepada Tuhan
untuk menyediakan semua kebutuhan
saat mereka melakukan perjalanan
dengan beban yang ringan dan bergerak
mengikuti arahan Roh Kudus.

“Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan
janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam
perjalanan.” — LUK 10:4

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/week-02/ (Sel-Jmt)
https://unreachedoftheday.org/ (Sbt- Sen)
Jumat – Abai Sungai Muslim di Malaysia
Sabtu – Yang Zhuang di China
Minggu – Hua Miao di China
Senin – Bouyei di China
Selasa – Bedouin, Sanusi Muslim di Libya
Rabu – Kheng orang Buddha di Bhutan
Kamis – Gauda Hindu di India

Fokus kota di Dunia:

1.

Kairo - Mesir

2.
3.

4.
5.

Minggu ke
16
15-21 April,
2022

Berdoa bagi Kerajaan Allah untuk datang melalui
mimpi dan penglihatan, membebaskan mereka yang
terjebak dalam kegelapan untuk melihat terang
Dunia.

MEMAHAMI KEPENTINGAN YANG
MENDESAK DARI TUGAS
Berdoa agar setiap murid-murid dapat
mengerti dan memahami kepentingan
yang mendesak untuk melihat setiap
orang, dan tempat dijangkau oleh Injil,
dan mengejar kepenuhan dari visi
Kerajaan ini.

Fokus Kepada Kelompok Suku
yang Belum Terjangkau:

Berdoa untuk keberanian dan keteguhan hati atas
gereja rumah bawah tanah Ketika mereka mengirim
tim-tim kepada orang-orang dalam 31 bahasa suku.
Berdoa bagi penerjemahan Alkitab PB di Domari.
Berdoa bagi keteguhan hati dari pengikut Kristus
untuk mendengar arahan dari Roh Kudus saat
mereka membagikan kasih dan belas kasihan dari
Injil.
Berdoa untuk kesatuan di antara gereja-gereja,
keberanian bagi anak-anak Tuhan dari latar
belakang Kristen Tradisional dan Ortodoks.
Berdoa agar Kerajaan Allah memenuhi universitasuniversitas, coffee shops, rumah-rumah, dan pabrikpabrik.

“Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus Aku,
selama masih siang; akan datang malam, di mana tidak ada
seorangpun yang dapat bekerja.” — YOH 9:4

Kelompok-kelompok suku yang telah dipilih dari panduan doa
“Kunci-Kunci Pemuridan” dan kelompok suku yang belum
terjangkau perharinya.
https://www.disciplekeys.world/pray/week-03/ (Sel-Jmt)
https://unreachedoftheday.org/ (Sbt-Sen)

Jumat – Lao Krang Buddhist di Thailand
Sabtu – Mishaba Laluo di China
Minggu – Liujiang Zhuang di China
Senin – Guibei Zhuang di China
Selasa – Khmu Puman orang-orang Buddha di China
Rabu – Gujar Hindu di India
Kamis – Bilala Muslims di Chad

Fokus kota di Dunia:
Tripoli - Libya

1.
2.
3.
4.

5.

Minggu ke
17
22-28 April,
2022

PERCAYA KEPADA PENYEDIAAN
ALLAH
Berdoa agar pemurid-pemurid hidup
dalam iman, percaya bahwa Ketika
mencari terlebih dahulu Kerajaan Allah
dan kebenaranNya, DIA akan
menyediakan yang diperlukan mereka
secara berlimpah.

Fokus Kepada Kelompok Suku
yang Belum Terjangkau:

Fokus kota di Dunia:

Berdoa bagi 50 gereja rumah yang meninggikan
nama Yesus dan bermultiplikasi di 27 bahasa.
Berdoa bagi penerjemahan Alkitab PB di Bahasa
Arab Libya.
Berdoa bagi kegerakan doa yang dahsyat untuk
melanda gereja-gereja rumah.
Berdoa bagi Tripoli menjadi tempat pengutusan,
menjadi dampak bagi seluruh bangsa dan daerah
dengan menyatakan kuasa dari Yesus.
Berdoa bagi Kerajaan Allah untuk menghancurkan
pekerjaan-pekerjaan iblis.

“Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia
kepada kamu , supaya kamu senantiasa berkecukupan di
dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam
pelbagai kebajikan.” — 2 KOR 9:8

Kelompok-kelompok suku yang telah dipilih dari panduan doa
“Kunci-Kunci Pemuridan” dan kelompok suku yang belum
terjangkau perharinya.
https://www.disciplekeys.world/pray/week-04/ (Sel-Jmt)
https://unreachedoftheday.org/ (Sbt-Sen)
Jumat – Jat Gil Hindu di India
Sabtu – Laki di Iran
Minggu – Embera-Baudo di Kolombia
Senin – Malayo di Kolombia
Selasa – Jat Hindu di India
Rabu – Bisaya Muslim di Malaysia
Kamis – Lao Lom Buddhist di Thailand

1.

Marrakech – Moroko
2.
3.
4.

5.

Berdoa bagi persimpangan Afrika Utara ini untuk
melahirkan ratusan gereja rumah yang meninggikan
Kristus dan bermultiplikasi di 12 bahasa suku.
Berdoa bagi penerjemahan Alkitab PB di Hassaniya.
Berdoa bagi kegerakan doa yang dahsyat untuk
melanda gereja-gereja rumah.
Berdoa bagi adanya base bagi pekerja-pekerja misi
dan agar mereka dikuatkan untuk mengirim ribuan
pekerja di bangsa ini.
Berdoa bagi Kerajaan Allah untuk membawa damai
dan kebaikan Tuhan kepada mereka yang miskin.

Week 18
29 April – 5
Mei, 2022

MENGAKSES PELAYANAN BIVOCATIONAL
Minta kepada Allah untuk memberikan
murid-murid di daerah tidak terjangkau
ide-ide untuk menghasilkan uang bagi
keluarganya, saat bersamaan
memberikan mereka akses kepada
orang-orang baru dan fleksibilitas untuk
melanjutkan menghasilkan murid.

Fokus Kepada Kelompok Suku
yang Belum Terjangkau:

Fokus kota di Dunia (1):

“Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia
tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja
bersama-sama, karena mereka sama-sama tukang kemah .
Dan setiap hari Sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadat
dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orangorang Yunani..” — ACTS 18:3-4
Kelompok-kelompok suku yang telah dipilih dari panduan doa
“Kunci-Kunci Pemuridan” dan kelompok suku yang belum
terjangkau perharinya.
https://www.disciplekeys.world/pray/week-04/ (Sel-Jmt)
https://unreachedoftheday.org/ (Sbt-Sen)
Jumat – Kiput Muslim di Malaysia
Sabtu – Bederia di Sudan
Minggu – Wolof di Senegal
Senin – Ginukh di Rusia
Selasa – Bonggi Muslim di Malaysia
Rabu – Lao Ngaew Orang-orang Budhda di Thailand
Kamis – Khati Hindu di India

1.

Muscat – Oman
2.
3.

4.

5.

Fokus kota di Dunia (2):

1.

Sana’A’ – Yemen
2.
3.

4.
5.

Berdoa bagi gereja rumah yang emninggikan Kristus
dan bermultiplikasi, untuk menyebarkan hidup baru
di dalam Yesus bagi 29 bahasa suku.
Berdoa bagi penerjemahan Alkitab PB di Mehri.
Berdoa bagi kegerakan yang dahsyat dari
kesembuhan dan damai sejahtera untuk melanda
ibu-ibu dan anak-anak.
Berdoa bagi tempat pelatihan untuk diperlengkapi,
bagi pemimpin-pemimpin untuk bermultiplikasi,
dan bagi pewahyuan akan Yesus untuk disebarkan
atas kota tersebut.
Berdoa bagi kerajaan Allah untuk hair dalam tandatada, mujizat, dan kuasa atas orang-orang elit, dan
keluarga-keluarga Kerajaan dan orang-orang
miskin.

Berdoa bagi kesembuhand an pemulihan dari
gereja-gereja rumah yang meninggikan Kristus,
multiplikasi dari gereja-gereja rumah di 20 bahasa
yang ada di kota ini.
Berdoa bagi penerjemahan Alkitab PB di Bahasa
Arab Gulf.
Berdoa bagi kegerakan yang dahsyat dari orangorang Kristen yang berdoa dimanapun untuk
mengangkat kota yang terpecah karena perang ini.
Berdoa gara Allah mencurahkan belas kasihan atas
kota ini dan mengakhiri perang saudara ini.
Berdoa bagi kerajaan Allah untuk hadir dalam kasih
karuniaNya. Memberikan pemberian bagi yang
miskin dan membuka hati bagi kerajaanNya.

