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Minggu, 1 Januari 2012 -- Yemen
Bersyukur kepada Tuhan atas meningkatnya permintaan Alkitab Perjanjian
Baru di Yemen. Umat percaya setempat mendistribusikan Alkitab-Alkitab
ini kepada orang-orang yang menginginkannya dan permintaan itu terus
meningkat. Berdoa agar Tuhan melindungi umat-umat Kristen setempat
yang mendistribusikan Alkitab.

Senin, 2 Januari 2012 -- Wilayah Israel dan Palestina
Berdoa untuk umat Kristen di Gaza. Sering kali mereka merasa terasing
dari dunia luar dan dari umat Kristen lainnya. Berdoa agar mereka
dapat mengalami Kristus dalam hidup mereka.

Selasa, 3 Januari 2012 -- Wilayah Israel dan Palestina
Berdoa untuk sekolah Alkitab di Netanya. Baru-baru ini mereka banyak
menghadapi oposisi, yang diduga berasal dari kelompok Mesianik. Berdoa
untuk perlindungan Tuhan atas direktur, para pengajar, dan murid di
sekolah tersebut.

Rabu, 4 Januari 2012 -- Irak
Hari Natal di Irak diperingati pada tanggal 7 Januari 2012. Berdoa
untuk perayaan Natal dan Tahun Baru ini, agar dapat berlangsung aman.
Tahun lalu, perayaan ini sempat dibatalkan karena keamanan yang tidak
memungkinkan. Teruslah berdoa, agar perayaan ini dapat berlangsung
tertib.

Kamis, 5 Januari 2012 -- Irak
Bersyukur kepada Tuhan atas kesempatan berlangsungnya seluruh
pelatihan pada tahun ini. Berdoa agar para pelatih dapat menyampaikan
Kabar Baik dengan tepat, sehingga para peserta dikuatkan. Terus berdoa
untuk terjemahan buku dan Alkitab, agar setiap penerima Alkitab ini
semakin dibangun dalam Kristus.

Jumat, 6 Januari 2012 -- Maroko
Berdoa untuk para pemimpin Kristen di Maroko yang akan membangun
hubungan yang kuat, yang didasarkan oleh doa dan kasih. Berdoa agar
Tuhan terus menanam bibit-bibit kebenaran dalam hati mereka, sehingga
15
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gereja Maroko tumbuh kukuh dalam iman.

Sabtu, 7 Januari 2012 -- Libya
Berdoa untuk masyarakat di Libya yang telah mendengar Firman dan
memutuskan untuk menjadi Kristen. Berdoa agar Tuhan mengirimkan
hamba-hamba-Nya untuk melayani mereka.

Minggu, 8 Januari 2012 -- Libya
Berdoa untuk negara ini setelah runtuhnya rezim Qaddafi. Berdoa untuk
kestabilan keadaan sosial dan kebebasan beragama bagi umat Kristen.

Senin, 9 Januari 2012 -- Aljazair
Pada pertengahan 2011, tekanan bagi gereja di Aljazair meningkat
secara signifikan. Berdoa agar tekanan ini dapat berkurang dan Tuhan
memberikan kebebasan bagi umat percaya untuk beribadah, serta
melakukan penginjilan di tengah tekanan yang anti kekristenan.

Selasa, 10 Januari 2012 -- Aljazair
Setelah memberikan surat pemberitahuan registrasi resmi untuk EPA
(Dewan Gereja Protestan Aljazair), kini pemerintah mencoba
mengendalikan gereja. Teruslah berdoa untuk hikmat dan bimbingan bagi
para pemimpin dalam menggembalakan jemaat mereka.

Rabu, 11 Januari 2012 -- Mauritania
Para pemimpin terpaksa bergerak dalam jaringan-jaringan kecil karena
tekanan yang dihadapi. Berdoa untuk kesatuan di antara persekutuan ini
dan kerja sama yang terus berkembang antara satu persekutuan dengan
persekutuan lainnya. Berdoa agar Tuhan terus menyertai para pemimpin
gereja dalam memperlengkapi dan menjadi contoh untuk jemaat.

Kamis, 12 Januari 2012 -- Iran
Di Irak sering terjadi penyitaan Alkitab. Pada tahun 2011 pemerintah
telah menyita lebih dari 5.000 Alkitab. Berdoa kepada Tuhan agar
membuat mata mereka tidak melihat saat melakukan proses
pendistribusian Alkitab dan literatur Kristen di negara ini.

Jumat, 13 Januari 2012 -- Iran
Saat ini umat Kristen hidup di tengah keadaan yang tidak stabil akibat
dampak dari banyaknya anggota gereja rumah yang ditahan pada tahun
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2011. Berdoa agar perlindungan Tuhan terus menyertai anggota dan
pemimpin dari gereja rumah ini.

Sabtu, 14 Januari 2012 -- Lebanon
Doakan untuk program multimedia bagi umat Kristen yang sedang
berlangsung di Lebanon. Berdoa untuk pimpinan Tuhan atas para penulis,
sutradara, dan produser, agar dapat menciptakan sebuah program yang
dapat membuat perubahan di hati setiap orang.

Minggu, 15 Januari 2012 -- Lebanon
Banyak umat Kristen dari daerah Timur Tengah yang berimigrasi ke
Lebanon. Berdoa agar kebebasan beragama dapat betul-betul terjadi.
Gereja akan terus mengupayakan kebebasan dalam pemberitaan Kabar Baik.

Senin, 16 Januari 2012 -- Semenanjung Arab
Puji Tuhan untuk S, seorang pekerja yang berasal dari Arab yang telah
mengakui iman percayanya sebagai orang Kristen. Ia tinggal sejauh 2
jam dari tempat di mana kaum percaya benar-benar membutuhkan
persekutuan. Berdoa agar ia dapat menemukan komunitas lokal untuk
bersekutu bersama.

Selasa, 17 Januari 2012 -- Semenanjung Arab
Berdoa untuk J. Ia memulai iman percayanya dari sarana media dan
gereja Ortodoks di dekat kotanya. Tetapi, ia merasa kecewa terhadap
gereja yang tidak dapat membaptisnya karena alasan keamanan. Berdoa
agar ia tidak patah semangat dan akan terus berjalan bersama Tuhan.

Rabu, 18 Januari 2012 -- Suriah
Berdoa untuk kebijaksanaan dan pimpinan dari para pemimpin gereja di
Suriah, kiranya mereka dapat menemukan kehendak dan rencana Tuhan.
Berdoa untuk perlindungan Tuhan atas masyarakat di Suriah. Doakan juga
agar Kabar Baik dapat terus dikabarkan di tengah oposisi yang terus
berlangsung.

Kamis, 19 Januari 2012 -- Tunisia
Berdoa untuk umat percaya baru di Tunisia. Mereka sering menghadapi
tekanan dari keluarga mereka untuk kembali ke iman lamanya. Berdoa
agar Tuhan memberikan mereka kekuatan dan keteguhan dalam iman.
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Jumat, 20 Januari 2012 -- Tunisia

Dengan berkembangnya teknologi internet dan telepon genggam di
Tunisia, lebih banyak lagi kesempatan masyarakat untuk mengakses
website. Berdoa agar teknologi ini dapat menjadi alat Tuhan untuk
memperluas pemberitaan Firman di seluruh kota.

Sabtu, 21 Januari 2012 -- Azerbaijan
Bersyukur karena walaupun adanya pihak-pihak yang menentang aktivitas
umat Kristen di Azerbaijan, sebuah seminar tentang Alkitab tetap dapat
dilangsungkan dengan partisipasi dari beberapa denominasi gereja. Umat
Kristen di negara ini meminta kita untuk terus berdoa bagi mereka.

Minggu, 22 Januari 2012 -- Uzbekistan
Berterima kasih untuk perlindungan Tuhan atas beberapa seminar dan
acara para pemuda yang diadakan di Uzbekistan baru-baru ini. Salah
satu dari kontak kami menuliskan, "Tuhan melindungi acara ini ...,
banyak dari mereka yang merasa terpanggil untuk melakukan pelayanan.
Kami sangat dilindungi selama 5 hari itu. Para polisi datang setengah
jam setelah kami meninggalkan tempat itu. Ini adalah sebuah mukjizat,
karena pada awalnya kami berencana untuk tinggal lebih lama. Tuhan
telah menyelamatkan kami."

Senin, 23 Januari 2012 -- Uzbekistan
Bersyukur untuk umat Kristen yang tetap setia di Uzbekistan. Mereka
tetap menjadikan Tuhan sebagai pusat atas hidup dan pelayanan mereka,
meski di tengah tekanan. Berdoalah untuk perlindungan Tuhan bagi
umat-Nya di seluruh negara ini.

Selasa, 24 Januari 2012 -- Kirgizstan
Puji Tuhan atas A yang telah ikut dalam pelatihan Alkitab. Sekarang ia
telah memahami tentang arti dari percaya kepada Tuhan. Berdoa agar ia
dapat mengaplikasikan apa yang telah ia dapatkan.

Rabu, 25 Januari 2012 -- Tajikistan
Berdoa untuk umat Kristen di Tajikistan, agar dapat memiliki
keberanian untuk memberitakan firman Tuhan di negaranya. Banyak pihak
yang menentang umat Kristen, terutama mereka yang berasal dari
Tajikistan dan Uzbekistan.
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Kamis, 26 Januari 2012 -- Afganistan

Berdoa untuk mereka yang terlibat dalam mengidentifikasi tanggapan
masyarakat mengenai program televisi dan radio Kristen. Salah satu
dari anggota tim mengatakan, "Kami tidak pernah merasa kecil hati
ketika mereka berjanji kepada kami. Kami merasa kecil hati ketika
mereka meminta Alkitab kepada kami dan kami tidak dapat memberikannya
kepada mereka." Berdoa agar mereka dapat memuridkan umat percaya baru
dengan sumber daya yang terbatas.

Jumat, 27 Januari 2012 -- Afganistan
Berdoa untuk satu keluarga miskin di Afganistan yang meninggalkan
negara mereka dan menetap di kawasan lain. Mereka adalah umat percaya
baru. Putrinya yang terkecil menderita kanker dan merasa sangat sulit
berbaring karena rasa sakit yang ia rasakan. Berdoa agar keluarga ini
memperoleh kekuatan.

Sabtu, 28 Januari 2012 -- Asia Tengah
Puji Tuhan atas rumah perlindungan yang telah dibangun di Asia Tengah.
Rumah ini akan digunakan untuk memberikan tempat beristirahat bagi
umat percaya baru. Di sana, mereka akan mendapatkan pelatihan dan
penguatan di tengah keadaan sulit yang dihadapi.

Minggu, 29 Januari 2012 -- Asia Tengah
Berterima kasih kepada Tuhan atas perlindungan dalam proses pengiriman
ribuan materi anak-anak di Asia Tengah. E (13 tahun), sangat bersyukur
atas buku-buku yang ia terima. Ia berharap agar saudara-saudaranya
juga dapat memilikinya. Berdoa agar buku-buku ini dapat menjadi dampak
dalam hidup umat percaya maupun yang belum percaya.

Senin, 30 Januari 2012 -- India
Teruslah berdoa bagi kebebasan beragama yang sedang diajukan oleh
Evangelical Fellowship kepada pengadilan tinggi di Himachal Pradesh di
India. Berdoa agar pengajuan ini mendapatkan hasil yang terbaik.

Selasa, 31 Januari 2012 -- India
Banyak serangan yang ditujukan kepada umat Kristen yang dilaporkan
dari berbagai daerah di India. Hal ini menimbulkan kegelisahan di
tengah komunitas Kristen. Berdoa untuk perlindungan Tuhan atas umat
percaya di area ini, agar iman percaya mereka tetap teguh dalam
Kristus.
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Rabu, 1 Februari 2012 -- Nepal
Jalan berbatu dan jarak berjam-jam, sering menjadi kendala bagi para
pemimpin Kristen untuk menginjili dan membekali umat percaya di
daerah-daerah terpencil. Berdoalah agar Tuhan memenuhi kebutuhan
spiritual, fisik, dan dana yang mereka butuhkan untuk pelayanan di
daerah terpencil.

Kamis, 2 Februari 2012 -- Vietnam
Kegiatan gereja-gereja lokal di daerah-daerah pegunungan Vietnam terus
dipantau. Pendeta dan jemaat ditangkap saat Paskah dan musim Natal
oleh polisi lokal yang ingin mengetahui rincian kegiatan, program, dan
acara-acara yang akan dilangsungkan. Berdoalah untuk keberanian dan
hikmat bagi para umat Kristen.

Jumat, 3 Februari 2012 -- Vietnam
D, seorang partisipan dari program pelatihan kaum muda, memiliki
kerinduan untuk melihat lebih banyak anak muda di gerejanya melayani
Tuhan. Ia berkeinginan untuk mengembangkan rasa percaya dirinya untuk
memimpin kaum muda dan memperkenalkannya kepada Yesus Kristus. Berdoa
agar Tuhan menjawab kerinduan hati D.

Sabtu, 4 Februari 2012 -- Sri Lanka
Buku-buku rohani untuk gereja besar Sinhala sangat terbatas. Kurangnya
literatur teologi menjadi masalah bagi para pemimpin gereja dan
pendeta di Sri Lanka. Berdoa agar Tuhan dapat menyediakan lebih banyak
lagi penerjemah dan penulis untuk penggandaan buku-buku ini.

Minggu, 5 Februari 2012 -- Sri Lanka
Sejumlah kecil umat Kristen yang berlatar belakang M tinggal di
sepanjang perbatasan Sri Lanka. Pada tahun ini, Open Doors akan
menyelenggarakan program pelatihan selama 3 hari untuk 50 umat percaya
MBB. Berdoa agar seminar ini dapat memberkati para pesertanya.

Senin, 6 Februari 2012 -- Myanmar
Umat Kristen di Myanmar, terutama para pemuda diharuskan mengikuti
wajib militer membantu Angkatan bersenjata negara. Dengan ini, sengaja
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ataupun tidak sengaja telah menghalangi para kaum muda untuk mengikuti
ibadah dan persekutuan pada hari Minggu. Berdoa agar para pendeta
dapat menemukan jalan keluar dari permasalahan ini.

Selasa, 7 Februari 2012 -- Bhutan
Pergumulan terus berlanjut karena angka kekerasan yang cukup tinggi di
Bhutan, pelakunya kebanyakan adalah kaum muda. Para pendeta dan umat
percaya membutuhkan pelatihan Alkitab, dasar-dasar pernikahan, dan
seminar untuk orang tua. Berdoa agar Tuhan mengirimkan orang-orang
yang terbeban untuk melayani kebutuhan mereka.

Rabu, 8 Februari 2012 -- Bhutan
Kebanyakan umat Kristen di Bhutan adalah masyarakat asli Nepal.
Walaupun mereka memiliki keinginan untuk menjangkau kelompok etnik,
namun mereka masih memiliki keraguan. Berdoa agar Tuhan membuka pintu
hati mereka untuk membagikan Kabar Baik kepada mereka yang belum
percaya.

Kamis, 9 Februari 2012 -- Laos
Separuh dari umat Kristen di Laos berasal dari Khmu, mereka dengan
terbuka menerima firman Tuhan. Namun, mereka menempati tingkat sosial
yang rendah. Berdoa agar Tuhan memberkati mereka dan dapat memakai
mereka untuk memberitakan firman Tuhan di negara ini.

Jumat, 10 Februari 2012 -- Filipina Selatan
Puji Tuhan untuk D dan P, yang mengelola sebuah pusat penitipan
sebagai pelayanan menjangkau masyarakat M. Berdoalah agar Tuhan
menggerakkan pejabat pemerintah karena tempat ini perlu menyelesaikan
proses pendaftaran. Berdoalah Tuhan akan melakukan hal yang luar biasa
ketika mereka merawat dan menjaga anak-anak yang kekurangan gizi
tersebut.

Sabtu, 11 Februari 2012 -- Filipina Selatan
Dua pekerja Kristen kembali ke Jolo setelah 2 minggu bersembunyi
karena ancaman yang ditujukan kepada mereka. Setelah bergumul, mereka
memutuskan untuk melanjutkan pelayanan mereka untuk melayani umat
percaya di T. Berdoa agar Tuhan terus melindungi mereka dan menuntun
mereka dengan hikmat, ketika memberitakan Firman di tengah situasi
yang membahayakan.
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S menghabiskan seluruh harinya untuk merawat keenam anaknya, saat
suaminya bekerja sebagai penangkap ikan. Dari Senin sampai Kamis, ia
membantu seorang guru yang mengajar baca tulis di Sangali. Ia memiliki
kerinduan lebih dari membantu, yakni mengajar anak-anak. Berdoa agar
Tuhan selalu memberkati S dalam pekerjaannya dan membukakan
pintu-pintu agar ia dapat menjadi guru.

Senin, 13 Februari 2012 -- Malaysia
Pelayanan MBB di Malaysia harus dilaksanakan secara rahasia karena
pemerintah melarang penginjilan terjadi di tengah umat M. Berdoa agar
para pekerja tetap bersemangat dalam memberitakan Kabar Baik kepada
MBB di negara ini.

Selasa, 14 Februari 2012 -- Brunei
Banyak orang Melayu di Brunei yang mengenal Kristus melalui informasi
yang mereka akses lewat internet. Berdoa agar hal ini dapat terus
berlanjut, dan Kabar Baik dapat sampai kepada mereka yang ingin tahu
lebih banyak tentang Kristus.

Rabu, 15 Februari 2012 -- Brunei
Umat Kristen di Brunei tidak memiliki kerinduan untuk menjangkau
mereka yang beragama M karena mereka merasa hal itu tidak mungkin
terjadi. Berdoa untuk para umat percaya lokal, agar Tuhan menggerakkan
hati mereka serta memberikan mereka keberanian dan hikmat untuk
memberitakan Kabar Baik di tengah orang-orang yang belum percaya pada
Kristus.

Kamis, 16 Februari 2012 -- Indonesia
Sekelompok pekerja Kristen di Indonesia melayani di tengah kaum M dan
pelayanan mereka mendapatkan tentangan dari penduduk setempat dan
pemimpin agama lain. Teruslah kuatkan para pekerja ini dalam doa
saudara. Berdoa agar Tuhan melindungi mereka dan keluarganya, serta
para umat percaya baru yang dirangkul oleh pelayanan ini.

Jumat, 17 Februari 2012 -- Indonesia
Berterima kasih kepada Tuhan atas terselenggaranya retret yang
diadakan Open Doors di Sumatera, pada kuarter terakhir di tahun 2011
ini. Tanggapan positif sudah diterima dari 125 MBB yang menghadirinya.
Mereka sangat dikuatkan dan memiliki kerinduan untuk memberitakan
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Kabar Baik kepada keluarganya. Berdoa agar Tuhan memberikan mereka
kekuatan untuk melakukan hal ini.

Sabtu, 18 Februari 2012 -- Bangladesh
Di Bangladesh, keluarga yang diduga telah menjadi Kristen diasingkan
di desa-desa terpencil. Mereka dipersulit untuk berhubungan dengan
masyarakat, bahkan untuk membeli bahan makanan di pasar. Dalam
beberapa kasus, mereka diusir keluar dari desa. Berdoalah agar mereka
mengalami kehadiran dan penguatan dari Tuhan.

Minggu, 19 Februari 2012 -- Bangladesh
Open Doors akan mencetak 1.500 eksemplar Cerita Alkitab Anak dan akan
mendistribusikannya kepada anak-anak MBB. Pendistribusian ini akan
dibantu oleh persekutuan-persekutuan umat Kristen dan gereja-gereja di
Bangladesh. Berdoa agar Tuhan memakai Alkitab ini untuk memperbarui
dan menumbuhkan iman anak-anak ini.

Senin, 20 Februari 2012 -- Maladewa
Banyak masyarakat Maladewa yang pergi ke negara lain, terutama ke Sri
Lanka untuk memperoleh pendidikan dan pekerjaan yang layak. Di sana
mereka juga mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan.
Berdoa agar hati dan pikiran mereka dibukakan oleh Tuhan, dan saat
mereka pulang nanti mereka dapat menjadi garam dan terang untuk
keluarga dan kerabat mereka.

Selasa, 21 Februari 2012 -- Maladewa
Di Maladewa, para pemuda berumur 16 tahun yang telah lulus sekolah
menengah sulit mendapatkan pekerjaan. Akibatnya, banyak pemuda yang
terjerumus dalam jerat narkoba dan aksi kriminal. Berdoa agar Kristus
memberikan pengharapan dan pimpinan akan tujuan hidup mereka.

Rabu, 22 Februari 2012 -- Tiongkok
Dengan populasi 23 juta, Shanghai adalah kota terbesar, teramai, dan
paling berkembang di Tiongkok. Gereja terus bertumbuh sejak kembali
dibuka pada tahun 1979-1980. Sampai saat ini, ada 22 gereja yang
terdaftar dan gereja rumah tetap berukuran kecil. Berdoa agar
pemerintah memberikan kebebasan beragama bagi umat Kristen.

Kamis, 23 Februari 2012 -- Meksiko
Berdoa untuk hikmat Tuhan atas umat Kristen yang berkeinginan untuk
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kembali ke Chilil, seperti yang diketahui bahwa komunitas di Chilil
tidak dapat menerima kekristenan.

Jumat, 24 Februari 2012 -- Meksiko
Di tengah komunitas Zapatista, penerimaan akan firman Tuhan bergantung
kepada para pemimpin. Mereka haus akan firman Tuhan, namun mereka
masih menunggu persetujuan dari para pemimpin. Berdoa agar Tuhan dapat
membuka hati dari para pemimpin, agar mereka dapat mengizinkan firman
Tuhan diberitakan di komunitas ini.

Sabtu, 25 Februari 2012 -- Ethiopia
"Kami selalu melaporkan kepada pihak berwajib setiap kali para
ekstremis menyerang gereja kami, tetapi sering kali laporan kami
diabaikan," ujar salah seorang pemimpin gereja di Ethiopia. Berdoa
untuk keselamatan umat Kristen di negara ini dan seluruh pihak
berwajib, agar dapat bertindak adil kepada masyarakat.

Minggu, 26 Februari 2012 -- Ethiopia
Rumah beberapa umat Kristen di daerah Oromia dihancurkan oleh kaum
ekstremis pada bulan Maret tahun lalu, dan sampai saat ini mereka
terus bergumul untuk membangun kembali rumah dan kehidupan mereka.
Berdoa kepada Tuhan agar mereka dapat memiliki apa yang mereka
butuhkan dan terus dikuatkan dalam Kristus.

Senin, 27 Februari 2012 -- Ethiopia
Sebuah gereja di Ethiopia Barat dijarah oleh kelompok ekstremis.
Peristiwa diskriminasi sering terjadi pada umat Kristen. Baru-baru ini
dua MBB telah dipukuli dan tewas saat menghadiri persekutuan rahasia.
Para pemimpin gereja mengatakan bahwa keadaan di daerah ini semakin
buruk. Berdoa untuk para pemimpin gereja, agar diberi hikmat sehingga
dapat memimpin jemaatnya dalam menghadapi kekacauan yang terjadi.

Selasa, 28 Februari 2012 -- Nigeria
Bersyukur kepada Tuhan atas dana yang telah terkumpul dari pelbagai
sumber untuk memperbaiki beberapa gereja di Nigeria Utara. Beberapa
sudah memulai proses perbaikan tersebut. Berdoa agar segala proses
dapat berlangsung dengan lancar.
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Rabu, 29 Februari 2012 -- Nigeria

Bersyukur kepada Tuhan atas setiap mitra dan donasi yang telah
memungkinkan berlangsungnya pendistribusian Alkitab kepada anak-anak
dan kaum muda di Nigeria Utara tahun lalu. Berdoa agar mereka terus
membaca, mengaplikasikan firman Tuhan, dan dapat menjadi terang di
tengah-tengah komunitas mereka.
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Kamis, 1 Maret 2012 -- Qatar
Berdoa agar umat percaya baru di Qatar dapat memiliki persekutuan
dengan sesamanya yang berasal dari satu negara dan budaya. Berdoa agar
Tuhan selalu memberkati mereka dan gereja tradisional dapat berdiri di
negara ini.

Jumat, 2 Maret 2012 -- Semenanjung Arab
Berdoa bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pendistribusian Alkitab
di 7 negara di Semenanjung Arab. Berdoa agar perlindungan dan tuntunan
Tuhan dapat membawa mereka ke tempat-tempat terpencil, di mana
terdapat umat Kristen yang haus akan firman Tuhan.

Sabtu, 3 Maret 2012 -- Iran
Tahun lalu banyak umat Kristen yang ditangkap, meskipun saat ini telah
banyak yang dibebaskan. Berdoa untuk masa pemulihan dan pembentukan
iman mereka. Berdoa agar damai sejahtera dari Tuhan dapat melingkupi
mereka, terutama di saat-saat mereka sendiri dan merasa kesepian.

Minggu, 4 Maret 2012 -- Bhutan
Perpecahan merupakan batu sandungan bagi sekelompok kecil tubuh
Kristus yang ada di negara ini. Gereja-gereja lokal bekerja dengan
gereja-gereja independen, dan terjadi beberapa kasus "perebutan domba"
antargereja. Berdoa untuk kerendahan hati dan rekonsiliasi
antarpemimpin gereja.

Senin, 5 Maret 2012 -- Area Israel dan Palestina
Berdoa untuk umat Kristen Mesianik di Arad. Mereka masih menghadapi
permasalahan yang diakibatkan oleh kaum Ortodoks. Berdoa agar mereka
yang menganiaya dapat mengenal Tuhan dengan lebih dalam lagi.

Selasa, 6 Maret 2012 -- Maladewa
Gereja di Maladewa masih terbilang kecil, lemah, dan sering kali
mengalami penganiayaan. Di sana terdapat sebuah perasaan curiga yang
disebabkan oleh kejadian di masa lampau mengenai pengkhianatan. Berdoa
agar Roh Kudus hadir di tengah mereka untuk merekonsiliasi keadaan ini
dan menciptakan pendobrakan iman.
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Rabu, 7 Maret 2012 -- Irak

Puji Tuhan atas orang-orang yang memproduksi program siaran Radio
Kristiani di berbagai kota di Irak. Umat Kristen sangat rindu akan
Firman, terutama di saat situasi yang tidak memungkinkan bagi mereka
untuk bersekutu di gereja. Banyak umat Kristen yang mendapatkan
kekuatan dan pengajaran melalui siaran ini.

Kamis, 8 Maret 2012 -- Brunei
Pemerintah sangat teliti dalam mengamati aktivitas yang memungkinkan
terjadinya kristenisasi bagi masyarakat di Brunei. Kecurigaan sangat
rentan terjadi di negara ini. Berdoa untuk hikmat dan perlindungan
Tuhan atas umat Kristen yang melayani di Brunei.

Jumat, 9 Maret 2012 -- Aljazair
Berdoa untuk para pemimpin yang berhubungan dengan pemerintah dalam
mendaftarkan gereja-gereja lokal mereka. Teruslah berdoa untuk peluang
pendaftaran yang ada, dan hikmat bagi para pemimpin EPA
(The Protestant Church of Algeria).

Sabtu, 10 Maret 2012 -- Tunisia
Banyak umat Kristen di Libya yang saling tidak mengenal, meskipun
banyak yang tinggal di satu kota. Berdoa agar umat Kristen yang
hidupnya terisolasi, dapat saling menguatkan satu dengan yang lain.

Minggu, 11 Maret 2012 -- Libya
Berdoa untuk umat Kristen yang masuk ke Libya untuk membagikan firman
Tuhan. Berdoa agar mereka dapat membawa berkat dan dapat menjangkau
banyak jiwa di Libya. Berdoa untuk hikmat bagi setiap orang yang
terlibat dalam proyek distribusi di negara ini.

Senin, 12 Maret 2012 -- Maroko
Pemimpin gereja mengalami banyak tekanan dari kelompok agama lain
dalam setengah tahun belakangan ini. Berdoa untuk hikmat bagi pemimpin
gereja dalam menyikapi tekanan ini.

Selasa, 13 Maret 2012 -- Mauritania
Rasa iri di tengah-tengah komunitas menyebabkan perpecahan. Berdoa
untuk kesatuan umat Kristen di negara ini, agar mereka dapat terus
berdoa dan melangkah bersama dengan Tuhan untuk mewujudkan visi bagi
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Mauritania.

Rabu, 14 Maret 2012 -- Suriah
Berdoalah terus untuk perlindungan Tuhan atas umat Kristen. Berdoa
agar kasih setia Tuhan tinggal dalam hati mereka. Berdoa agar kesatuan
gereja di Suriah dapat terwujud, sehingga seluruh umat Kristen dapat
menjadi garam dan terang bagi negara dengan konflik yang masih
berkecamuk.

Kamis, 15 Maret 2012 -- Lebanon
Berdoa untuk siaran radio Kristen dan televisi di negara ini. Berdoa
agar Tuhan terus memberikan kekuatan atas anak-anak-Nya dalam menyusun
program-program, agar nama Tuhan terus dimuliakan.

Jumat, 16 Maret 2012 -- Ethiopia
Pada tanggal 26 November 2011, segerombolan kaum ekstremis membakar
rumah dari dua umat Kristen berlatar belakang agama lain. Mereka
kehilangan harta benda dan saat ini masih tinggal di gereja. Berdoa
agar Tuhan terus menguatkan mereka, memberkati dengan damai sejahtera,
dan sukacita.

Sabtu, 17 Maret 2012 -- Tiongkok
Kurangnya efektivitas dan kepemimpinan di gereja rumah dapat berakibat
kemunduran, bahkan berhentinya kegiatan gereja. Berdoa agar
gereja-gereja rumah ini dapat dengan rendah hati memperbaiki segala
kekurangan yang ada, dan terus melakukan penjangkauan agar
gereja-gereja ini terus bertumbuh dalam iman.

Minggu, 18 Maret 2012 -- Bangladesh
Pelatihan baca tulis terus dilakukan di antara para umat Kristen di
desa-desa, agar mereka dapat lebih mengenal Kristus melalui buku-buku
dan Alkitab. Berdoa agar 100 kelas pelatihan ini dapat membantu umat
Kristen yang rindu untuk dapat membaca firman Tuhan.

Senin, 19 Maret 2012 -- Myanmar
Kemiskinan mendorong para pendeta untuk mencari penghasilan di luar
Myanmar. Mereka meninggalkan keluarga dan jemaat. Berdoa agar Tuhan
mengirimkan lebih banyak lagi hamba-hamba-Nya yang memiliki kerinduan
dan hati untuk memulai pelayanan di negara ini.
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Tindak Kriminal berkembang di antara kaum muda, karena keadaan ekonomi
dan kurangnya pengawasan orang tua. Berdoa agar umat Kristen dapat
menjadi panutan bagi komunitas mereka. Berdoa agar program Open Doors
yang menjangkau anak muda dan anak-anak di selatan Filipina dapat
membantu membangun mental dan spiritual generasi muda bangsa ini.

Rabu, 21 Maret 2012 -- Indonesia
Adanya perkembangan aksi kaum radikal di negara ini telah memengaruhi
pemerintahan lokal untuk menutup gereja-gereja, yang mengakibatkan
absennya pertumbuhan jemaat di gereja-gereja tersebut. Berdoa agar
umat Kristen dan Gereja memiliki hikmat saat berhubungan dengan sesama
masyarakat dalam menyikapi keadaan ini.

Kamis, 22 Maret 2012 -- Sri Lanka
Open Doors akan memberikan beasiswa kepada 32 siswa untuk belajar
teologi selama satu tahun. Berdoa untuk iman dan kesetiaan para siswa,
agar materi yang mereka terima menumbuhkan kecintaan mereka kepada
Tuhan, Firman-Nya, dan sesama umat percaya.

Jumat, 23 Maret 2012 -- Vietnam
Pelatihan Alkitab rahasia yang dilaksanakan oleh Open Doors untuk para
pendeta pribumi terus berlangsung pada tahun ini. Berdoa agar para
pemimpin baru terus memiliki hasrat untuk melayani Tuhan lebih lagi.
Berdoa juga untuk para pengajar yang harus melakukan perjalanan sejauh
ratusan kilometer untuk mengajar.

Sabtu, 24 Maret 2012 -- Afganistan
Banyak orang yang harus menghadapi kelaparan, malnutrisi, dan wabah
penyakit karena musim kekeringan yang telah menyapu 80 persen dari
hasil pangan di tahun 2011. Harga makanan naik menjadi dua kali lipat.
Keluarga-keluarga terpaksa tidak makan, meminjam uang, atau
berimigrasi untuk dapat bertahan hidup. Berdoalah untuk Afganistan.

Minggu, 25 Maret 2012 -- Asia Tengah
Pada musim semi tahun lalu, beberapa umat Kristen melakukan aksi doa
puasa untuk hasil panen kapas mereka. Doa-doa mereka terjawab.
Teruslah berdoa kepada Tuhan, agar Ia melimpahkan berkat-Nya atas
mereka, karena masih banyak masyarakat lainnya yang masih bergumul
untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
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Senin, 26 Maret 2012 -- Tajikistan

Beberapa waktu yang lalu, M mengalami aniaya yang dilakukan oleh
suaminya sendiri. Suaminya M untuk menyangkal imannya kepada Kristus.
Berdoa agar Tuhan memberikan kekuatan kepada M untuk dapat mengubah
hati suaminya dan untuk melindungi putrinya.

Selasa, 27 Maret 2012 -- Turkmenistan
Umat Kristen di Turkmenistan telah meminta saudara sekalian untuk
berdoa bagi mereka. Mereka terus bergumul untuk perubahan, agar gereja
dan organisasi di Turkmenistan dapat didaftarkan secara resmi.

Rabu, 28 Maret 2012 -- Uzbekistan
Berdoa untuk dua keluarga yang terus bergumul secara finansial. B dan
G dikeluarkan dari tempat pekerjaan dan sangat sulit untuk menemukan
pekerjaan baru. Diskriminasi atas umat Kristen sering terjadi dengan
cara menghilangkan sumber pendapatan mereka.

Kamis, 29 Maret -2012 - Uyghur
Berdoa untuk hikmat bagi umat Kristen di Uyghur ketika mereka
berencana untuk bersekutu, memuliakan nama Tuhan, dan melakukan
pendalaman Alkitab. Hal ini sangat berisiko. Berdoa untuk perlindungan
Tuhan atas mereka.

Jumat, 30 Maret 2012 -- Korea Utara
Berdoa untuk para pekerja yang melayani pengungsi Kristen maupun
Non-Kristen di perbatasan antara Korea Utara dan Tiongkok. Dibutuhkan
kerelaan dan pengorbanan dari masyarakat setempat untuk memberikan
tempat tinggal dan memberikan pengajaran tentang firman Tuhan.

Sabtu, 31 Maret 2012 -- Korea Utara
Berdoa untuk umat Kristen yang berada di posisi penting, dan harus
tetap menyembunyikan identitas mereka sebagai pengikut Kristus. Berdoa
agar mereka dapat dan berani memberitakan tentang Injil Tuhan.
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Minggu, 1 April 2012 -- Tajikistan
Pemerintah Tajikistan menetapkan peraturan baru perihal mendapatkan
pendidikan agama di Tajikistan. Peraturan tersebut menetapkan bahwa
setiap orang yang ingin pergi ke luar negeri untuk pendidikan agama,
harus terlebih dahulu mendapatkan gelar di bidang agama dari negara.
Masalahnya, tidak ada pendidikan Kristen di negara ini. Berdoalah
untuk kemungkinan dibukanya sekolah bagi umat Kristen yang diakui oleh
pemerintah.

Senin, 2 April 2012 -- Qatar
Teruslah berdoa agar Tuhan melindungi MBB di Qatar. Berdoa agar mereka
dapat menikmati persekutuan bersama umat seiman dan pelayanan misi
Tuhan dapat terus bertumbuh di gereja-gereja lokal.

Selasa, 3 April 2012 -- Pakistan
Teruslah berdoa untuk AB, ibu dari empat anak yang saat ini berada di
penjara Pakistan. Bersyukur atas setiap umat Kristen yang telah
mengunjunginya selama Natal. Terus berdoa untuk keadaan fisiknya dalam
menghadapi setiap kekerasan di penjara. Berdoa juga agar terjadi
perkembangan atas kasusnya yang hingga saat ini belum menunjukkan
kemajuan berarti.

Rabu, 4 April 2012 -- Tunisia
Berdoalah untuk para pemimpin gereja di Tunisia dalam menghadapi
segala tantangan dan kemungkinan penganiayaan.

Kamis, 5 April 2012 -- Bhutan
Para sukarelawan di sekolah minggu dalam gereja lokal bersemangat dan
berkomitmen dalam pelayanan yang mereka pilih, meskipun jumlah mereka
relatif sedikit. Para sukarelawan ini membutuhkan tempat untuk belajar
dan memperoleh seperangkat keterampilan yang dibutuhkan untuk menjadi
guru sekolah minggu. Tetaplah berdoa agar pintu terbuka dan mereka
bisa diperlengkapi.
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Jumat, 6 April 2012 -- Bhutan

Kekristenan dibatasi di Bhutan. Pada tingkat politik, undang-undang telah diperbarui
berdasarkan peraturan agama Buddha sebagai agama
utama. Praktik iman Kristen hanya dapat dilakukan di dalam rumah-rumah
umat Kristen saja. Berdoalah kepada Tuhan untuk hikmat-Nya atas umat
Kristen untuk menyikapi situasi ini.

Sabtu, 7 April 2012 -- Turkmenistan
Teruslah berdoa untuk setiap tahap dalam proses penerjemahan firman
Tuhan ke dalam bahasa setempat. Hal ini harus melalui proses yang
panjang dan dilakukan dengan penuh hikmat dan kesabaran. Teruslah
berdoa untuk tim yang bertanggung jawab dalam proyek penerjemahan ini.

Minggu, 8 April 2012 -- Laos
Bersyukur untuk karya Tuhan di tengah pelayanan kaum muda di Laos.
Pemimpin-pemimpin bangsa di masa depan telah diperlengkapi dan
diharapkan mereka dapat berkarya. Tidak hanya di gereja, tetapi di
setiap area -- olahraga, hiburan, pemerintahan, ekonomi, dan
pendidikan. Dengan prinsip-prinsip yang berdasar pada firman Tuhan dan
kebenaran yang ditanam di hati dan pikiran para pemuda, diharapkan
Injil dapat dibagikan, bahkan di tengah-tengah area yang sepertinya
mustahil untuk dijangkau. Puji Tuhan untuk perkembangan ini!

Senin, 9 April 2012 -- Indonesia
Mengucap syukur atas pemulihan umat Kristen berlatar belakang agama
lain, pasca letusan Gunung Bromo tahun 2011. Di bawah proyek sosial
ekonomi yang dilakukan oleh Open Doors, saat ini mereka mulai bertani
kubis kembali. Berdoalah kepada Tuhan, agar mereka mendapatkan hasil
panen yang baik pada tahun-tahun mendatang.

Selasa, 10 April 2012 -- Kawasan Israel dan Palestina
Berdoa agar Tuhan memberikan tuntunan dan kekuatan bagi umat Kristen
di West Bank. Tidak mudah menjadi pengikut Kristus di tengah negara
yang mayoritas agama lain. Teruslah berdoa agar Tuhan memberikan
hikmat dan perlindungan, khususnya bagi para pemimpin gereja.

Rabu, 11 April 2012 -- Myanmar
Biaya bepergian di Myanmar sangat mahal. Warga harus membayar surat
rekomendasi, kartu identifikasi, dan izin hanya untuk berpindah dari
satu kota ke kota lain. Bagi umat Kristen, biaya-biaya ini sering
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dinaikkan menjadi lebih mahal. Banyak dari mereka yang melakukan
perjalanan untuk berpartisipasi dalam pelatihan pemuridan yang
diselenggarakan oleh gereja. Berdoalah agar Tuhan dapat memenuhi
segala keperluan dan kerinduan mereka untuk menghadiri pelatihan
pemuridan tersebut.

Kamis, 12 April 2012 -- Uyghur
Teruslah berdoa bagi A, yang saat ini masih berada di penjara.
Berdoalah bagi anak-anak dan istrinya, agar dapat melewati situasi
ini. Berdoalah agar mereka sekeluarga dapat mengalami kasih setia dan
penyertaan Tuhan dalam keadaan ini.

Jumat, 13 April 2012 -- Korea Utara
Teruslah berdoa untuk Korea Utara. Saat ini mereka sedang
mempersiapkan sebuah peringatan hari jadi Kim Il Sung yang ke-100 pada
tanggal 15 April 2012. Banyak orang yang tewas karena kelaparan dan
ribuan umat Kristen tewas di Kamp kerja paksa. Pada saat yang
bersamaan, pemerintah menghabiskan jutaan dolar untuk kemeriahan acara
tersebut.

Sabtu, 14 April 2012 -- Korea Utara
Berdoa untuk para penjaga dan mata-mata, serta pihak-pihak lain yang
melakukan penganiayaan atas umat Kristen di Korea Utara, agar mereka
dapat menemukan kebenaran sejati dalam Kristus melalui kesaksian umat
Kristen.

Minggu, 15 April 2012 -- Afganistan
Berdoa untuk umat Kristen di Afganistan, agar dapat membawa pengaruh
positif bagi kelompok sosial yang memiliki kesempatan untuk
menceritakan kasih setia Tuhan di tengah masyarakat.

Senin, 16 April 2012 -- Brunei
Meskipun hanya ada beberapa umat Kristen di Brunei, mereka melakukan
yang terbaik untuk menjadi saksi Kristus di negara ini. Banyak dari
mereka yang masih harus menutupi keberadaan mereka sebagai pengikut
Kristus, tidak dapat bersekutu, serta melakukan pelatihan. Berdoalah
bagi saudara-saudari kita di Brunei.
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Selasa, 17 April 2012 -- Brunei

Departemen Agama mengawasi secara ketat setiap aktivitas yang
dicurigai mengonversi umat M ke agama lain. Umat Kristen sangat rentan
terhadap kecurigaan ini. Berdoalah agar mereka dapat menemukan
cara-cara yang efektif untuk bisa mengenal Kristus melalui kesaksian
umat Kristen. Selain itu, berdoalah bagi setiap pengikut Kristus agar
siap berbicara tentang pengharapan yang mereka miliki dalam Kristus,
saat Tuhan memanggil mereka untuk pelayanan-Nya.

Rabu, 18 April 2012 -- Maladewa
Pembatasan diberlakukan kepada pekerja imigran dan kaum ekspatriat.
Mereka dilarang untuk memberitakan kekristenan. Siapa pun yang
melakukannya dan bagaimana pun bentuknya, akan dihukum dan dideportasi
ke negara asalnya. Berdoalah agar Roh Kudus terus memberikan
perlindungan, pimpinan, dan damai sejahtera melampaui akal pikiran
manusia atas umat Kristen di Maladewa.

Kamis, 19 April 2012 -- Maladewa
Maladewa adalah salah satu Negara yang memiliki tingkat perceraian
tertinggi. Ada banyak anak dan pemuda yang tumbuh dengan gejolak
emosional karena disfungsi dalam keluarga. Berdoalah bagi anak-anak
ini agar dapat menemukan kebenaran Tuhan, sehingga mereka akan
menemukan arti dan tujuan dalam hidup.

Jumat 20 April 2012 -- Turkmenistan
Berdoalah bagi pemerintah Turkmenistan. Kiranya mereka mulai terbuka
dan memberikan izin bagi gereja dan organisasi-organisasi Kristen
untuk berdiri serta memberikan kemudahan dalam pengajuan izin.

Sabtu, 21 April 2012 -- Bangladesh
Buta huruf terus menjadi hambatan bagi banyak umat Kristen di daerah
terpencil untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Untuk pertumbuhan rohani,
mereka hanya mengandalkan khotbah mingguan dari gereja. Teruslah
berdoa bagi 100 kelas yang akan diadakan di Bangladesh tahun ini.
Berdoa agar kelas-kelas ini dapat membantu umat Kristen untuk dapat
membaca firman Tuhan.

Minggu, 22 April 2012 -- Sri Lanka
Akibat kekurangan sumber daya finansial, pendeta dan para pekerja
gereja di Sri Lanka tidak dapat membeli buku-buku yang dapat membantu
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mereka lebih efektif dalam pelayanan. Tahun ini, Open Doors akan
mendistribusikan satu set buku untuk lulusan seminari Alkitab.
Berdoalah agar proyek distribusi ini menciptakan dampak jangka panjang
dalam hidup dan iman mereka.

Senin, 23 April 2012 -- Libya
Berdoa bagi mereka yang terlibat dalam proyek distribusi buku-buku ke
negara ini. Kiranya mereka terus berada dalam perlindungan Tuhan.

Selasa, 24 April 2012 -- Sri Lanka
Pendeta R dari Timur Sri Lanka menghadiri Seminar SSTS Open Doors
tahun 2011. Ia bersaksi: "Kami telah melalui kesulitan selama perang.
Banyak pendeta lari dari pelayanan selama masa kesulitan. Banyak
pendeta yang mengkhianati rekan-rekan seiman mereka. Kami telah
melihat dan mengerti melalui perspektif firman Tuhan, bagaimana
seharusnya kami merespons penganiayaan. Ini adalah pelajaran berharga
bagi kami dalam pelayanan. Kami memuji Tuhan untuk jawaban ini."
Teruslah berdoa untuk seminar SSTS di Sri Lanka, agar dapat memberkati
pendeta dan hamba-hamba Tuhan lainnya.

Rabu, 25 April 2012 -- Vietnam
Mayoritas umat Kristen di Vietnam berasal dari 54 kelompok suku yang
diakui pemerintah. Mereka tinggal di tempat-tempat terpencil yang
sulit untuk dijangkau karena keadaan jalan yang rusak dan pengawasan
dari pejabat lokal yang ketat. Terus berdoa bagi gereja di Vietnam
agar menemukan cara-cara untuk dapat menjangkau umat Kristen yang
hidup terisolasi.

Kamis, 26 April 2012 -- Vietnam
Program baca tulis Open Doors di Vietnam yang diselenggarakan bersama
dua denominasi gereja rumah terus mengubah kehidupan banyak orang
percaya. Dampak program ini membawa umat Kristen semakin aktif
melayani di gereja-gereja dan komunitas mereka, bahkan membuka peluang
dalam pekerjaan dan kehidupan mereka. Mereka semakin efektif menjadi
saksi Kristus. Bersyukur pada Tuhan untuk program ini.

Jumat, 27 April 2012 -- Suriah
Teruslah berdoa agar Tuhan memberikan perlindungan atas gereja dan
umat Kristen di Suriah. Kiranya ada kesatuan antara gereja-gereja di
Suriah. Berdoa secara khusus bagi negara ini karena situasi terus
memburuk akibat perang saudara. Banyak rakyat menjadi korban,
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terkhusus anak-anak.

Sabtu, 28 April 2012 -- Filipina Selatan
Tahun ini, Open Doors akan menyelenggarakan pelatihan untuk 20 orang
yang sebagian besar para guru dan fasilitator. Mereka merupakan
kontributor utama program pelatihan Alkitab Open Doors di Filipina
Selatan. Berdoa agar melalui acara, para peserta diperlengkapi untuk
menemukan cara-cara inovatif ketika mengajar umat Kristen dari latar
belakang agama lain.

Minggu, 29 April 2012 -- Filipina Selatan
Kejahatan meningkat di kalangan pemuda Filipina karena kemiskinan dan
kelalaian orang tua. Berdoalah bagi umat Kristen dalam merespons
situasi ini. Berdoalah bagi mereka, agar dapat menjadi garam dan
terang Tuhan di tengah lingkungan dan komunitas. Berdoa juga untuk
kaum muda yang melayani bersama Open Doors, serta program anak-anak di
bagian Selatan, agar semua yang terlibat terus menjadi berkat.

Senin, 30 April 2012 -- Kirgizstan
Berdoa bagi D (16 tahun) yang diserang oleh teman-teman. Mereka marah
kepadanya karena kesaksian D tentang kekristenan. Mereka memukulinya
sehingga mengakibatkan D mengalami gegar otak, mengancamnya,
mengolok-olok, dan memaksa D menyangkal imannya. Para penyerang juga
mengirim surat kepada pendeta D dan menuntut penutupan gereja.
Berdoalah agar D menemukan kekuatan dalam Tuhan.
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Selasa, 1 Mei 2012 -- Oman
Bersyukur pada Tuhan untuk rasa lapar dan haus akan firman Tuhan yang
terjadi di Oman. Berdoalah agar mereka yang merindukan firman Tuhan
mendapatkan akses untuk memiliki dan membaca Alkitab.

Rabu, 2 Mei 2012 -- Kawasan Israel dan Palestina
Awal bulan Mei, program pelayanan Musalaha akan memulai pelatihan bagi
para pemimpin perempuan. Berdoalah bagi pelatih dan kaum perempuan
yang akan ambil bagian, agar program ini memberkati dan memulihkan
mereka serta banyak orang.

Kamis, 3 Mei 2012 -- Kawasan Israel dan Palestina
Berdoalah bagi HM, yang pernah menggembalakan jemaat di gereja Baptis.
Bulan Mei ini, ia akan pergi ke suatu tempat untuk sebuah program
pelayanan di tengah komunitas umat Kristen di sana dengan dukungan
dari Open Doors. Berdoalah bagi perlindungan Tuhan serta pintu-pintu
yang dibukakan untuk pelayanan HM.

Jumat, 4 Mei 2012 -- Maroko
Bersyukur pada Tuhan untuk doa yang dijawab. Terima kasih kepada mitra
doa kami di Indonesia dan di seluruh dunia, yang selama ini telah
berdoa untuk kesatuan di Maroko. Koordinator pelayanan Open Doors di
negara ini melaporkan: "Umat Kristen mulai bersatu dan saling
menguatkan."

Sabtu, 5 Mei 2012 -- Suriah
Situasi di Suriah semakin memburuk. Banyak umat Kristen yang ingin
pindah dari negara ini. Berdoa bagi Gereja dan para pemimpin, agar
Tuhan menguatkan mereka untuk tetap menjadi garam dan terang,
memberikan hikmat, dan kekuatan untuk menggembalakan domba-domba Tuhan
di tengah situasi sulit.

Minggu, 6 Mei 2012 -- Irak
Bersyukur pada Tuhan untuk pintu-pintu yang dibukakan bagi pertumbuhan
usaha kecil yang didukung oleh Open Doors. Berdoalah bagi umat Kristen
di Irak yang menerima bantuan pengembangan usaha kecil, agar iman mereka pada
Tuhan terus bertumbuh untuk memimpin dan memberkati usaha mereka.
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Senin, 7 Mei 2012 -- Aljazair

Pemimpin gereja di Aljazair terus-menerus mengalami tekanan selama
beberapa tahun terakhir. Berdoalah agar Tuhan menganugerahkan kekuatan
dari hari ke hari bagi hamba-hamba-Nya untuk bisa melalui situasi yang
sulit.

Selasa, 8 Mei 2012 -- Qatar
Berdoalah bagi saudara-saudari dari latar belakang agama M, yang
terisolasi dan merindukan persekutuan dengan saudara seiman. Berdoalah
agar Tuhan membukakan pintu-pintu agar umat Kristen mendapat
kesempatan untuk bersekutu dan membangun gereja di Qatar.

Rabu, 9 Mei 2012 -- Tunisia
Berdoalah bagi umat Kristen di Tunisia, agar mereka memiliki
keberanian untuk penginjilan. Berdoalah juga agar "Secret Believers"
di Tunisia bisa menemukan persekutuan yang menguatkan mereka.

Kamis, 10 Mei 2012 -- Tunisia
Berdoalah bagi M yang membuka hatinya bagi Yesus setelah membaca
Alkitab. Ia bertumbuh dalam imannya sendirian selama satu setengah
tahun, sebelum akhirnya bertemu dengan umat Kristen lain. Berdoalah
agar Tuhan terus menguatkan imannya.

Jumat, 11 Mei 2012 -- Iran
Saudara-Saudari dari latar belakang agama M tidak bisa menghadiri
ibadah di gereja-gereja tradisional yang masih diizinkan di Iran.
Beberapa bahkan tidak memiliki persekutuan dengan saudara seiman dan
tidak bergabung dengan sebuah gereja. Berdoalah bagi mereka yang
hidupnya terisolasi, agar terus dikuatkan. Program penginjilan satelit
TV sering kali menjadi sumber kekuatan.

Sabtu, 12 Mei 2012 -- Iran
Berdoalah bagi pendeta dan pemimpin gereja yang memutuskan untuk tetap
melayani di Iran, meskipun melewati berbagai tekanan dan kesulitan.
Kehadiran dan pelayanan mereka sangat dibutuhkan di tengah negara ini.

Minggu, 13 Mei 2012 -- Iran
Gelombang penangkapan umat Kristen kembali terjadi di Iran bulan
Februari kemarin. Pendeta MM ditangkap dan dipenjara di Tehran, dan
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pemerintah menangkap 10 orang saudara latar belakang agama M lainnya
yang berkumpul untuk beribadah di Shiraz. Berdoalah bagi keluarga
mereka. Doakan juga agar Tuhan membebaskan mereka.

Senin, 14 Mei 2012 -- Semenanjung Arab
Berdoalah bagi 2 orang "Secret Believers" di Semenanjung Arab yang
membutuhkan bimbingan rohani. Mereka terus diawasi agen rahasia, tidak
bisa menggunakan komputer, dan telepon mereka disadap. Berdoalah agar
Tuhan menguatkan mereka dan membawa mereka bertemu dengan saudara
seiman lain untuk saling menguatkan.

Selasa, 15 Mei 2012 -- Lebanon
Bersyukur pada Tuhan, meski di tengah ketidakpastian, kekerasan, dan
perbedaan di Lebanon, masih tersisa kebebasan untuk penginjilan.
Bersyukur pada Tuhan untuk proyek distribusi buku-buku rohani dan
Alkitab di negara ini. Berdoalah agar Tuhan menciptakan rasa lapar dan
haus akan kebenaran yang sejati dalam hati orang-orang di Lebanon.

Rabu, 16 Mei 2012 -- Pakistan
Tetaplah berdoa bagi AB, yang hingga saat ini masih dipenjara di
Pakistan karena tuduhan penistaan agama. AB tetap setia pada Kristus
dan teguh dalam imannya. Ia berdoa untuk pengampunan bagi orang-orang
yang telah menyeretnya dalam penjara. Berdoalah agar Tuhan
membebaskannya dan ia bisa kembali berkumpul dengan keluarganya.

Kamis, 17 Mei 2012 -- Pakistan
Berdoalah bagi sebuah asrama Kristen yang baru dibangun. Banyak siswa
yang belajar tinggal di sana. Berdoalah bagi perlindungan Tuhan atas
tempat ini. Doakan juga bagi mereka yang melayani siswa-siswi di
asrama ini, agar mereka bisa membawa siswa-siswi untuk lebih mengenal
Yesus dan mengalami Yesus secara pribadi.

Jumat, 18 Mei 2012 -- Tajikistan
Berdoalah bagi umat Kristen di Tajikistan yang melayani keluarga
dengan anak-anak cacat dan memiliki penyakit down syndrome. Berdoalah
agar keluarga-keluarga ini mengalami kasih Kristus melalui pelayanan
umat Kristen yang membantu anak-anak mereka.
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Sabtu, 19 Mei 2012 -- Uyghur

Berdoalah agar umat Kristen Uyghur memiliki kesempatan untuk membaca
Alkitab dalam bahasa mereka. Kami mengalami kesulitan membawa
materi-materi ini ke tempat mereka. Berdoalah juga bagi produksi
materi pemuridan dan Alkitab MP3.

Minggu, 20 Mei 2012 -- Uyghur
Berdoalah bagi M, anak yatim piatu berusia 15 tahun yang kehilangan
orang tuanya beberapa tahun lalu. Kakek neneknya merawat M, namun
tidak bisa membiayai sekolahnya. Melalui pelayanan Open Doors, M
membuka hati bagi Yesus. Sekarang, ia rajin membaca Alkitab. Berdoalah
agar M bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus, semakin mengasihi-Nya
dan akhirnya kuat dalam imannya.

Senin, 21 Mei 2012 -- Kazakhstan
Berdoalah bagi Gereja Pantekosta di Petropavl, sebelah utara
Kazakhstan. Bulan Januari lalu, polisi datang dan menggeledah gereja
mereka, menyita beberapa Alkitab Perjanjian Baru, serta buku-buku dan
DVD. Polisi kemudian menuntut gereja mereka karena memiliki
barang-barang ilegal. Berdoalah bagi perlindungan Tuhan untuk gereja
ini.

Selasa, 22 Mei 2012 -- Turki
Undang-Undang yang baru direvisi di Turki hanya mengakui gereja Yunani
dan Armenia ortodoks sebagai agama resmi. Berdoalah bagi umat agama
minoritas agar Tuhan menjaga dan melindungi mereka, meskipun mereka
tidak mendapatkan perlindungan hukum dari negara.

Rabu, 23 Mei 2012 -- Uzbekistan
Berdoalah bagi S, L, dan D jemaat gereja Protestan di Jarkurgan yang
menghadapi tuntutan negara karena memiliki barang-barang ilegal. Bulan
Januari lalu, polisi menyita buku-buku rohani dari rumah mereka. S
mengalami aniaya fisik selama interogasi. Berdoalah agar Tuhan
melindungi ketiga saudara ini dan membela mereka.

Kamis, 24 Mei 2012 -- Uzbekistan
Penganiayaan sering kali membuat siswa-siswi sekolah teologi di
Uzbekistan terhambat dalam mengikuti pelajaran. Situasi yang tidak
kondusif membuat mereka harus belajar di malam hari. Berdoalah agar
Tuhan terus menuntun, menjaga, serta memberikan hikmat bagi mereka.
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Jumat, 25 Mei 2012 -- Uzbekistan

Berdoalah bagi seorang penginjil di Uzbekistan, yang terus menerus
dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi dan dipenjara karena
pelayanan mereka. Istrinya juga mengalami tekanan dan sepertinya
polisi mencari saksi yang bisa memberatkan mereka untuk bisa menjerat
mereka dengan sangsi hukum. Berdoalah bagi pasangan suami istri ini,
agar mereka tetap percaya dan beriman pada Tuhan yang akan membela
mereka.

Sabtu, 26 Mei 2012 -- Turkmenistan
Berdoalah bagi beberapa keluarga Kristen di sebuah desa kecil di
Turkmenistan yang mengalami kekerasan dari orang-orang di sekitar
mereka. Mereka sering kali tidak diizinkan mengambil air dari sumur,
bahkan sering menerima ancaman mati jika mereka menyekolahkan anakanak mereka di sekolah setempat. Namun, di tengah segala tekanan
tersebut, keluarga-keluarga ini memilih untuk tetap mengasihi dan
percaya pada Tuhan. Bersyukur untuk kesaksian yang sangat menguatkan
serta komitmen mereka pada panggilan Kristus untuk hidup memikul salib
dan tetap menjadi terang.

Minggu, 27 Mei 2012 -- Turkmenistan
Bersyukur pada Tuhan atas bebasnya IN. M, istrinya berkata, "Kami
sangat bersukacita atas pembebasan suami saya. Karena kami tidak
mengira ia akan dibebaskan, kami tidak mempersiapkan apa pun." IN
dikenakan wajib lapor. Bersyukur untuk kesehatan dan perlindungan
Tuhan atas keluarganya.

Senin, 28 Mei 2012 -- Afganistan
Berdoalah agar keluarga-keluarga dari saudara-saudari latar belakang
agama M dapat turut mengalami Kristus melalui kesaksian anggota
keluarga mereka yang telah membuka hati bagi Yesus.

Selasa, 29 Mei 2012 -- Kolombia
ET terus dikejar aparat yang menolak memberikan dokumen yang
dibutuhkannya untuk mendaftar sekolah. Mereka tidak mempermudah proses
pendaftaran bagi ET, karena keluarganya adalah salah satu dari 46
keluarga Kristen yang mengungsi di Valledupar. Berdoalah agar Tuhan
membukakan pintu-pintu agar ia dapat bersekolah.
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Rabu, 30 Mei 2012 -- Kolombia

JM ditinggal istrinya karena iman Kristianinya. Istrinya dipaksa oleh
keluarga untuk mengikuti tradisi keluarga yang bertentangan dengan
iman Kristen. JM sekarang harus membesarkan anak-anaknya seorang diri.
Berdoalah bagi JM.

Kamis, 31 Mei 2012 -- Kolombia
Berdoalah bagi empat gereja di daerah Meta, Kostarika yang ditutup
tahun lalu. Berdoa bagi gembala dan para pemimpin jemaat yang sekarang
tengah mencari lokasi baru untuk mendirikan gereja.
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Jumat, 1 Juni 2012 -- Ethiopia
Setelah berada di penjara selama 1,5 tahun, sepertinya mustahil bagi T
untuk segera bebas. Meski mengalami ketidakadilan dan melewati begitu
banyak kesulitan, Tuhan memakai T untuk melayani dan menguatkan banyak
orang di penjara. Banyak yang akhirnya menerima Kristus sebagai Tuhan
dan Juru Selamat. Berdoalah bagi T, agar Tuhan membelanya dan
membebaskannya.

Sabtu, 2 Juni 2012 -- Uganda
Berdoalah bagi UM yang saat ini dirawat di Israel, setelah seorang
ekstremis menyiram wajahnya dengan cairan asam. Berdoa bagi proses
penyembuhan fisik dan emosional. Doakan juga agar Tuhan memampukannya
untuk mengampuni orang yang telah menyerangnya.

Minggu, 3 Juni 2012 -- Sudan Selatan
Gereja Kristus Sudan tidak mendapatkan izin untuk mendirikan gedung di
Khartoum. Berdoalah agar Tuhan membukakan jalan dan melembutkan hati
pemerintah untuk memberikan izin, supaya gedung gereja bisa dibangun
dan umat Tuhan dapat beribadah.

Senin, 4 Juni 2012 -- Sudan Selatan
Komisi Pendidikan di Khartoum dan Omdurman merencanakan untuk menutup
sekolah-sekolah Kristen di ibukota. Berdoalah agar Tuhan menjamah hati
para pembuat kebijakan dan menahan mereka yang meneruskan rencana ini.

Selasa, 5 Juni 2012 -- Kenya
Berdoalah bagi mitra-mitra kami yang melayani di daerah utara Kenya
yang terkenal genting dan penuh kekerasan. Daerah ini terkenal dengan
kelompok militer Al-Shabaab dan pasukan militer Kenya sedang
melangsungkan serangan terhadap kelompok militan.

Rabu, 6 Juni 2012 -- Eritrea
Tetaplah mengingat umat Kristen Eritrea yang berada dalam penjara
karena iman mereka. Berdoalah bagi mereka dan keluarga-keluarganya.
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Kamis, 7 Juni 2012 -- Nigeria

Bersyukur pada Tuhan di tengah tantangan yang mereka hadapi, umat
Kristen di Nigeria Utara tetap bertumbuh dalam imannya. Berdoalah agar
Tuhan terus menguatkan, melindungi, dan memberkati gereja-Nya di
Nigeria Utara.

Jumat, 8 Juni 2012 -- Nigeria
Berdoalah agar Tuhan terus menguatkan dan memberkati anak-anak Kristen
yang dikucilkan di sekolah-sekolah. Berdoalah agar Tuhan
menganugerahkan hikmat kepada orang tua mereka, agar dapat membantu
dan menguatkan anak-anak ini.

Sabtu, 9 Juni 2012 -- Somalia
Berdoalah bagi "Secret Believers" di Somalia yang mengalami kesulitan
setiap hari karena mereka hidup di tempat yang berbahaya. Jika
identitas mereka sebagai pengikut Kristus diketahui, risikonya adalah
nyawa.

Minggu, 10 Juni 2012 -- Tanzania
Berdoalah untuk proyek-proyek Open Doors di Tanzania, agar hasilnya
membawa perubahan bagi pemimpin gereja dan umat Kristen di negara ini.

Senin, 11 Juni 2012 -- India
Open Doors telah membuka sebuah jaringan doa bagi umat Kristen yang
teraniaya di India. Kami mengajak Anda untuk bersatu hati bersama
kami. Mari kita terus berdoa bagi tubuh Kristus di India.

Selasa, 12 Juni 2012 -- India
Berdoalah bagi umat Kristen di Lembah Kashmir. Empat orang pendeta
masuk dalam daftar "blacklist" sebuah pengadilan Shariah dan dilarang
memasuki kawasan ini. Berdoalah agar gereja di India tetap kuat dalam
iman mereka.

Rabu, 13 Juni 2012 -- Korea Utara
Berdoalah bagi pernikahan-pernikahan umat Kristen di Korea Utara.
Banyak dari pasangan suami istri harus melewati tantangan sulit karena
penderitaan yang harus mereka alami setiap hari.
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Kamis, 14 Juni 2012 -- Korea Utara

Berdoalah bagi umat Kristen Korea Utara di Tiongkok yang akhirnya menjadi
pengikut Kristus, agar mereka dapat memiliki Alkitab ketika kembali ke
Korea Utara.

Jumat, 15 Juni 2012 -- Korea Utara
Bersyukur pada Tuhan untuk pintu-pintu yang telah dibukakan bagi
pelayanan Open Doors di Korea Utara. Umat Kristen Korea Utara sangat
bersyukur untuk pelayanan ini. Mereka mengadakan ibadah doa malam
untuk mengucap syukur pada Tuhan bagi setiap bantuan dan dukungan yang
mereka dapat dari luar negeri.

Sabtu, 16 Juni 2012 -- Tiongkok
Di beberapa bagian di Tiongkok, agama dominan adalah sebuah agama yang
menyembah ilah dan patung, serta Pantheisme. Berdoalah agar umat
Kristen dapat terus menjadi garam dan terang, serta membawa kebenaran
sejati bagi mereka yang belum pernah mendengar Kabar Baik.

Minggu, 17 Juni 2012 -- Bangladesh
Bulan Januari, penduduk desa di distrik Kushtia mengancam seorang guru
dan menyerang istrinya karena menggunakan materi pengajaran agama
Kristen. Berdoalah bagi perlindungan Tuhan untuk guru ini dan
keluarganya.

Senin, 18 Juni 2012 -- Bangladesh
N tinggal di sebuah desa terpencil di Gazipur, 1,5 jam dari Ibu Kota,
Dhaka. Ketika masih remaja, ia tidak bersekolah. "Saya sangat gembira
ketika seorang guru datang ke desa kami, dan mengajarkan saya membaca
dan menulis. Sekarang saya tidak akan mudah dibohongi orang lagi."
Bersyukur pada Tuhan untuk kesaksiannya!

Selasa, 19 Juni 2012 -- Malaysia
Saudara dari latar belakang agama M di Malaysia harus menyembunyikan
identitas mereka dari keluarga. Namun, perubahan sikap dan tingkah
laku mudah terbaca. Jika hal ini terjadi, maka keluarga mereka akan
memaksa mereka untuk kembali ke iman lamanya. Berdoalah agar mereka
tetap menemukan kekuatan dalam Yesus.
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Rabu, 20 Juni 2012 -- Malaysia

Umat Kristen di Malaysia diperbolehkan beribadah di gereja, memiliki
Alkitab, dan berdoa. Namun ketika ditanya tentang imannya, mereka
cenderung berhati-hati. Jika tertangkap berbicara tentang imannya pada
umat dari agama lain, khususnya umat M, masalah menunggu mereka.
Berdoalah agar Tuhan menganugerahkan hikmat bagi umatnya dalam
menceritakan Kabar Baik.

Kamis, 21 Juni 2012 -- Filipina Selatan
Buta huruf di Filipina menyebabkan banyak umat Kristen dari suku Sama
tidak dapat membaca firman Tuhan. Untuk membantu mereka, Open Doors
mengadakan kelas baca tulis. Mereka yang sudah lulus kembali ke tengah
masyarakat untuk menjadi guru. Berdoalah untuk program ini.

Jumat, 22 Juni 2012 -- Nepal
Umat Kristen adalah kelompok minoritas di Nepal. Mereka sering
mengalami diskriminasi dan kekerasan. Keluarga menentang dan menjauhi
mereka. Berdoalah bagi umat Kristen di Nepal, yang dipaksa dan ditekan
untuk menyangkal iman mereka.

Sabtu, 23 Juni 2012 -- Indonesia
Di beberapa tempat di Jawa, penutupan gereja menjadi masalah yang
cukup serius. Bulan Februari lalu, pemerintah lokal menutup tiga
gereja di Jawa Barat. Berdoalah agar pemimpin gereja bertindak
bijaksana dalam menghadapi ancaman dan mengambil keputusan.

Minggu, 24 Juni 2012 -- Laos
Umat Kristen di Laos tidak banyak yang memiliki Alkitab karena mereka
miskin dan tidak dapat membeli Alkitab; ditambah lagi percetakan dan
distribusi Alkitab adalah pelanggaran. Mereka yang ingin memiliki
Alkitab harus pergi ke Thailand dan membelinya di sana. Berdoalah agar
Tuhan mengirimkan Alkitab bagi mereka yang rindu untuk memiliki dan
membaca firman Tuhan.

Senin, 25 Juni 2012 -- Bhutan
Pemimpin gereja rumah mengunjungi jemaat mereka di hari-hari kerja,
mereka berjalan dari desa ke desa. Pelayanan yang berbahaya dan sulit.
Berdoalah untuk perlindungan Tuhan saat mereka melakukan perjalanan
dan melakukan pelayanan.
46

OpenDoors 2012

Selasa, 26 Juni 2012 -- Bhutan

Banyak pendeta yang bergumul untuk mendapatkan tempat ibadah. Mereka
akhirnya mengumpulkan jemaat untuk beribadah di rumah kontrakan mereka
sendiri. Namun jika pemilik rumah yang bukan Kristen mengetahui hal
ini, mereka bisa diusir. Berdoalah bagi para pemimpin gereja dalam
menghadapi situasi ini.

Rabu, 27 Juni 2012 -- Myanmar
D adalah umat Kristen dari latar belakang agama M. Ia mendengar Kabar
Baik dari seorang keluarga yang pernah dilayani oleh seorang utusan
Injil. Ia rindu untuk terus mendengar firman Tuhan. Berdoalah untuk D
yang telah membuka hatinya bagi Yesus.

Kamis, 28 Juni 2012 -- Myanmar
Untuk mendapatkan izin membuka gereja adalah sebuah hal yang panjang
dan memakan waktu. Prosedur dan birokrasi sangat sulit, serta biaya
yang diperlukan cukup tinggi. Karena itu, banyak pemimpin gereja yang
terpaksa mengadakan pertemuan ibadah rahasia. Berdoalah agar Tuhan
memberikan perlindungan bagi tubuh-Nya di Myanmar.

Jumat, 29 Juni 2012 -- Brunei
Umat Kristen berhadapan dengan risiko berat ketika menyaksikan iman
mereka. Mereka bergumul ketika Tuhan mengirimkan saudara dari latar
belakang agama M, yang bertanya tentang iman Kristiani dan memiliki
kerinduan untuk mengenal Yesus. Berdoalah agar mereka dianugerahkan
hikmat dan keberanian untuk membagikan Kabar Baik.

Sabtu, 30 Juni 2012 -- Vietnam
Motor adalah kendaraan yang sangat berguna bagi pemimpin gereja dan
pelayan Tuhan di Vietnam. Dua kali dalam sebulan, mereka bepergian
untuk mengunjungi jemaat dan memimpin ibadah. Tahun ini, Open Doors
menyediakan delapan motor bagi mereka. Berdoalah agar pelayanan mereka
semakin berbuah untuk kemuliaan Tuhan.
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Minggu, 1 Juli 2012 -- Irak
Banyak keluarga dan masyarakat yang bergumul menghadapi berbagai
bentuk trauma. Berdoalah bagi pemulihan hati dan pikiran mereka, dan
penggenapan karya Tuhan dalam hidupnya.

Senin, 2 Juli 2012 -- Irak
Berdoalah bagi pertumbuhan rohani di Irak. Bersyukur untuk beberapa
aktivitas pelayanan, seperti distribusi Alkitab dan pelatihan yang
dilakukan di seluruh Irak. Berdoalah untuk respons yang positif atas
semua pelayanan ini.

Selasa, 3 Juli 2012 -- Arab Saudi
Open Doors memiliki kontak yang baik dengan 3 orang pria Kristen, tapi
masih merupakan tantangan untuk bisa membuka kontak dengan
keluarga-keluarga Kristen. Berdoalah agar Tuhan membukakan
pintu-pintu kesempatan untuk bertemu dan menguatkan keluarga-keluarga
Kristen.

Rabu, 4 Juli 2012 -- Yemen
Hanya ada beberapa orang pekerja di daerah Hadramaut, sebuah tempat
terpencil di Yemen. Berdoa untuk umat Kristen di sana, agar Tuhan
membangkitkan lebih banyak lagi orang yang dipanggil untuk membagikan
Kabar Baik di daerah ini.

Kamis, 5 Juli 2012 -- Tunisia
Berdoa untuk pemimpin-pemimpin baru di Gereja Tunisia. Berdoa bagi
kaum muda agar mau menyerahkan hidup mereka melayani Tuhan. Berdoa
agar umat Kristen digerakkan Tuhan untuk membagikan iman pada
orang-orang di sekitar mereka, dan saling menguatkan sesama Tubuh
Kristus.

Jumat, 6 Juli 2012 -- Tunisia
Dengan meningkatnya pemakaian internet dan teknologi smartphone di
Tunisia, semakin banyak orang memiliki akses masuk ke dunia maya.
Berdoalah agar teknologi dipakai Tuhan sebagai alat untuk menyebarkan
kebenaran firman Tuhan kepada mereka yang mencari kebenaran di negara
ini.
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Sabtu, 7 Juli 2012 -- Qatar

Berdoalah bagi A, seorang SALAM yang terisolasi di Qatar. Hatinya
rindu akan persekutuan dengan saudara seiman. Berdoalah agar Tuhan
menggerakkan, memakai, dan menguatkan dia untuk memulai sebuah
persekutuan di negaranya.

Minggu, 8 Juli 2012 -- Aljazair
Teruslah berdoa bagi proses pendaftaran dan pengakuan gereja-gereja di
seluruh Aljazair.

Senin, 9 Juli 2012 -- Kawasan Israel dan Palestina
Berdoalah bagi kelompok kecil umat Kristen di Gaza. Daerah ini sulit
dijangkau oleh pekerja-pekerja sosial. Berdoalah agar proses aplikasi
visa bagi umat Kristen yang ingin mengunjungi Gaza dapat dipermudah,
agar tubuh Kristus di Gaza dikuatkan dan menguatkan sesama tubuh
Kristus yang lain.

Selasa, 10 Juli 2012 -- Kawasan Israel dan Palestina
Berdoalah bagi umat Kristen Mesianik yang tidak kunjung habis
mengalami tekanan dari kelompok-kelompok yang membenci kekristenan.
Berdoalah bagi orang-orang yang menganiaya tubuh Kristus, agar mereka
bertobat dan tergerak untuk membuka hati bagi Kristus.

Rabu, 11 Juli 2012 -- Mauritania
Iri hati adalah penyebab utama pecahnya persatuan di antara umat
Kristen di Mauritania. Berdoalah untuk damai dan kesatuan di tengah
tubuh Kristus di negara ini.

Kamis, 12 Juli 2012 -- Suriah
Berdoalah bagi gereja di Suriah, agar mereka bangkit menghadapi
tantangan untuk menjawab kebutuhan orang-orang yang menderita di
negara mereka. Tuhan menguatkan mereka untuk menguatkan orang lain di
sekitar mereka.

Jumat, 13 Juli 2012 -- Suriah
Berdoalah untuk kaum muda di Suriah, agar Roh Kudus menjamah hati
mereka dan memulihkan hidup mereka untuk kemuliaan Tuhan.
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Sabtu, 14 Juli 2012 -- Iran

Berdoalah bagi umat Kristen di penjara Iran, berdoa untuk kebebasan
mereka. Berdoalah agar mereka tetap teguh dalam iman percaya pada
Tuhan, dan tetap berdiam di hadirat Tuhan, meski saat ini harus berada
di balik terali besi. Berdoa agar mereka dan keluarga mengalami kasih
dan hadirat Tuhan.

Minggu, 15 Juli 2012 -- Libya
Berdoalah bagi mereka di Libya yang mendengar pesan tentang kebenaran,
agar hati mereka dipenuhi kerinduan untuk bertobat. Berdoalah agar
Tuhan menyediakan sarana pemuridan bagi mereka yang baru membuka hati
bagi Kristus.

Senin, 16 Juli 2012 -- Maroko
Bersyukur pada Tuhan untuk doa yang dijawab untuk bertumbuhnya
persatuan di antara umat Kristen di Maroko.

Selasa, 17 Juli 2012 -- Pakistan
Berdoalah untuk perlindungan dan keselamatan para pendeta yang
mengadakan perjalanan menyeberangi perbatasan untuk mendistribusikan
Alkitab.

Rabu, 18 Juli 2012 -- Pakistan
Berdoalah bagi umat Kristen di tempat-tempat sulit, agar mereka tetap
teguh beriman pada Kristus, hidup dan tinggal dalam Kristus, bahkan di
tengah penganiayaan dan intimidasi.

Kamis, 19 Juli 2012 -- Pakistan
Berdoalah bagi kaum muda Kristen di Pakistan, agar mereka bertumbuh
dalam iman yang kuat dan teguh dalam Kristus.

Jumat, 20 Juli 2012 -- Mesir
Berdoalah bagi agama lain di seluruh dunia yang memulai bulan Ramadan
hari ini. Berdoalah bagi umat Kristen di Mesir, agar mereka semakin
menyinarkan terang Kristus di tengah masyarakat dan menggunakan
kesempatan ini untuk menunjukkan kasih Kristus.
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Sabtu, 21 Juli 2012 -- Kenya

Berdoalah bagi pergolakan yang terjadi di Kenya dan serangan terhadap
gereja yang terus meningkat. Berdoalah bagi perlindungan dan
keselamatan umat Kristen Kenya saat mereka berkumpul untuk beribadah,
dan berdoalah agar mereka tetap teguh dalam imannya, meski di tengah
tekanan.

Minggu, 22 Juli 2012 -- Kenya
Bersyukur pada Tuhan untuk pengikut Kristus yang tetap setia dan yang
mengambil inisiatif untuk melayani agama lain. Berdoalah agar Tuhan
terus memakai mereka dan akhirnya pelayanan mereka berbuah untuk
kemuliaan nama Tuhan.

Senin, 23 Juli 2012 -- Uganda
Teruslah berdoa bagi S, yang masih dalam pemulihan setelah 3 bulan
dikunci ayahnya dalam sebuah kamar. Ia mengalami semua penganiayaan
ini karena imannya pada Kristus. Bersyukur pada Tuhan untuk iman S
yang tidak tergoyahkan. Berdoalah agar suatu hari nanti S bisa
berjalan lagi.

Selasa, 24 Juli 2012 -- Sudan Utara
Berdoalah agar pemerintah Sudan Utara membuka jalan menuju Kordofan di
Selatan, sehingga organisasi-organisasi kemanusiaan bisa membantu
menyediakan makanan bagi mereka yang terjebak di tengah perang,
khususnya umat Kristen.

Rabu, 25 Juli 2012 -- Sudan Utara
Tekanan terhadap Gereja, khususnya di Khartoum terus meningkat.
Berdoalah agar gereja-gereja dari berbagai denominasi bersatu,
sehingga tubuh Kristus dapat berdiri teguh di tengah situasi sulit
yang mereka hadapi.

Kamis, 26 Juli 2012 -- Nigeria
Berdoalah bagi anak-anak perempuan Kristen yang menjadi korban
penculikan di beberapa kawasan di Nigeria utara, dan dipaksa untuk
menikah dengan pria dari agama lain. Berdoalah agar keluarga-keluarga
mereka memiliki keberanian, untuk berdiri menentang aksi dan tekanan
ini.
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Jumat, 27 Juli 2012 -- Nigeria

Berdoalah bagi umat Kristen di kawasan Dosso yang terus-menerus
menerima ancaman dari kelompok ekstremis. Berdoalah agar Tuhan
memberikan mereka hikmat dalam menghadapi situasi ini. Berdoalah juga
bagi kedamaian dan perlindungan anak-anak Tuhan di sana.

Sabtu, 28 Juli 2012 -- Ethiopia
Sebuah gereja di negara bagian Oromia, dibakar oleh kelompok ekstremis
untuk yang kedua kalinya dalam waktu yang berdekatan. Sebuah desa yang
didominasi oleh warga non-Kristen tidak menyukai pertumbuhan umat
Kristen di area mereka. Bersyukurlah tidak ada yang terluka dan berdoa
bagi perlindungan Tuhan untuk umat-Nya.

Minggu, 29 Juli 2012 -- Ethiopia
E adalah seorang umat Kristen dari negara bagian Tigray dan telah
dipenjara dua kali, karena membagikan imannya di tengah masyarakat.
Dia sudah diberhentikan dari pekerjaannya dan sekarang sedang menunggu
putusan pengadilan. Berdoalah agar ia terus mengalami kasih dan
penyertaan Kristus, dan berdoalah agar ia masih bisa meneruskan
pekerjaannya.

Senin, 30 Juli 2012 -- Afganistan
Tekanan terhadap kaum perempuan untuk mematuhi hukum agama terus
meningkat. Berdoalah untuk perempuan-perempuan Kristen di Afganistan,
agar mereka dianugerahkan hikmat Tuhan menyikapi situasi ini.
Berdoalah agar Tuhan sendiri yang menghiburkan, menguatkan, dan
memulihkan citra diri mereka, sehingga mereka mengerti dan mengimani
bahwa mereka berharga bagi Tuhan.

Selasa, 31 Juli 2012 -- Afganistan
Bersyukur pada Tuhan, karena ketika banyak orang di Afganistan
mendengarkan program radio dan menonton siaran TV Kristen melalui
satelit, ada banyak permintaan mengenai informasi tentang Kabar Baik.
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Rabu, 1 Agustus 2012 -- Uyghur
Banyak pria di Uyghur yang mengalami kepahitan karena diskriminasi dan
tidak bekerja. Berdoalah agar umat Kristen di Uyghur menyinarkan kasih
Kristus di tengah masyarakat mereka.

Kamis, 2 Agustus 2012 -- Uyghur
Banyak kaum perempuan di Uyghur yang dilecehkan atau diabaikan oleh
suami mereka. Berdoalah agar Tuhan memulihkan mereka.

Jumat, 3 Agustus 2012 -- Chechnya dan Kaukasus Utara
Berdoalah bagi rakyat di Chechnya dan Kaukasus Utara. Kekerasan
terjadi hampir setiap hari di kawasan ini, khususnya atas umat Kristen
yang sering terperangkap di tengah pertikaian antara pemerintah dan
pemberontak.

Sabtu, 4 Agustus 2012 -- Chechnya dan Kaukasus Utara
Bersyukur untuk iman dan keberanian umat Kristen di kawasan ini,
khususnya A. Ketika ia menjadi pengikut Kristus, suami dan
anak-anaknya meninggalkannya. Tetapi meski di tengah kemiskinan dan
kehidupan yang sulit, A tidak pernah berhenti melayani anak-anak di
Kaukasus Utara. Berdoalah agar Tuhan senantiasa menganugerahkan
kekuatan kepada A.

Minggu, 5 Agustus 2012 -- Tajikistan
Sebuah persekutuan doa di Tajikistan sedang belajar lagu-lagu pujian
baru dan mereka memendam kerinduan untuk memiliki CD dengan lagu
pujian dalam bahasa lokal. Berdoalah bagi F yang sedang memproduksi
materi-materi yang diperlukan. Berdoalah agar lagu-lagu pujian ini
menjamah hati penduduk Tajik.

Senin, 6 Agustus 2012 -- Tajikistan
Berdoalah untuk kebangunan rohani di Tajikistan. Berdoa secara khusus
bagi umat Kristen, agar mereka memiliki keberanian untuk menyebarkan
Injil. Tantangan mereka sangat besar karena berbicara tentang Yesus di
negara ini bisa disamakan dengan seorang pengkhianat.
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Selasa, 7 Agustus 2012 -- Tiongkok

Kebanyakan suku minoritas hidup di tempat-tempat yang sulit dijangkau.
Kehidupan mereka termasuk kesehatan dan pendidikan sangat jauh dari
rata-rata penduduk di Tiongkok. Mereka hidup di bawah garis kemiskinan
dan memiliki rasa rendah diri. Berdoalah agar mereka mendapat
kesempatan untuk mengalami kuasa Yesus dalam hidup mereka. Doakan juga
agar lebih banyak lagi umat Kristen yang menjangkau dan memperkenalkan
Kristus kepada mereka, sehingga gambar diri mereka bisa dipulihkan.

Rabu, 8 Agustus 2012 -- India
Berdoalah untuk gerakan Maoist yang terus meningkat di Orissa dan
Chattisgarh. Oleh Perdana Menteri India, kelompok ini dipandang
sebagai kelompok yang mengancam stabilitas nasional di India. Setiap
hari, ada berita tentang aksi kelompok Maoist di berbagai negara
bagian. Berdoalah agar firman Tuhan menjangkau hati mereka dan
memulihkan hidup mereka.

Kamis, 9 Agustus 2012 -- India
Berdoalah untuk Kumbh Mela yang akan berlangsung di Prayag awal tahun
2013. Sebanyak 70 juta orang menghadiri acara Kumbh Mela sebelumnya,
dan membuat acara ini sebagai pertemuan terbesar sepanjang sejarah.
Berdoalah agar gereja melihat kesempatan ini untuk membagikan dan
menyebarkan kasih Kristus.

Jumat, 10 Agustus 2012 -- Bangladesh
Pemilu di Bangladesh akan berlangsung pada tahun 2014, tapi persaingan
sengit antara dua partai politik, Partai Awami dan Partai Nasionalis
Bangladesh telah berlangsung. Berdoalah bagi para pemimpin Kristen di
Bangladesh, agar mereka dianugerahkan hikmat Tuhan dalam menyikapi
situasi di tengah bangsa mereka, dan tetap tekun membawa bangsa mereka
dalam doa.

Sabtu, 11 Agustus 2012 -- Bangladesh
Awal tahun ini, GS harus meninggalkan istri dan kedua anaknya karena
ancaman yang diterimanya. Open Doors membantu GS masuk sekolah
Alkitab, tempat ia belajar dan tinggal saat ini. Baru-baru ini, ia
mendengar kabar bahwa putranya diasingkan di sekolah karena ia adalah
putra seorang pengikut Kristus. Berdoalah bagi GS dan keluarganya.
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Minggu, 12 Agustus 2012 -- Laos

Kepala desa sering mengancam untuk mengusir keluarga-keluarga Kristen
jika mereka tidak menyangkal iman. Berdoalah agar Tuhan
menganugerahkan hikmat pada umat-Nya di Laos dan kekuatan untuk
merespons situasi ini.

Senin, 13 Agustus 2012 -- Laos
Penyitaan gedung gereja adalah hal yang biasa terjadi di Laos.
Baru-baru ini dilaporkan, 25 gereja terancam akan kehilangan gedung
tempat mereka beribadah. Umat Kristen dilarang memakai gedung untuk
beribadah. Berdoalah bagi umat Kristen di Laos yang dalam situasi ini.

Selasa, 14 Agustus 2012 -- Laos
Umat Kristen sering mengalami konflik dengan tetangga mereka karena
ibadah yang mereka lakukan. Pendeta dimasukkan ke dalam penjara,
sementara umat Kristen lain diusir dari rumah mereka. Beberapa umat
Kristen akhirnya berpindah agama. Berdoalah agar damai Tuhan yang
melampaui segala akal pikiran manusia, melingkupi mereka yang tetap
berpegang teguh pada iman kepada Kristus. Berdoa juga bagi mereka yang
berpindah agama, agar Roh Kudus menjamah hati mereka untuk kembali
kepada Dia.

Rabu, 15 Agustus 2012 -- Brunei Darussalam
Umat Kristen di Brunei terus bergumul untuk bisa beribadah. Mereka
takut jika anggota keluarga mereka yang belum Kristen mengetahui iman
percaya mereka kepada Kristus, mereka akan kehilangan pekerjaan bahkan
nyawa. Mereka terus berdoa bagi keluarga-keluarga mereka yang belum
percaya, agar mereka juga dapat mengenal Kristus. Kontak dengan umat
Kristen lain juga sangat berisiko, bahkan gereja-gereja sering enggan
menerima calon jemaat dari latar belakang agama lain. Berdoalah bagi
umat Kristen yang terisolasi di Brunei, agar mereka menerima kekuatan
dan penghiburan dari Tuhan.

Kamis, 16 Agustus 2012 -- Brunei Darussalam
Beberapa pekerja Kristen telah mendedikasikan hidup mereka untuk
melatih kaum SALAM di Brunei. Pelayanan ini sangat berisiko. Berdoalah
untuk perlindungan Tuhan bagi hamba-hamba-Nya ini.
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Jumat, 17 Agustus 2012 -- Maladewa

Kekristenan dianggap sebagai sesuatu yang tabu di Maladewa. Tapi meski
di tengah situasi ini, kaum muda Maladewa memiliki semangat untuk
terus belajar tentang kekristenan. Banyak yang mencari kebenaran
melalui internet dan radio. Berdoalah agar mereka mengalami kasih
Kristus dalam hidupnya.

Sabtu, 18 Agustus 2012 -- Maladewa
Umat Kristen di Maladewa tidak dapat beribadah bersama setiap hari
Minggu. Bahkan, berkumpul dalam jumlah kecil saja bisa mendatangkan
masalah. Berdoalah bagi tubuh Kristus di Maladewa, agar mereka
mendapatkan hikmat Tuhan untuk tetap berkumpul dan beribadah bersama.
Berdoa juga agar Tuhan melindungi.

Minggu, 19 Agustus 2012 -- Nepal
Materi bagi anak-anak adalah salah satu kebutuhan yang paling mendesak
bagi gereja-gereja di daerah terpencil di Nepal. Materi sekolah minggu
sangat jarang, begitu pula buku-buku rohani. Berdoalah agar Tuhan
menjawab kebutuhan ini.

Senin, 20 Agustus 2012 -- Filipina Selatan
Awal tahun ini, sebuah bom meledak di distrik perdagangan di pulau
Jolo, Provinsi Sulu, sebuah daerah yang terkenal dengan kubu
pertahanan kelompok Abu Sayyaf, yang memiliki jaringan dengan Al
Qaeda. Insiden ini berdampak pada kehidupan umat Kristen dan umat
Muslim. Berdoalah agar damai Tuhan berdaulat di Jolo. Berdoa juga
untuk perlindungan Tuhan atas umat-Nya.

Selasa, 21 Agustus 2012 -- Filipina Selatan
Seminar Open Doors yang dijadwalkan berlangsung di sebuah desa
terpaksa ditunda. Beberapa pemimpin Mayoritas mendatangi pemimpin kaum
SALAM yang menyelenggarakan seminar ini. Mereka mencari materi-materi
Kristen. Bersyukur pemimpin ini berhasil menyembunyikan buku-buku
tersebut sebelum kelompok itu datang. Berdoalah untuk perlindungan
Tuhan atas pemimpin kaum SALAM dan mereka yang dilayaninya.

Rabu, 22 Agustus 2012 -- Vietnam
Pemerintah terus meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan gereja di
Vietnam. Izin untuk acara-acara Kristen sangat sulit di dapat dan
sejumlah gereja, termasuk yang telah terdaftar ditutup. Berdoalah agar
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Tuhan membukakan kesempatan, agar acara-acara ini dapat berlangsung
dan jemaat yang gerejanya ditutup dapat tetap berkumpul untuk
beribadah.

Kamis, 23 Agustus 2012 -- Vietnam
Melalui kegiatan kemping tahunan, Open Doors dapat menjangkau banyak
anak-anak Kristen di daerah-daerah terpencil di Vietnam. Rata-rata,
sekitar 100 anak ikut ambil bagian dalam acara ini. Berdoalah bagi
para pengajar saat mereka mempersiapkan program kemping tahunan ini.

Jumat, 24 Agustus 2012 -- Indonesia
Banyak gereja di Indonesia yang harus melakukan kegiatan-kegiatan
sosial untuk bisa berinteraksi dengan penduduk. Kadang-kadang mereka
melakukan acara-acara Kristen, tanpa mempertimbangkan perasaan
komunitas non-Kristen, yang berakibat massa menuntut agar
gereja-gereja ditutup. Berdoalah bagi para pemimpin Kristen, agar
mereka berhikmat dalam menyelenggarakan aktivitas untuk gereja mereka.

Sabtu, 25 Agustus 2012 -- Bhutan
Berdoalah bagi perlindungan para pemimpin dan pendeta di Bhutan, yang
mengadakan perjalanan panjang ke desa-desa terpencil untuk melayani
tubuh Kristus di sana. Mereka bepergian dari desa ke desa, menunggu
sampai berjam-jam di stasiun bus, dan berjalan kaki mendaki lembah dan
menyusuri hutan.

Minggu, 26 Agustus 2012 -- Bhutan
Kekristenan lahir di Bhutan sekitar tahun 1960. Hal ini masih
terhitung baru, namun telah membangkitkan generasi kedua umat Kristen
dan membukakan kesempatan untuk program pemuridan di Bhutan. Berdoalah
bagi para pemimpin yang memperlengkapi kaum muda di Bhutan.

Senin, 27 Agustus 2012 -- Malaysia
Umat Kristen dari kelompok SALAM di Malaysia, haus dan lapar untuk
bisa terus bertumbuh dalam pengenalan mereka akan Kristus. Namun,
setiap langkah semakin terasa sulit bagi mereka untuk bisa berhubungan
dengan umat Kristen lain. Berdoalah agar mereka terus berada dalam
perlindungan Tuhan dan dapat menemukan persekutuan saudara seiman.
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Selasa, 28 Agustus 2012 -- Sri Lanka

Open Doors ikut ambil bagian dalam produksi dan distribusi dua majalah
Kristen di Sri Lanka. Tujuan kedua majalah ini adalah untuk menguatkan
para pemimpin yang melayani di provinsi-provinsi terpencil karena
mereka sering merasa terisolasi. Berdoalah agar Tuhan memakai majalah
ini untuk menguatkan hamba-hamba-Nya.

Rabu, 29 Agustus 2012 -- Myanmar
Bulan Maret tahun ini, tentara pemerintah menghancurkan properti
gereja. Mereka membakar Alkitab, mencuri "video player" dan "speaker",
serta membawa beberapa benda kepunyaan penduduk. Berdoalah untuk damai
Tuhan di Myanmar. Doakan juga agar Tuhan menyediakan yang mereka
butuhkan untuk merestorasi gedung gereja. Berdoa juga agar iman jemaat
tetap kuat.

Kamis, 30 Agustus 2012 -- Myanmar
Saat Myanmar berada di tengah reformasi politik, tentara malah
memblokir bantuan kemanusiaan, menyerang orang-orang yang tidak
bersalah, menyerang penduduk desa dan anak-anak. Umat Kristen sering
menjadi korban dari kekerasan ini. Berdoalah agar Tuhan melindungi
umat-Nya di Myanmar.

Jumat, 31 Agustus 2012 -- Kolombia
Bulan Maret 2012, J dipaksa untuk menutup gerejanya, menghentikan
semua ibadah serta kegiatan lain di Pan American Mission. Berdoalah
untuk kekuatan Tuhan dalam menghadapi semua ini, serta berdoa untuk
bantuan keuangan yang diperlukan Juan.
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Open Doors 63/September/2012
Sabtu, 1 September 2012 -- India

Berdoalah kepada Tuhan Yesus untuk wilayah Chhattisgarh yang memiliki
jumlah orang Kristen tidak sampai 2 persen dari populasi penduduk.
Mereka mengalami penganiayaan oleh kelompok ekstremis agama mayoritas.
Kejahatan seksual terhadap wanita juga terus meningkat. Hasil survei
Thomson Reuters; India sebagai Negara paling tidak aman ke-4 di dunia
untuk wanita. Berdoalah agar Tuhan melindungi kaum perempuan,
khususnya para pengikut Kristus di India.

Minggu, 2 September 2012 -- Korea Utara
Pemerintah Tiongkok mengumumkan perang menolak pengungsi dari Korea
Utara. Berdoalah kepada Tuhan untuk mereka dan orang-orang Kristen,
termasuk staf Open Doors yang menolong mereka agar terus bergantung
kepada Tuhan dan dalam perlindungan Yesus.

Senin, 3 September 2012 -- Pakistan
Doakan para mahasiswa dan dosen Kristen di Lahore School of Theology
kepada Tuhan. Mohon kepada Tuhan agar mereka dapat menjadi berkat bagi
orang-orang di sekitar mereka. Berdoa untuk AB yang masih berada di
penjara Pakistan, agar terus mendengarkan suara Tuhan.

Selasa, 4 September 2012 -- Ethiopia
Berdoalah kepada Tuhan bagi umat Kristen di Lalibela, yang terisolasi
dan banyak kehilangan pekerjaan karena tekanan dari pemerintah dan
pemimpin gereja Ortodoks. Di saat yang bersamaan, gereja-gereja
non-Ortodoks ditutup. Jemaat bertemu di rumah-rumah. Berdoalah agar
Tuhan menguatkan mereka yang baru menerima Kristus sebagai Tuhan dan
Juru Selamat.

Rabu, 5 September 2012 -- Nigeria
Berdoalah kepada Tuhan bagi umat Kristen di Nigeria Utara yang menjadi
sasaran serangan brutal kelompok Boko Haram. Mereka yang kehilangan
orang-orang yang dikasihi, kehilangan rumah, serta gereja. Berdoalah
agar Roh Kudus terus menguatkan mereka. Doakan pula agen-agen keamanan
Kristen di seluruh negeri yang mengupayakan restorasi dan keamanan.
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Sebuah sekolah pelatihan Kristen di Khartoum harus pindah ke gedung
baru, agar mereka dapat terus melatih para pemimpin muda. Mereka
kesulitan menemukan gedung baru. Berdoalah agar Tuhan menyiapkan
tempat yang sesuai. Doakan pula umat Kristen di pegunungan Nuba, yang
menjadi sasaran penganiayaan serta menderita kelaparan.

Jumat, 7 September 2012 -- Somalia
Baru-baru ini, beberapa umat Kristen tewas terbunuh karena iman
mereka. Berdoalah kepada Tuhan bagi umat Kristen, agar mereka
dihiburkan dan dikuatkan saat mereka tinggal di tengah lingkungan yang
sangat berbahaya. Kiranya Tuhan senantiasa melindungi umat-Nya di
Somalia.

Sabtu, 8 September 2012 -- Eritrea
Berdoalah agar Tuhan memberkati bangsa dan rakyat Eritrea dengan
demokrasi yang murni, benar, serta bebas.

Minggu, 9 September 2012 -- Bangladesh
Berdoalah kepada Tuhan bagi umat Kristen di distrik Khagrachari
Bangladesh Utara yang kebanyakan berlatar belakang agama lokal
non-Kristen. Mereka mengalami penganiayaan, diusir dari rumah, dan
dijauhi masyarakat. Doakan pula sebuah seminar yang diselenggarakan
Open Doors di daerah ini. Berdoa agar mereka yang hadir dikuatkan dan
mengalami lawatan Tuhan.

Senin, 10 September 2012 -- Indonesia
Berdoa kepada Tuhan untuk umat Kristen di Banda Aceh yang mengalami
penganiayaan. Gereja-gereja ditutup dan dua pengerja Kristen dianiaya
dan dipenjara. Berdoalah bagi tim Open Doors yang terpanggil untuk
ikut menguatkan tubuh Kristus di Aceh.

Selasa, 11 September 2012 -- Maladewa
Alkitab tidak dijual di toko buku di Maladewa. Menerjemahkan Alkitab
dalam bahasa Dhivehi hampir tidak mungkin. Berdoalah agar Tuhan
membangkitkan para pekerja-Nya yang terbeban dan memiliki
keterampilan, untuk menerjemahkan dan mendistribusikan Alkitab bagi
umat Tuhan di Maladewa yang lapar dan haus akan firman-Nya. Bagi
mereka yang telah memiliki Alkitab, doakanlah agar dengan tekun mereka
merenungkan firman Tuhan, dan mendapatkan pengertian-pengertian baru
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melalui perantaraan Roh Kudus.

Rabu, 12 September 2012 -- Myanmar
Bentrokan terjadi akhir Juni lalu antara kelompok fundamentalis Budha
dan Muslim di negara bagian Rakhine. Balas dendam mengakibatkan ribuan
orang Rohiniya tewas, kebanyakan beragama Muslim. Bagi yang selamat,
mereka terjebak di tengah konflik. Sebuah gereja rumah juga ikut
dibakar setelah insiden kerusuhan. Berdoalah kepada Tuhan untuk
Saudara-Saudari kita yang terkena dampak serangan. Doakan juga untuk
aparat pemerintah, agar melalui pimpinan Tuhan mereka dapat
menyelesaikan konflik ini.

Kamis, 13 September 2012 -- Filipina Selatan
Umat Kristen yang menerima bantuan dari Open Doors banyak tinggal di
provinsi Sulu dan Basilan, kedua provinsi yang dikenal sebagai benteng
pertahanan jaringan Al-Qaeda. Berdoalah kepada Tuhan bagi umat Kristen
yang tinggal di tengah daerah yang berbahaya ini. Doakan pula para
peserta pelatihan baca tulis yang diadakan Open Doors di Sulu.
Beberapa orang kaum muda dipulihkan hidupnya melalui pelayanan ini.

Jumat, 14 September 2012 -- Vietnam
Berdoalah kepada Tuhan bagi umat Kristen di Vietnam yang terpanggil
untuk menginjil. Mereka rajin mengabarkan Injil kepada orang-orang
yang dijumpai di jalan maupun tempat umum. Doakan agar mereka melayani
dengan hikmat dan pimpinan Roh Kudus. Doakan pula umat Kristen yang
tinggal di daerah-daerah suku, menjadi Kristen artinya harus
meninggalkan kepercayaan animisme dan mereka dikucilkan karena hal
ini.

Sabtu, 15 September 2012 -- Tiongkok
Penginjilan yang dilakukan di Tibet sangat sulit. Tembok yang dibangun
oleh agama dan budaya setempat sangat tinggi. Namun demikian, umat
Kristen Han terpanggil untuk membagikan Kabar Baik. Berdoalah kepada
Tuhan agar umat Kristen terus terpanggil untuk menjawab kebutuhan
masyarakat Tibet yang membutuhkan damai dan kebebasan dari belenggu
rohani. Doakan pula sebuah kelompok yang akan datang dari negara lain
bulan September, untuk sebuah perjalanan doa ke Tiongkok.

Minggu, 16 September 2012 -- Afganistan
Bulan April lalu, kami meminta Saudara untuk berdoa bagi Farzan (nama samaran).
Anggota tim dan kawan-kawannya mendapatkan mimpi tentang serangan dan Farzan
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tewas terbunuh. Tetaplah berdoa kepada Tuhan bagi Farzan dan anggota timnya, agar
mereka mengalami perlindungan dan kekuatan dari Tuhan.

Senin, 17 September 2012 -- Chechnya

Berdoalah bagi banyak orang di Chechnya yang haus dan lapar akan kasih
dan terang Tuhan, agar mereka menemukan cara untuk mendengar pesan
Injil dan dengan hati yang lembut menerima Kristus. Berdoalah kepada
Tuhan bagi umat Kristen, agar mereka dipenuhi hikmat Tuhan dan berada
dalam pimpinan Roh Kudus saat mereka membagikan Kabar Baik.

Selasa, 18 September 2012 -- Tajikistan
Berdoalah kepada Tuhan bagi Suraz (nama samaran) yang sedang merasa
lelah. Kepala sekolah di tempat dia mengajar menduga bahwa motivasi
Suraz bukanlah untuk mengajar, melainkan untuk mengkristenkan
murid-muridnya. Berdoalah agar Tuhan memberinya kekuatan dan
kemungkinan untuk mendapatkan sumber penghasilan lain.

Rabu, 19 September 2012 -- Turki
Pemerintah Turki sedang sibuk menyiapkan konstitusi baru. Berdoalah
kepada Tuhan agar hak-hak umat Kristen dihormati dalam undang-undang
yang baru nanti. Berdoalah bagi SALAM di Turki yang mendapat tekanan
ketika mereka diketahui telah meninggalkan iman lamanya.

Kamis, 20 September 2012 -- Uzbekistan
Tetaplah berdoa kepada Tuhan bagi Lena dan keluarganya, bagi
perlindungan dan hikmat Tuhan dalam menghadapi situasinya yang sulit
saat ini. Berdoa juga bagi TH di penjara. Berdoa bagi perlindungan
Tuhan dan kekuatan ilahi saat ia melalui hari-harinya dalam penjara.

Jumat, 21 September 2112 -- Qatar
Berdoa kepada Tuhan bagi umat Kristen setempat, yang melayani bersama
Open Doors dalam proyek distribusi di tengah masyarakat Qatar. Seperti
yang dikatakan seorang umat Kristen Qatar pada seorang wisatawan,
"Bagikan firman Tuhan, kami orang Qatar sangat memerlukan Tuhan!"

Sabtu, 22 September 2012 -- Semenanjung Arab
Berdoalah kepada Tuhan bagi A yang bepergian ke beberapa kota,
menguatkan umat Kristen, dan membagikan Kebenaran. Doakanlah agar ia
dapat terus membagikan pengajaran yang berhikmat, yang didapatkannya
dalam Alkitab. Doakan pula R, agar Tuhan membawanya dalam persekutuan
dengan Saudara seiman, agar imannya tetap teguh meskipun ia harus
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Minggu, 23 September 2012 -- Maroko
"Bagaimana harus bersikap menghadapi penganiayaan?" Ini adalah tema
pelatihan bagi umat Kristen di Maroko. Banyak terjadi pasang surut
dalam beberapa tahun terakhir ini, dan banyak umat Kristen memilih
untuk bersembunyi dan tidak pergi ke gereja. Sekarang mereka ingin
lebih sungguh-sungguh dan mempersiapkan diri menghadapi penganiayaan.
Bersyukur pada Tuhan untuk perubahan hati ini, dan berdoalah untuk
perlindungan Tuhan bagi umat-Nya di Maroko.

Senin, 24 September 2012 -- Libya
Berdoalah bagi para pemimpin di Libya. Pemilu dilakukan awal tahun ini
dan negara baru perlu segera dibangun. Berdoalah agar Tuhan memberikan
hikmat-Nya. Doakan pula seorang umat Kristen di Libya yang memiliki
hati yang membara untuk Tuhan, namun kesehatannya terus menurun.
Berdoa bagi pemulihannya.

Selasa, 25 September 2012 -- Iran
Tekanan pemerintah terhadap gereja dan umat Kristen terus meningkat.
Polisi rahasia diperintahkan untuk menutup sebuah gereja. Dua lainnya
ditutup karena menggunakan bahasa Farsi dalam ibadah hari Jumat
mereka. Pemimpin gereja dipaksa untuk menyerahkan identitas jemaat.
Sebanyak 20 umat Kristen masih mendekam di penjara, termasuk FF yang
telah ditangkap sejak Desember 2010 dan YN yang ditangkap sejak
Oktober 2009. Berdoalah agar Tuhan menolong umat-Nya yang berada dalam
situasi tersebut.

Rabu, 26 September 2012 -- Suriah
Konflik di Suriah terus meruncing semakin dalam. Seorang pekerja Open
Doors mengatakan, "Sungguh sedih menyaksikan sebuah negara dihancurkan
dari dalam dan luar. Berdoalah kepada Tuhan agar gereja bersatu untuk
menjadi jawaban bagi mereka yang mencari damai yang sejati." Berdoalah
agar umat Kristen tetap terfokus pada Tuhan sebagai pemimpin yang
sejati, saat semua merasa tak melihat jalan keluar.

Kamis, 27 September 2012 -- Irak
Berdoalah kepada Tuhan agar melalui toko buku yang baru dibuka di
Irak, banyak umat Kristen datang dan mendapat penguatan. Berdoalah
bagi proyek distribusi yang masih terus dilakukan di Irak, parlemen
tengah mendiskusikan peraturan untuk melarang distribusi Alkitab.
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Semoga hal ini tidak berpengaruh pada pelayanan kami. Doakan pula
beberapa orang yang mendengar berita Injil melalui Radio dan TV, agar
firman Tuhan yang telah mereka dengar menguatkan dan memulihkan, serta
membawa mereka bertemu dan mengalami Yesus secara pribadi.

Jumat, 28 September 2012 -- Tunisia
Tengah terjadi ketegangan yang terus meningkat antara kelompok
ekstremis dan moderat Muslim. Umat Kristen bisa terjebak di tengah
konflik ini. Berdoalah untuk situasi ini. Mohon kepada Tuhan untuk
melindungi dan menguatkan Rahman (nama samaran), seorang anak muda
Kristen yang diusir dari rumah oleh ayahnya ketika diketahui ia
memiliki Alkitab.

Sabtu, 29 September 2012 -- Aljazair
Setelah Pemilu bulan Mei 2010, parlemen baru telah dibentuk untuk
menjabat selama 5 tahun ke depan. Umat Kristen bersyukur karena yang
kepemimpinan dipegang oleh partai-partai moderat. Bersyukur pada Tuhan
untuk hal ini. Sementara itu, berdoalah bagi para pemimpin EPA (Gereja
Protestan di Aljazair) untuk hikmat Tuhan, dalam menyikapi larangan
untuk menjangkau orang-orang non-Kristen.

Minggu, 30 September 2012 -- Lebanon
Kekerasan terus terjadi di negara ini dan musim panas lalu adalah masa
yang sulit dan banyak orang Lebanon yang merasa tak aman. Banyak hal
yang terjadi dan membuat perekonomian juga menjadi sulit. Berdoalah
kepada Tuhan agar banyak orang saling menguatkan. Berdoalah bagi para
penginjil, penyanyi rohani, agar mereka dianugerahkan kekuatan ilahi
untuk menyentuh dan memulihkan banyak hati melalui kebenaran firman
Tuhan.
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Senin, 1 Oktober 2012 -- Tiongkok
Open Doors akan menyelenggarakan perjalanan doa ke barat laut Tiongkok.
Peserta akan pergi ke kawasan Hui untuk berdoa bagi kelompok etnis dan
gereja-gereja di sana. Berdoalah kepada Tuhan agar para peziarah bisa
mengatasi rintangan budaya. Bersyukur pada Tuhan untuk respons yang
positif dari pelatihan yang diselenggarakan di selatan Tiongkok pada
bulan Mei lalu.

Selasa, 2 Oktober 2012 -- Nigeria
Di tengah ancaman hasutan dan provokasi, berdoalah agar Tuhan
menganugerahkan kedamaian, hikmat, dan perkataan yang benar bagi
gereja di Nigeria. Berdoalah agar gereja mengikuti pimpinan Roh Kudus.

Rabu, 3 Oktober 2012 -- Sudan Selatan
Bersyukur pada Tuhan atas mundurnya Kesatuan Tentara Sudan dari kota
Abey. Situasi keamanan telah menjadi stabil dengan bantuan Pasukan
Perdamaian Ethiopia (UNISFA), yang menjaga mereka yang pulang ke
tempat asal masing-masing. Berdoalah kepada Tuhan agar para pengungsi
dapat kembali ke rumah-rumah mereka dengan perlindungan yang lebih
tinggi, perlindungan Ilahi. Bersyukur untuk terobosan dalam proses
pengantaran bantuan kemanusiaan bagi umat Kristen di Pegunungan Nuha.
Berdoalah agar aksi kekerasan berangsur-angsur dihentikan.

Kamis, 4 Oktober 2012 -- Arab Saudi
Talib (nama samaran) diperas habis-habisan oleh tetangganya. Sekarang
Talib sedang bergumul untuk bisa mengasihi tetangganya tersebut. Ia
tidak memiliki komunitas umat Kristen, ia seorang diri. Bersyukur pada
Tuhan kalau akhirnya ia menemukan seorang Saudara Kristen untuk bisa
saling menguatkan. Berdoalah agar Tuhan memulihkan hatinya,
menguatkan, serta menghiburnya.

Jumat, 5 Oktober 2012 -- Semenanjung Arab
Berdoalah kepada Tuhan bagi AH, seorang majelis yang hidupnya
terisolasi. Ia menghadiri persekutuan berbahasa Inggris karena takut
diawasi jika berada di tengah penduduk asli. Berdoalah agar
pengenalannya akan Tuhan terus bertumbuh, hingga imannya pada Kristus
bertumbuh semakin kuat dan mengalahkan rasa takutnya.
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Sabtu, 6 Oktober 2012 -- Kawasan Israel dan Palestina

Berdoalah kepada Tuhan bagi para staf di pelayanan "House of Light",
saat mereka membawa kelompok King`s Kids ke Yordania untuk bertemu
dengan kelompok King`s Kids lainnya di kawasan tersebut. Berdoalah
bagi Betlehem Bible College dalam masa transisi perubahan kepemimpinan
baru. Berdoalah bagi masa transisi yang lancar dan tetap dalam
pimpinan Tuhan.

Minggu, 7 Oktober 2012 -- Indonesia
Bulan Oktober ini, Open Doors akan menyelenggarakan sebuah pertemuan
doa di Sumatera. Para pengerja Kristen akan berkumpul untuk saling
membagikan pengalaman mereka di lapangan dan saling menguatkan.
Berdoalah kepada Tuhan agar para pengerja dari Aceh juga bisa hadir
dalam pertemuan ini. Berdoa pula bagi sebuah seminar SSTS yang akan
diselenggarakan bulan Oktober di Jawa Timur. Berdoalah agar seminar
yang baru pertama kali diselenggarakan di kawasan ini dapat
berlangsung dengan aman.

Senin, 8 Oktober 2012 -- Libya
Awal tahun ini, diselenggarakan Pemilihan Umum di Libya dan sebuah
negara baru perlu dibangun dari awal lagi. Berdoalah kepada Tuhan bagi
para pemimpin di negara ini. Berdoa bagi hikmat Tuhan untuk memimpin
para pemimpin yang baru terpilih. Berdoalah bagi seorang umat Kristen
Libya yang begitu bersemangat dan mengasihi Tuhan, tapi kesehatannya
terus menurun. Berdoalah agar Tuhan memakai hambanya ini sebagai batu
penjuru untuk membangun Gereja-Nya di negara ini.

Selasa, 9 Oktober 2012 -- Iran
Tekanan dari pemerintah atas umat Kristen dan gereja-gereja terus
meningkat. Pihak penguasa menargetkan gereja rumah dan gereja yang
telah terdaftar. Berdoalah bagi perlindungan Tuhan atas Gereja-Nya.
Bersyukur pada Tuhan, meski di tengah tekanan, banyak orang Iran yang
menunjukkan rasa tertarik pada kekristenan. Banyaknya orang yang
menjadi Kristen merupakan sebuah perhatian khusus pemerintah.
Berdoalah agar mereka yang mencari Kebenaran yang sejati, akhirnya
bertemu dengan Kristus.

Rabu, 10 Oktober 2012 -- Irak
Musim panas sudah berlalu dan beberapa acara kaum muda telah didukung
pelaksanaannya. Berdoalah agar pelayanan kaum muda dapat membawa
dampak yang mengubahkan dan memulihkan hidup mereka yang telah
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berpartisipasi. Berdoalah bagi pelayanan distribusi. Buku-buku dalam
jumlah yang cukup besar baru tiba dan buku-buku ini akan dibagikan di
desa-desa terpencil.

Kamis, 11 Oktober 2012 -- Suriah
Berdoalah agar pemimpin Kristen tetap tenang dan tetap menjadi sumber
kekuatan bagi gereja mereka, di tengah situasi politik dan keamanan
yang terus memburuk di Suriah. Berdoalah bagi para pengungsi yang
harus meninggalkan rumah mereka karena alasan keamanan. Berdoalah
untuk belas kasihan Tuhan atas Suriah.

Jumat, 12 Oktober 2012 -- Lebanon
Orang-orang yang terlibat dalam pelayanan media tertantang untuk
memproduksi materi-materi baru, yang dapat secara efektif memberitakan
Kabar Baik melalui radio dan TV. Berdoalah bagi inspirasi dan hikmat
Tuhan saat mereka mengerjakan pelayanan ini. Berdoalah juga bagi
mereka yang baru pertama kali mendengar dan menyaksikan program
Kristen, agar mereka membuka hati dan akhirnya menerima Kristus!

Sabtu, 13 Oktober 2012 -- Bangladesh
Saudara SALAM yang bernama S telah setahun menjadi pengikut Kristus.
Ia tak mengenal seorang pun yang bisa membantunya bertumbuh dalam
iman, sampai ia bergabung dengan kelas baca tulis yang diselenggarakan
Open Doors. Berdoalah kepada Tuhan agar pelayanan ini memulihkan dan
mengubahkan hidup kaum SALAM seperti S.

Minggu, 14 Oktober 2012 -- Bhutan
Para pemimpin gereja di Bhutan harus menyelenggarakan ibadah
diam-diam. Menganggu tetangga dan komunitas bisa menyebabkan gereja
mereka ditutup, bahkan terkadang mereka bisa diusir. Berdoalah kepada
Tuhan agar hamba-hamba Tuhan ini terus dipimpin oleh hikmat Tuhan dan
Roh Kudus. Berdoa juga bagi mereka yang harus menguburkan orang-orang
yang dikasihi. Upacara penguburan merupakan sesuatu yang bertentangan
dengan praktik agama mayoritas di negara tersebut, dan bisa
menyebabkan kesulitan jika dilakukan.

Senin, 15 Oktober 2012 -- Laos
Kebencian pemerintah terhadap orang-orang Hmong telah dimulai sejak
tahun 70-an, ketika mereka berpikir orang-orang Hmong memihak pasukan
asing untuk berperang melawan pemerintah. Umat Kristen Hmong terjebak
saat mereka dianggap tidak patriotik dan sekutu negara asing.
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Berdoalah agar Saudara-Saudari kita ini menemukan kekuatan dan
perlindungan dalam Tuhan.

Selasa, 16 Oktober 2012 -- Malaysia
Sulit bagi Saudara-Saudari SALAM di Malaysia untuk mendapatkan
kesempatan bergabung dalam program pemuridan. Mereka harus mengambil
risiko kehilangan kebebasan dan bahkan risiko keamanan, ketika bertemu
dengan umat Kristen lain atau bergabung dalam sebuah gereja. Berdoalah
agar Tuhan membukakan pintu agar mereka bisa dimuridkan.

Rabu, 17 Oktober 2012 -- Myanmar
Banyak utusan Injil Kristen melarikan diri dari negara bagian Rakhine
setelah peristiwa kerusuhan yang terjadi antara pengikut agama Buddha
dan Islam bulan Juni lalu. Banyak dari umat Kristen Rohingya yang
mereka layani menjadi korban dari konflik tersebut, mereka kehilangan
rumah dan sumber mata pencaharian. Berdoalah agar Tuhan menguatkan
para korban.

Kamis, 18 Oktober 2012 -- Nepal
Berdoalah bagi anak-anak Kristen di Nepal. Di sekolah-sekolah minggu
mereka tidak terdapat materi yang cukup, khususnya di gereja-gereja
kecil di tengah-tengah komunitas Hindu. Berdoalah agar Tuhan
mengirimkan materi yang dibutuhkan, agar anak-anak ini tetap bisa
bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan.

Jumat, 19 Oktober 2012 -- Filipina Selatan
Sebagai suku dan agama mayoritas, Saudara SALAM dari suku Tausugs
sangat rentan akan tekanan agama. Tahun ini, Open Doors menguatkan 47
Saudara SALAM Tausugs dalam kelompok-kelompok kecil. Pertemuan ini
dilakukan secara diam-diam. Berdoalah agar Tuhan melindungi
pertemuan-pertemuan ini.

Sabtu, 20 Oktober 2012 -- Vietnam
Bersyukurlah pada Tuhan, sebanyak 1.620 umat Kristen masih menghadiri
program pelatihan rahasia yang diselenggarakan OD. Kelas-kelas
pelatihan harus tetap dijaga tidak terlalu besar jumlahnya, untuk
menghindari perhatian dari orang banyak. Berdoalah bagi perlindungan
Tuhan atas guru-guru dan pengajar, agar saat mereka diundang datang ke
kantor polisi, Roh Kudus memimpin mereka dalam berkata-kata.
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Minggu, 21 Oktober 2012 -- India

Pranab Kumar Mukherjee (76 tahun), terpilih sebagai Presiden ke-13
pada tanggal 22 Juli 2012. Berdoalah kepada Tuhan agar ia mampu
menunaikan setiap tugas, juga melindungi dan membela Konstitusi India.
Berdoalah agar takut akan Tuhan melingkupinya.

Senin, 22 Oktober 2012 -- Kawasan Asia Tengah
Banyak gereja dan penginjil yang telah menerima MP3, dan kami
mendengar benda itu sangat membantu mereka bertumbuh secara rohani.
Banyak yang mendengar firman Tuhan saat mereka bekerja. Bersyukur pada
Tuhan untuk karya-Nya. Berdoalah bagi Nesrin (nama samaran) seorang
dokter yang menikah dengan seorang pendeta. Setelah mengikuti sebuah
konferensi, ia dipecat dari pekerjaannya dan tak bisa mendapatkan
pekerjaan lagi setelah itu. Nesrin saat ini sedang mengandung dan
keluarga mereka hidup dalam pergumulan finansial.

Selasa, 23 Oktober 2012 -- Kirgiztan
Berdoalah bagi Almas (nama samaran), seorang gadis yang baru menerima
Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Saat orang tuanya
mengetahui hal ini, mereka sangat marah dan memaksa Almas menyangkal
imannya. Mereka mulai memukulinya sampai ia kehilangan kesadaran, lalu
menyekapnya di kamar yang dingin selama berhari-hari. Berdoalah agar
Tuhan terus memberikan kekuatan kepadanya.

Rabu, 24 Oktober 2012 -- Tajikistan
Berdoalah bagi Azad (nama samaran), 16 tahun. Ia diancam oleh teman
sekelasnya karena ia adalah pengikut Kristus. Salah seorang temannya
menyematkan pisau di lehernya, dan mengancam akan membunuhnya jika ia
tidak menyangkal Yesus. Azad menjawab ia tidak akan menyangkal Yesus.
Doakan agar Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi Azad, dan ia terus
setia pada Yesus meski di tengah ancaman.

Kamis, 25 Oktober 2012 -- Turki
Pengadilan terhadap pembunuh tiga umat Kristen di Malatya yang terjadi
tahun 2007 belum juga selesai. Berdoalah bagi keadilan dari Tuhan dan
penghiburan Tuhan, atas keluarga-keluarga 3 orang martir dari Turki.

Jumat, 26 Oktober 2012 -- Uzbekistan
Seorang pendeta pernah berkata, "Tolong doakan saya. Saat ini, saya
sering merasa takut pada polisi yang sewaktu-waktu bisa datang untuk
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menggeledah gereja kami. Sangat mudah untuk menyerah pada rasa takut,
berdoalah bagi kami!"

Sabtu, 27 Oktober 2012 -- Turkmenistan
Tanggal 27 Oktober adalah Hari Kemerdekaan Turkmenistan. Seluruh
negara merayakan kemerdekaan dari Uni Soviet tahun 1991. Berdoalah
kepada Tuhan agar hari ini Gereja boleh mengalami berkat Tuhan
berkelimpahan. Berdoalah bagi kesatuan Tuhan di tengah umat Kristen
dan para pemimpin, serta perlindungan Tuhan atas mereka.

Minggu, 28 Oktober 2012 -- Sri Lanka
Bersyukur pada Tuhan untuk 37 orang pendeta dan hamba-hamba Tuhan yang
menghadiri seminar SSTS di Dambulla, sebuah provinsi di Sri Lanka.
Tempat ini terkenal dengan kuil agama Buddha dalam gua-gua. Seorang
peserta yang pernah mengikuti SSTS bulan Mei lalu berkata, "Kami
mengalami banyak pergumulan dalam hidup dan pelayanan. Kami menunggu
jawaban Tuhan, tapi kadang-kadang tidak ada jawaban yang pasti. Saya
sangat dikuatkan melalui seminar SSTS. Puji Tuhan."

Senin, 29 Oktober 2012 -- Maladewa
Umat Kristen di Maladewa sulit untuk berkumpul dan beribadah. Rasa
takut dan saling tidak percaya telah menyebar di antara mereka.
Berdoalah agar Tuhan memulihkan sakit hati dan masa lalu di antara
umat Kristen, yang disebabkan oleh pengkhianatan. Berdoalah pula untuk
Alkitab yang tidak dicetak dan tidak dijual di Maladewa. Umat Kristen
yang tertangkap memiliki Alkitab, bisa dipenjarakan selama bertahuntahun. Berdoalah agar Tuhan membukakan pintu bagi umat-Nya, untuk bisa
mempelajari dan bertumbuh dalam kebenaran Firman.

Selasa, 30 Oktober 2012 -- Pakistan
Berdoalah kepada Tuhan bagi Konferensi Hamba Tuhan dan pertemuan
Penginjilan yang dilangsungkan di Pakistan. Berdoalah bagi mereka yang
akan mengajar, agar Tuhan memberi hikmat Tuhan dan banyak yang
akhirnya menyerahkan hidup bagi Kristus. Berdoalah secara khusus bagi
AB yang masih dipenjara, agar Tuhan menjaga hati dan pikirannya dari
serangan lawan-lawan yang terus-menerus ingin melemahkannya.
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Rabu, 31 Oktober 2012 -- Mauritania

Beberapa orang mantan pengerja telah setuju untuk kembali ke
Mauritania dan menguatkan Gereja di negara ini. Berdoalah kepada Tuhan
agar mereka mendapatkan kesempatan bertemu dan menguatkan tubuh
Kristus di Mauritania. Berdoalah agar mereka dapat merintis kaum muda
sebagai generasi baru gereja.
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Open Doors 65/November/2012
Kamis, 1 November 2012 -- Iran

Puji Tuhan untuk pembebasan pendeta YN dari penjara. Dia telah
dipenjara sejak Oktober 2009. Kini, ia dapat berkumpul kembali dengan
istri dan kedua anaknya.

Jumat, 2 November 2012 -- Iran
A, pemimpin gereja rumah, baru saja kehilangan pekerjaannya karena ia
adalah seorang Kristen. Tolong bawa doa kepada Tuhan Yesus untuk A dan
keluarganya.

Sabtu, 3 November 2012 -- Iran
Puji Tuhan! Sebanyak 8 orang telah menerima Kristus ketika mereka di
penjara. Bersyukur kepada Tuhan bagi orang percaya yang berada di
penjara, yang mau berbagi Injil dengan tahanan lain yang belum percaya
Kristus.

Minggu, 4 November 2012 -- International Day of Prayer (IDOP)
Seratus juta orang Kristen di seluruh dunia, saat ini menderita karena
iman mereka kepada Kristus. Bergabunglah dengan ribuan orang Kristen
di seluruh dunia untuk Hari Doa Internasional. Mari menjadi satu
dengan mereka.

Senin, 5 November 2012 -- Mauritania
Konflik di Mali telah membanjiri Mauritania dengan pengungsi yang
melarikan diri dari pemberontak ekstremis dan perang saudara. Beberapa
dari pengungsi tersebut ada yang beragama Kristen. Berdoalah agar
mereka tetap kuat di dalam iman mereka dan menjadi kesaksian yang
baik.

Selasa, 6 November 2012 -- Mauritania
Perjanjian Baru di Hassaniya Arabis hampir selesai. Berdoalah bahwa
Tuhan akan menyediakan waktu dan dana untuk menyelesaikan. Alat ini
sangat diperlukan.

Rabu, 7 November 2012 -- Libya
Berdoa untuk F, yang baru saja menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru
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Selamat. Dia sekarang belajar apa artinya menjadi orang Kristen dalam
masyarakat "agama lain" yang sangat ketat. Berdoalah agar ia dapat
menemukan dan bersekutu dengan orang percaya lainnya.

Kamis, 8 November 2012 -- Libya
Berdoalah untuk orang Kristen di Migrandari Sub-Sahara, Afrika, yang
sering hidup dalam keadaan yang sangat buruk. Berdoalah bahwa Tuhan
akan mencukupkan dan menyediakan apa yang mereka perlukan. Berdoa juga
agar mereka mau memberitakan Kristus dengan orang-orang di sekitar
mereka.

Jumat, 9 November 2012 -- Irak
Berdoa untuk fondasi yang kuat bagi gereja di Irak. Para pemimpin
gereja sering berkata, "Saya tidak tahu siapa yang harus bertanggung
jawab. Suatu hari, orang ada di sini dan selanjutnya mereka pindah."
Berdoalah untuk kepemimpinan yang kuat dan berkesinambungan di gerejagereja Irak.

Sabtu, 10 November 2012 -- Irak
Tolong berdoa untuk edit berkelanjutan Perjanjian Lama Sorani. Proses
ini memiliki beberapa kelemahan dan tim menghadapi banyak tantangan.
Berdoalah agar pekerjaan dapat diselesaikan dan seluruh Alkitab dapat
dicetak segera.

Minggu, 11 November 2012 -- Suriah
Berdoa bahwa akan ada kasih sejati dan kesatuan antara berbagai
denominasi seluruh Suriah dan bahwa luka lama akan sembuh.

Senin, 12 November 2012 -- Suriah
Tingkat kekerasan cukup tinggi di negara ini. Puji Tuhan, untuk orang
percaya yang merasa bahwa ini adalah waktunya Tuhan. Berdoalah untuk
kekuatan orang-orang percaya.

Selasa, 13 November 2012 -- Tunisia
Berdoa untuk A yang telah menjadi pengikut Kristus yang dewasa. Dia
sekarang mengerti apa artinya mengikut Yesus dan ingin berbagi dengan
keluarganya.

Rabu, 14 November 2012 -- Tunisia
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Berdoalah bagi pemerintah di Tunisia. Negara ini dalam proses
transisi, bergerak menuju menjadi negara baru. Berdoalah agar orangorang Kristen ikut dipertimbangkan dalam proses ini.

Kamis, 15 November 2012 -- Lebanon
Sejumlah negara-negara Arab mengharapkan pengiriman Alkitab dan bahanbahan Kristen dari Lebanon. Berdoalah untuk keberhasilan pengiriman
buku-buku tersebut, meskipun ada tantangan.

Jumat, 16 November 2012 -- Lebanon
Adalah normal bagi orang percaya Arab untuk menyimpan dendam, saat
tersinggung oleh saudara-saudari Kristen mereka. Berdoa, terutama bagi
mereka dari latar belakang agama lain, bahwa mereka akan dipengaruhi
oleh kasih karunia Tuhan dan melihat dengan cara pandang yang lain,
mau merendahkan diri, dan meminta pengampunan.

Sabtu, 17 November 2012 -- Teluk Arab
Orang muda adalah mayoritas penduduk di negara-negara Arab. Berdoalah
agar ada website Kristen yang relevan dengan grup besar ini. Doakan
juga agar Tuhan memberikan hikmat kepada staf OD, dalam menemukan cara
menjangkau kaum muda di sana.

Minggu, 18 November 2012 -- Somalia
Terima kasih Tuhan atas apa yang Engkau lakukan di Somalia dalam
membebaskan negara dari cengkeraman kejahatan dan kekerasan. Berdoa
agar proses yang diprakarsai oleh berbagai bangsa untuk membantu
pemulihan Somalia akan berhasil, dan bahwa perdamaian akan menang.
Berdoalah untuk semua orang percaya di Somalia, agar tetap berpegang
kepada iman dan kepercayaan mereka kepada Tuhan. Berdoalah bahwa Tuhan
akan terus membangun Gereja-Nya di Somalia.

Senin, 19 November 2012 -- Sudan Utara
Teruslah berdoa bagi perdamaian antara Utara Sudan dan Selatan.
Berdoalah bahwa kedua negara akan menjadi tetangga yang baik yang
saling menghormati.

Selasa, 20 November 2012 -- Sudan Utara
Puji Tuhan atas keberhasilan pengiriman bantuan yang sangat dibutuhkan
kepada orang-orang dari Pegunungan Nuba. Berdoalah bahwa semua
tindakan permusuhan, terutama terhadap orang-orang Kristen akan
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berakhir.

Rabu, 21 November 2012 -- Uganda
Terima kasih Tuhan, untuk kemajuan menggembirakan dalam perjalanan SI
untuk pemulihannya. Dia kini menjalani fisioterapi intensif, untuk
mendapatkan kembali mobilitas penuh di kakinya. Dia sangat
menginginkan dapat berjalan lagi dan sangat kooperatif dengan dokter,
meskipun rasa sakit fisik yang datang dengan terapi. Imannya adalah
berkat luar biasa untuk semua orang di sekelilingnya.

Kamis, 22 November 2012 -- Kenya
Berdoa bagi orang Kristen di Garissa yang menghadapi situasi tidak
bersahabat setiap hari. Berdoa untuk gereja-gereja yang terletak di
sepanjang perbatasan Somalia yang terus-menerus terancam serangan.
Berdoalah bahwa Tuhan akan memberikan mereka rahmat dan kekuatan yang
mereka butuhkan untuk bertahan.

Jumat, 23 November 2012 -- Kenya
Berdoa untuk keamanan secara keseluruhan dan perdamaian di negara
Kenya, sebagai negara yang bergerak menuju pemilihan penting pada
bulan Maret 2013.

Sabtu, 24 November 2012 -- Komoro
Berdoa untuk komunitas Kristen di Kepulauan Komoro yang bertekad untuk
berpegang pada Kristus, meskipun kesulitan yang mereka hadapi.
Berdoalah agar pekerjaan Open Doors di pulau-pulau akan membantu
mereka, untuk tumbuh lebih lagi dalam iman kepada Kristus.

Minggu, 25 November 2012 -- Eritrea
Terima kasih Tuhan untuk kesaksian yang mendorong gereja bawah tanah
di Eritrea untuk bertekun. Orang Kristen Eritrea banyak yang
mengatakan mereka merasakan musim akan berubah, dan bahwa kebebasan
beragama akan datang. Berdoalah bahwa Tuhan akan mempersiapkan mereka
untuk perubahan musim.

Senin, 26 November 2012 -- Tanzania
Berdoa untuk E (19 tahun), seorang MBB, yang dipenjara selama 2 tahun
karena iman Kristen-nya. Berdoalah bahwa Tuhan akan menguatkan,
memberikan kasih karunia, dan hikmat atas hidup E.
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Selasa, 27 November 2012 -- Brunei

MBB di Brunei cenderung menyembunyikan iman mereka karena takut
penganiayaan. Mereka takut menderita tekanan sosial dan keterasingan
jika iman mereka diketahui. Gereja ragu untuk menerima orang percaya
baru karena hal ini dapat menyebabkan penutupan gereja. Tolong berdoa
bagi orang Kristen Brunei, agar menemukan keberanian dan kekuatan
dalam Tuhan.

Rabu, 28 November 2012 -- Indonesia
Lebih dari 50 orang percaya di Sumatera akan bergabung dalam doa bulan
ini. Semua peserta adalah pekerja Kristen yang aktif di antara
komunitas agama lain terabaikan di Sumatera. Berdoa agar para pekerja
memiliki komitmen dan semangat yang besar dalam pelayanan mereka.
Berdoa juga untuk keselamatan mereka saat melakukan perjalanan ke
tempat-tempat terpencil untuk menyebarkan pesan Injil.

Kamis, 29 November 2012 -- Indonesia
Pada bulan Desember 2011, 42 rumah MBB telah dibakar oleh umat agama
lain. Puji Tuhan, di tempat mereka yang baru saat ini, mereka tetap
membagikan Kabar Baik kepada orang-orang di mana mereka sekarang
hidup, dan beberapa telah datang kepada Kristus! Berdoalah agar mereka
terus menjadi terang di komunitas mereka.

Jumat, 30 November 2012 -- Tiongkok
Puji Tuhan untuk perjalanan kepemimpinan yang berlangsung bulan ini ke
Tiongkok. Tujuan perjalanan itu bagi para pemimpin gereja dan pendeta
dari Barat adalah untuk melatih dan mendorong para pemimpin gereja di
Tiongkok. Berdoalah agar para pemimpin Tiongkok akan mampu menempatkan apa
yang telah mereka pelajari ke dalam tindakan.
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Sabtu, 1 Desember 2012 -- Sri Lanka

Teruslah berdoa untuk S (5 tahun) yang ayahnya, Pastor NE, dibunuh
pada tahun 2008. S dan ibunya, SH, masih tinggal di A dan melayani di
gereja yang dimulai NE. Berdoalah agar S, yang ingin menjadi seorang
pendeta seperti ayahnya, akan bertumbuh dengan kasih yang besar bagi
Tuhan dan umat-Nya.

Minggu, 2 Desember 2012 -- Sri Lanka
Siswa Kristen dipaksa untuk belajar agama Buddha atau Hindu di sekolah
negeri Sri Lanka, tetapi tidak dipaksa jika ada guru Kristen. Tahun
ini, Open Doors mendukung 15 orang percaya yang memiliki gairah dan
keterampilan dalam mengajar, untuk memimpin kelas agama bagi siswa
Kristen. Berdoa agar dukungan dari Tuhan Yesus selalu bersama dengan
para pengajar tersebut selama mereka menjalankan tugas.

Senin, 3 Desember 2012 -- Vietnam
Pihak berwenang di Vietnam mencurigai orang-orang yang berkumpul.
Mereka menganggap pertemuan sebagai langkah untuk merencanakan
perlawanan terhadap negara, terutama di daerah kesukuan. Karena itu,
orang Kristen Vietnam berhati-hati dalam melakukan ibadah hari Minggu
dan kegiatan lainnya. Berdoalah agar Tuhan Yesus melindungi orang
percaya di Vietnam, dan mereka akan menemukan tempat yang aman untuk
beribadah.

Selasa, 4 Desember 2012 -- Vietnam
Di provinsi Vietnam Tengah dan Utara, orang Kristen sering mengalami
interogasi selama berjam-jam ketika mereka tertangkap sedang berkumpul
tanpa izin. Cobaan ini dimaksudkan untuk mematahkan semangat orangorang beriman, dengan harapan mereka akan menarik kembali iman mereka.
Mari kita berdoa supaya Tuhan memberikan hikmat dan ketenangan kepada
mereka selama diinterogasi.

Rabu, 5 Desember 2012 -- Myanmar
Sekitar lima puluh ribu orang Burma terlantar akibat bentrokan antara
pasukan pemerintah dan pemberontak Kachin pada bulan Juni tahun ini.
Berdoalah untuk perlindungan Tuhan bagi Kachin Kristen dan penyisihan
mereka yang mungkin mengungsi karena konflik.
77

Kamis, 6 Desember 2012 -- Filipina Selatan

OpenDoors 2012

MBBS dipenuhi dengan permusuhan di mayoritas agama lain desa mereka.
Pemimpin lokal agama Kristen mendapat tekanan agar menghentikan
kegiatan Kristen mereka atau meninggalkan desa. Pemimpin kaum awam
yang memulai kelompok studi Alkitab di komunitas-komunitas ini,
diancam akan dibunuh. Tolong doakan MBBS yang hidup dalam lingkungan
yang bermusuhan, supaya Tuhan Yesus memberikan perlindungan, hikmat,
dan kekuatan untuk menghadapi situasi yang kurang bersahabat tersebut.

Jumat, 7 Desember 2012 -- Maladewa
Radikal agama lain terus menyebar ke seluruh Maladewa. Pemuda Maladewa
sering direkrut dan dikirim ke sekolah-sekolah agama lain. Para pemuda
Kristen sangat rentan karena kurangnya pemuridan, selain lingkungan
agama lain yang sangat kuat. Berdoalah agar Tuhan Yesus menolong
mereka teguh berpegang pada iman mereka.

Sabtu, 8 Desember 2012 -- Maladewa
Bersyukur untuk orang-orang yang telah datang kepada Kristus di
Maladewa melalui teknologi. Namun, bertemu dengan orang-orang Kristen
lain akan membahayakan nyawa mereka. Karena kesulitan ini, mereka
kadang-kadang kembali ke agama semula atau menyimpan rahasia iman
Kristen mereka. Mari berdoa kepada Tuhan Yesus bagi keselamatan dan
perlindungan terhadap orang-orang percaya baru ini.

Minggu, 9 Desember 2012 -- Bangladesh
U (12 tahun) takut bahwa penduduk desa akan membunuh dia dan
keluarganya jika iman mereka kepada Yesus terungkap. Pada bulan Juli
tahun ini, U menghadiri sebuah kamp anak-anak yang disponsori oleh
Open Doors. Dia menerima sebuah Alkitab dan bertemu anak-anak Kristen
lainnya. U sangat ingin "berbagi tentang Yesus dengan teman
sekelasnya". Mari berdoa untuk U dan keluarganya supaya mendapat
perlindungan dari Tuhan. Juga, doakan kerinduan U untuk berbagi
tentang Tuhan Yesus dengan teman sekelasnya.

Senin, 10 Desember 2012 -- Bangladesh
Ribuan anak-anak Kristen di Bangladesh merindukan pemulihan fisik,
emosional, dan spiritual. Anak-anak dari keluarga MBB membutuhkan
dukungan. Dalam banyak kasus, mereka menyembunyikan iman mereka untuk
menghindari konflik dengan tetangga agama lain dan pemimpin. Tolong
berdoa bagi orang-orang muda yang percaya ini.
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Orang Kristen di Korea Utara mengkhawatirkan perkembangan kekristenan
di negara mereka. Meskipun Kim Jong Un telah berkuasa selama hampir 1
tahun, tidak jelas apakah kepemimpinannya merupakan perbaikan atau
tidak. Bagi orang Kristen, penindasan oleh orang-orang di sekitar
mereka masih banyak. Berdoalah kepada Tuhan Yesus agar orang percaya
di negeri ini dapat berdiri kuat meskipun dalam kesulitan, dan dapat
menyaksikan kasih Kristus kepada orang lain.

Rabu, 12 Desember 2012 -- Korea Utara
Berdoa bagi orang Kristen di kamp kerja paksa yang sedang
mempersiapkan diri untuk musim dingin. Jika mereka beruntung, mereka
akan menerima pakaian musim dingin. Hari kerja akan lebih pendek
daripada di musim panas, tetapi hawa dingin yang parah akan tanpa
henti. Hal ini juga mempersulit mereka untuk mendapatkan makanan dari
ladang, yang diam-diam mereka kumpulkan untuk bertahan hidup.
Berdoalah agar Tuhan Yesus akan menyediakan dan mencukupi kebutuhan
mereka.

Kamis, 13 Desember 2012 -- Bhutan
Pada hari Minggu, orang-orang Kristen di Bhutan beribadah bersama di
dalam rumah. Mereka melakukannya secara diam-diam agar tidak diketahui
oleh tetangga Buddha, yang dengan mudah dapat melapor kepada pihak
berwenang, tentang orang Kristen yang "mengganggu masyarakat". Ketika
gereja terkena, kepala desa memberikan tekanan pada orang-orang
beriman untuk menghentikan kegiatan mereka. Mari berdoa agar perkenan
Tuhan Yesus selalu ada bersama orang-orang percaya.

Jumat, 14 Desember 2012 -- Bhutan
Para pendeta di Bhutan sedang dalam pergumulan, apakah mereka akan
mengambil keputusan untuk ikut mendaftarkan gereja-gereja mereka atau
tidak. Gereja-gereja yang telah mengajukan pendaftaran, sejauh ini
telah ditolak dan ini telah menghancurkan harapan beberapa pendeta
Bhutan. Berdoalah agar para pendeta di Bhutan akan bertahan dalam
pelayanan, meskipun ada tantangan.

Sabtu, 15 Desember 2012 -- Nepal
Orang Kristen merupakan kaum minoritas di negara Nepal, yang
mayoritasnya adalah orang Hindu. Orang percaya baru yang berasal dari
latar belakang Hindu mendapat tekanan dari keluarga mereka. Berdoalah
agar Tuhan Yesus meneguhkan mereka dalam iman dan menolong mereka
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untuk bertahan di tengah-tengah kesulitan.

Minggu, 16 Desember 2012 -- Laos
Tahun ini, tiga siswa SMA di sebuah desa yang dirahasiakan di Laos,
menerima ancaman dari guru mereka setelah menyanyikan lagu Kristen
untuk presentasi sekolah. Guru memperingatkan mereka bahwa jika mereka
terus melakukannya, mereka tidak akan lulus. Mari berdoa untuk
pertolongan Tuhan Yesus bagi para siswa ini, dan supaya guru mereka
mengalami perubahan hati.

Senin, 17 Desember 2012 -- Laos
Di beberapa kabupaten Laos, remaja perlu menyatakan agama mereka saat
mengisi formulir aplikasi sekolah. Mereka yang menyatakan iman Kristen
akan dipersulit oleh guru. Beberapa tertarik untuk mengubah agama
mereka agar dapat nilai yang baik. Berdoalah bahwa Tuhan Yesus akan
memperkuat iman siswa Kristen di Laos.

Selasa, 18 Desember 2012 -- Malaysia
Puji Tuhan! Alkitab dalam bahasa Melayu sekarang dapat dicetak secara
legal di Malaysia. Pembatasan pencetakan dan impor di negara bagian
Sabah dan Sarawak di Kalimantan juga telah diangkat.

Rabu, 19 Desember 2012 -- Kolombia
Berdoa untuk para pendeta di wilayah Catatumbo, Kolombia, karena
beberapa gereja telah ditutup. Mereka juga dilarang mengunjungi orang
percaya lainnya dan memberitakan Injil. Beberapa pendeta telah diancam
dan beberapa kendaraan mereka diambil. Berdoalah untuk perlindungan
Tuhan Yesus atas para pendeta tersebut.

Kamis, 20 Desember 2012 -- Pakistan
Berdoa untuk retret Gembala Teluk. Kiranya Tuhan Yesus akan
menyegarkan dan memperkuat pria dan wanita yang bekerja maupun
melayani, dalam keadaan yang sangat sulit dan hidup di bawah tekanan
yang ekstrem. Berdoa juga untuk keluarga mereka.

Jumat, 21 Desember 2012 -- Pakistan
Berdoa untuk gereja-gereja di Pakistan saat mereka mempersiapkan diri
untuk acara Natal dan merayakan kelahiran Kristus. Berdoalah bahwa
Tuhan Yesus akan menyiapkan hati dan pikiran orang-orang yang tidak
percaya, agar mereka mendapat kesempatan untuk mendengar Injil.
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Berdoa untuk situasi yang stabil di Afganistan, sehingga bantuan
kemanusiaan dapat dilanjutkan di dalam negeri. Berdoalah untuk orang
percaya yang akan menerima bantuan ini.

Minggu, 23 Desember 2012 -- Chechnya
Tolong berdoa bagi beberapa orang percaya yang tinggal di Chechnya.
Banyak dari mereka yang tinggal di daerah terpencil. Berdoalah kepada
Tuhan Yesus, agar mereka menemukan orang-orang percaya lainnya untuk
bersekutu.

Senin, 24 Desember 2012 -- Chechnya
Berdoalah untuk perlindungan Tuhan Yesus bagi orang Kristen di
Chechnya, dan hikmat untuk mengetahui kapan dan dengan siapa berbagi
Injil.

Selasa, 25 Desember 2012 -- Natal
Berdoa bagi orang Kristen di seluruh dunia yang merayakan Natal hari
ini, tetapi kemungkinan besar dilakukan secara rahasia. Berdoalah agar
Tuhan Yesus memberkati mereka hari ini karena mereka sedang merayakan
kelahiran Yesus.

Rabu, 26 Desember 2012 -- Azerbaijan
Orang percaya di Azerbaijan membutuhkan buku-buku Kristen dan bahan
pemuridan. Berdoalah agar cara-cara kreatif akan ditemukan untuk
mendapatkan buku-buku Kristen di negara ini, dengan pertolongan Tuhan
Yesus.

Kamis, 27 Desember 2012 -- Turki
Berdoa untuk pembukaan kembali seminari teologi Ortodoks Yunani di
Halki. Seminari ini ditutup oleh pemerintah pada tahun 1971, masih
belum siap untuk digunakan, namun ada kemungkinan yang sangat nyata
bahwa hal ini bisa segera terjadi.

Jumat, 28 Desember 2012 -- Turki
Berdoa bagi orang Kristen Turki yang menghadapi pembatasan dari negara
dan masyarakat. Orang Turki yang meninggalkan iman tradisional mereka
dianggap sebagai pengkhianat, menyinggung kebangsaan Turki. Mereka
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juga dianggap sebagai pembawa aib keluarga. Tekanan untuk kembali ke
agama lain sangat besar. Mari berdoa kepada Tuhan Yesus, supaya Ia
memberikan kekuatan kepada mereka untuk tetap teguh memegang iman
mereka.

Sabtu, 29 Desember 2012 -- Asia Tengah
Beberapa pendeta yang melayani di Asia Tengah menghadapi kesulitan
keuangan yang besar. Rekan kerja Open Doors menulis, "Kami telah
melihat bahwa pendeta tidak menganggap penganiayaan atau penolakan
dari keluarga mereka, tetapi mereka berani terus melayani Tuhan dan
orang-orang. Beberapa dari mereka bahkan tidak memiliki makanan untuk
dimakan." Berdoalah bahwa Tuhan Yesus akan menyediakan makanan bagi
para pendeta dan keluarga mereka.

Minggu, 30 Desember 2012 -- Uyghur
Teruslah berdoa untuk AY yang telah ditahan sejak Januari 2008. Pada
bulan Agustus 2012, pengacaranya tidak diizinkan untuk mengunjunginya.
Berdoa bahwa Tuhan Yesus akan memberinya kekuatan untuk bertahan dan
setia kepada Tuhan, meskipun mengalami penindasan.

Senin, 31 Desember 2012 -- Tajikistan
Tolong berdoa untuk MBBS di Tajikistan yang sedang mengalami cobaan
yang sulit, terutama mereka yang hidup di Selatan negara itu. Bangunan
gereja sering menjadi sasaran kekerasan dan individu yang mengalami
agresi. Berdoalah agar Tuhan Yesus melindungi mereka dan mereka akan
tetap setia kepada Tuhan, meskipun ditindas.
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