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

Fokus

Minggu ke
MINTA PENYEDIAAN SUPRANATURAL.
19
6-12 Mei,
2022

Minta kepada Tuhan untuk membantu
katalisator-katalisator kegerakan untuk
menemukan, dan terhubung dengan
orang-orang serta elemen yang
diperlukan untuk meluncurkan
kegerakan baru.

Fokus Kepada Kelompok Suku
yang Belum Terjangkau:

Fokus kota di Dunia:
Baghdad, Irak

Link/Info

Ketika Yesus dan murid-murid-Nya tiba di Kapernaum
datanglah pemungut bea Bait Allah kepada Petrus dan
berkata: "Apakah gurumu tidak membayar bea dua dirham
itu?" Jawabnya: "Memang membayar." Dan ketika Petrus
masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan
pertanyaan: "Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah
raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya
atau dari orang asing?" Jawab Petrus: "Dari orang asing!"
Maka kata Yesus kepadanya: "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi
supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka,
pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang
kaupancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau
akan menemukan mata uang empat dirham di dalamnya.
Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagi-Ku dan
bagimu juga.. “ — MAT 17:24-27
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-Jum)
https://unreachedoftheday.org/ (Sbt-Sen)
Jumat – Mangrik Buddhist di Pakistan
Sabtu - Czech Jew di Czechia
Minggu– Danish Jew di Denmark
Senin – Afar di Djibouti
Selasa– Luzu Buddhist di China
Rabu – Khatri Hindu di India
Kamis– Lelak Muslim di Malaysia

1.
2.
3.

Berdoa bagi gereja rumah yang bermultiplikasi
untuk meluncurkan kegerakan injil di 25 bahasabahasa yang ada di kota ini.
Berdoa bagi penerjemahan kitab PB di dalam bahasa
Marsh Arabic
Berdoa agar ada kegerakan doa yang dahsyat
melanda semua gereja rumah .

4.
5.

Minggu ke MENEMUKAN ORANG DAMAI.
Minta kepada Roh Kudus untuk
20
13-19 Mei,
2022

mempersiapkan setiap hati mereka yang
belum percaya. Berdoa agar Allah
mendorong pemurid-pemurid kepada
mereka yang ditarik untuk mendekat
kepadaNya.

Fokus Kepada Kelompok Suku
yang Belum Terjangkau:

Fokus Kota di Dunia:

“Tidak ada seorangpun yang dapat datang kepada-Ku, jikalau
ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus Aku, dan ia akan
Kubangkitkan pada akhir zaman.” —Yoh 6:44

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-Jum)
https://unreachedoftheday.org/ (Sbt-Sen)
Jumat– Kunbi Konkani Hindu di India
Sabtu – Kinnara di Sri Lanka
Minggu – Tai Nua di China
Senin – Eritrean Tigre di Eritrea
Selasa – Kunbi Anjna Hindu di India
Rabu – Molbog Muslim di Malaysia
Kamis – Mangrik Buddhist di India

1.

Yerusalem, Israel

2.
3.
4.
5.

Minggu ke BERGERAK PELAN UNTUK BERGERAK
LEBIH CEPAT
21
20-26,Mei
2022

Berdoa agar mereka yang mencari
terobosan tetap berkomitmen kepada
prinsip-prinsip dan hal-hal praktis untuk
memulai kegerakan-kegerakan. Mintalah
agar mereka tidak merasa kecil hati saat
menantikan Roh Kudus bergerak kepada
suku dan tempat yang belum terjangkau.

Fokus Kepada Kelompok Suku
yang Belum Terjangkau:

Berdoa agar gereja-gereja historis dapat dipenuhi
dengan anugerah dan keberanian saat mereka
memberitakan iman mereka kepada yang lain.
Berdoa agar kerajaan Allah di deklarasikan atas kota
ini dalam doa dan penmberitaan injil.

Berdoa bagi kesatuan diantara Umat Yahudi dan
Arab dalam meluncurkan 50 gereja rumah yang
meninggikan Kristus dan bermultiplikasi di setiap
39 bahasa yang ada di kota ini.
Berdoa bagi penerjemahan kitab PB di Levantine
Arabic Selatan.
Berdoa bagi kegerakan doa yang dashyat untuk
melanda gereja-gereja rumah yang ada.
Berdoa adanya damai sejahtera di antara kelompok
suku-suku, Bahasa-bahasa, orang-orang melalui
deklarasi dari YESUS sang Mesias.
Berdoa bagi Kerajaan Allah untuk hadir dalam
bentuk tanda dan Mujizat dan kuasa.

“Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan
kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya
akan mengalami kekurangan..” — Amsal 21:5

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-Jum)
https://unreachedoftheday.org/ (Sbt-Sen)
Jumat– Comorian Nzwani umat Muslim di Comoros
Sabtu – Pa-O di Myanmar
Minggu – Burakmin di Japan
Senin – Finnish Jew di Finland
Selasa– Bozo umat Muslim di Mali

Rabu – Manyak umat Buddha di China
Kamis– Lodha Hindu di India

Fokus Kota di Dunia:

1.

Beirut - Lebanon

2.
3.
4.
5.

Minggu ke MEMURIDKAN KELOMPOK DAN
BUKAN HANYA SATU ORANG.
22
27 Mei – 2
Juni, 2022

Ask Meminta kepada Allah untuk
membukakan keluarga damai, dimana
keluarga dan kelompok yang
dikumpulkan dengan sengaja untuk
dimuridkan dan belajar bagaimana
menaati kebenaran dari Firman Tuhan
Bersama-sama.

Fokus Kepada Kelompok Suku
yang Belum Terjangkau:

Fokus Kota di Dunia:
Homs – Suriah

Keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama-sama
dengan mereka, dan beberapa saudara dari Yope menyertai
dia. 10:24 Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di
Kaisarea. Kornelius sedang menantikan mereka dan ia telah
memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya
berkumpul..” — Kis 10:23B-24

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-Jum)
https://unreachedoftheday.org/ (Sbt-Sen)
Jumat – Matpa umat Buddha di Bhutan
Sabtu – Mandinka di Gambia
Minggu– Lezgin di Georgia
Senin – German Jew di Germany
Selasa– Manyuki umat Buddha di Myanmar
Rabu– Lohar Hindu di India
Kamis – Bozo Tiemaxo umat Muslim di Mali

1.

2.
3.
4.

5.

Fokus Kota di Dunia (2):
Istanbul, Turki

Berdoa agar Raja Damai menyatakan kasihNya dan
anugerahNya di antara 50 gereja rumah yang
meninggikan Kristus dan bermultiplikasi di 18
bahasa-bahasa yang ada di kota ini.
Berdoa bagi penerjemahan kitab PB di Najdi Arabic
Berdoa bagi kegerakan doa yang dashyat untuk
melanda gereja-gereja rumah tersebut.
Berdoa bagi kegerakan ALLAH untuk terjadinya
terobosan dari kekerasan dan kehancuran yang ada
dan memberikan harapan serta damai sejahtera.
Berdoa agar Kerajaan Allah dapat hadir melalui
mimpi dan penglihatan melalui penginjilan dan
pemberitaan kabar baik.

Berdoa agar kekerasan berakhir dan bagi gereja
rumah yang bermultiplikasi serta meninggikan
Kristus di 31 bahasa di kota ini.
Berdoa bagi penerjemahan kitab PB di Bedawi.
Berdoa bagi kegerakan Allah yang dashyat untuk
melanda gereja-gereja rumah yang ada.
Berdoa bagi pengungsi-pengungsi, orang-orang yang
tidak mampu, dan mereka yang terluka untuk
menemukan harapan dan kesembuhan dalam Nama
Yesus.
Berdoa bagi kerajaan Allah untuk hadir dalam
tanda-tanda , mujizat, dan kuasa atas area militer,
bisnis, dan pemimpin-pemimpin di pemerintahan.
1.
2.

Berdoa bagi multiplikasi dari kerajaan Allah
atas 49 bahasa yang ada di kota tersebut.
Berdoa bagi penerjemahan kitab PB di dalam
Bahasa Balkan Gaguaz Turkish

3.

4.
5.

Berdoa bagi kegerakan doa yang dashyat lahir
dari Istanbul bagi setiap area di negara
tersebut.
Berdoa bagi kebangkitan atas rencana Ilahi
Allah bagi kota ini.
Berdoa bagi Kerajaan Allah untuk hadir dalam
tanda-tanda, mujizat dan kuasa.

