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

Minggu ke
23
3-9 Juni, 2022

Fokus

MENYATAKAN KERAJAANNYA
Minta kepada Roh Kudus untuk
memberikan kepada setiap murid
perkataan, Tindakan, tanda mujizat dan
keajaiban, untuk menyatakan kedatangan
KerajaanNya yang akan dating dengan
keberanian dan kuasa.

Fokus Kepada Kelompok Suku
yang Belum Terjangkau:

Fokus kota di Dunia:

Link(s)/Info

“Pergilah dan beritakanlah: Kerajaan Sorga sudah dekat.’ ” —
MAT 10:7

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 – Mahratta Jadhav umat Hindu di India
Sabtu - Yunani umat Yahudi di Yunani
Minggu– Yakan di Philippines
Senin – Yakthumba, Limbu di Nepal
Selasa – Mahratta umat Hindu di India
Rabu – West Marghi umat Muslim di Nigeria
Kamis– Cona Monba umat Buddha di China

1.

Kabul, Afghanistan

2.
3.
4.
5.

Berdoalah bagi perlindungan ilahi atas gereja-gereja
rumah di bawah tanah saat mereka mengirim tim ke
masing-masing dari 23 bahasa yang digunakan di
Kabul
Berdoa bagi penerjemahan Kitab PB dalam bahasa
Tajiki Arabic
Berdoalah bagi kemuliaan Yesus dan transformasi
orang percaya baru agar dibebaskan dari bentengbenteng iblis dan menjadi dewasa.
Berdoa bagi penyelamatan dan perlindungan anakanak yatim akibat perang dan banyaknya anak-anak
yang kekurangan makanan dan perawatan
5. Berdoalah agar Kerajaan Allah menjadi nyata
melalui tanda-tanda, mujizat, dan kuasa

Minggu ke
24
10-16 Juni,
2022

MENABUR BENIH INJIL BERLIMPAH
Berdoa agar setiap murid dapat
membagikan kabar baik secara
berlimpah di rumahnya, tempat bekerja,
dan komunitas. Minta kepada Allah yang
empunya tuaian untuk membangkitkan
pemurid-pemurid yang mau pergi ke
daerah yang baru dan memberitakan
injil.

Fokus Kepada Kelompok Suku
yang Belum Terjangkau:

Fokus kota di Dunia:
Baku, Azerbaijan

“Camkanlah ini: Orang yang menabur sedikit, akan menuai
sedikit juga , dan orang yang menabur banyak, akan menuai
banyak juga.”— 2 KOR. 9:6

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 – Eastern Baloch umat Muslim di Pakistan
Sabtu – Mandyak Manjaco di Guinea-Bissau
Minggu – Bhabra di India
Senin – Makua, Makhuwa-Meetto di Mozambique
Selasa – Umat Muslims di Deaf Iran
Rabu – Medog Monba umat Buddha di China
Kamis – Mahratta Pawar umat Hindu di India

1.
2.
3.
4.
5.

Minggu ke
25
17-23 Juni,
2022

BERDOA UNTUK MUJIZAT DAN TANDA
AJAIB
Minta agar Ketika pemurid-pemurid
berdoa bagi mereka yang memerlukan di
dalam nama Yesus, Tuhan akan
menjawab dengan mujizat, tanda-tanda
Ajaib, dan hati mereka terbuka untuk
kabar baik.

Fokus Kepada Kelompok Suku
yang Belum Terjangkau:

Berdoalah untuk pewahyuan yang berdasarkan
Alkitab atas gereja-gereja rumah di bawah tanah
saat mereka mengirim tim dalam 22 bahasa di Baku
Berdoa bagi penerjemahan kitab PB dalam bahasa
Judeo-Tat
Berdoalah bagi dinyatakannya kemuliaan hadirat
Tuhan dan kuasa Roh untuk memperlengkapi
pengikut Yesus yang baru.
Berdoalah agar pusat pelatihan gereja rumah
regional dilengkapi dengan peralatan dan pelatihan
serta dilindungi oleh malaikat-malaikat perang Allah
Berdoalah agar Kerajaan Allah menghancurkan
pekerjaan jahat iblis yang merusak dan dapat
meninggikan Raja Damai

“Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di
situ. Mereka mengajar dengan berani, karena mereka percaya
kepada Tuhan. Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih
karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa
untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat.” — KIS
14:3

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– Mongols of Henan umat Buddha di Cina
Sabtu – Isan Thai di Iceland
Minggu – Chamar Hindu di India
Senin – Mahratta di India
Selasa – Sichuan Mongol umat Buddha di Cina
Rabu – Mahratta Shinde umat Hindu di India

Kamis – Umat Muslim di deaf Pakistani

Fokus kota di Dunia:
Karachi, Pakistan

1.
2.
3.
4.
5.

Minggu ke
26
24-30 Juni,
2022

MENCARI PINTU YANG TERBUKA
Minta kepada Allah untuk menuntun
pemurid-pemurid untuk mengajak
keluarga-keluarga membuka rumah dan
komunitas yang lebih luas bagi injil.

Fokus Kepada Kelompok Suku
yang Belum Terjangkau:

Fokus kota di Dunia:
Madina, Arab Saudi

“Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih
dahulu: Damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ
ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka
salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu
itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan
dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab
seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah
berpindah-pindah rumah..” — LUK 10:5-7
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 – Musahar umat Hindu di India
Sabtu – Kapu di India
Minggu – Nai umat Hindu di India
Senin – Mahishya di India
Selasa – Mali Hindu di India
Rabu – Saudi Shia Arab umat Muslims di Saudi Arabia
Kamis – Mongour umat Buddha di Cina

1.

2.
3.

4.
5.

Fokus kota di Dunia (2):
Mekah, Arab Saudi

Berdoalah untuk lahirnya 50 gereja rumah yang
mengagungkan Kristus dan berlipat ganda di
masing-masing dari 66 bahasa di kota ini.
Berdoa bagi penerjemahan kitab PB dalam bahasa
Marwari
Berdoalah untuk kegerakan doa yang dahsyat untuk
melanda gereja-gereja rumah. Mari kita meminta
doa 24/7 di kota ini
Berdoalah agar ada kesatuan ilahi di antara orangorang percaya dan pernyataan kuasa supernatural
Roh Kudus diberikan kepada semua orang kudus.
Berdoalah agar Kerajaan Allah dinyatakan melalui
tanda-tanda, mujizat, dan kuasa di setiap pertemuan
keagamaan.

Berdoalah agar terjadi terobosan dalam peluncuran
gereja rumah yang menghormati Kristus dan yang
berlipat ganda di 24 bahasa kota ini.
Berdoa bagi penerjemahan Kitab PB dalam bahasa
Hijazi Arabic
Berdoalah untuk kegerakan doa yang dahsyat untuk
melanda gereja-gereja rumah. agar gereja dapat
menjadi rumah doa bagi semua bangsa
Berdoalah agar pewahyuan akan Yesus sebagai Raja
tersebar ke setiap lingkungan
Berdoalah agar Kerajaan Allah menghancurkan
kuasa kegelapan dan memberikan harapan bagi
mereka yang terperangkap dalam kegelapan
1.

Berdoalah agar Yesus dimuliakan, dan bagi
gereja rumah yang dipimpin oleh roh Kudus,
meninggikan Kristus, dan berlipat ganda lahir
di 24 bahasa kota ini..

2.
3.

4.
5.

Berdoa bagi penerjemahan kitab PB dalam
bahasa Sanaai
Berdoalah agar kegerakan doa yang dahsyat
bangkit dari bangsa-bangsa di bumi bagi kota
besar ini
Berdoalah agar terjadi penyebaran pewahyuan
dan kunjungan malaikat yang luar biasa
Berdoa bagi Kerajaan Allah untuk memerintah
di hati para pendoa, bergerak atas para
pegawai pemerintah, dan untuk membebaskan
para tawanan

