
 

 

 

 

OpenDoors 2013 

  

Publikasi OpenDoors 
Buletin doa OpenDoors merupakan publikasi elektronik yang diterbitkan secara berkala  oleh  

Yayasan Lembaga SABDA dan Yayasan Obor Damai Indonesia, yang ingin  
mendorong Anda terlibat dalam pelayanan misi melalui doa-doa yang Anda naikkan setiap hari.  

Pelayanan ini dikerjakan dengan suatu kepercayaan, jika satu anggota menderita, semua turut menderita 
(1Kor. 12:26). 

Bundel Tahunan Publikasi Elektronik OpenDoors 
http://sabda.org/publikasi/opendoors 

Diterbitkan oleh Yayasan Lembaga SABDA  
http://www.ylsa.org 

 
Bekerja sama dengan OpenDoorsIndonesia 

http://www.opendoorsindonesia.org 
 

© 2013 (hubungi Yayasan Lembaga SABDA) 
 

http://alkitab.mobi/?1Kor12:26
http://sabda.org/publikasi/opendoors
http://www.ylsa.org/
http://www.opendoorsindonesia.org/


OpenDoors 2013 
 

2 
 

Daftar Isi 
Daftar Isi ...................................................................................................................... 2 

OpenDoors 67/Januari/2013 ...................................................................................... 15 

Selasa, 1 Januari 2013 -- Afganistan .............................................................................................. 15 

Rabu, 2 Januari 2013 -- Afganistan ................................................................................................ 15 

Kamis, 3 Januari 2013 -- Azerbaijan ............................................................................................... 15 

Jumat, 4 Januari 2013 -- Azerbaijan ............................................................................................... 15 

Sabtu, 5 anuari 2013 -- Azerbaijan ................................................................................................ 15 

Minggu, 6 Januari 2013 -- Asia Tengah .......................................................................................... 15 

Senin, 7 Januari 2013 -- Asia Tengah ............................................................................................. 16 

Selasa, 8 Januari 2013 -- Chechnya/Dagestan ................................................................................ 16 

Rabu, 9 Januari 2013 -- Chechnya/Dagestan .................................................................................. 16 

Kamis, 10 Januari -- Kazakhstan .................................................................................................... 16 

Jumat, 11 Januari 2013 -- Kyrgyzstan ............................................................................................. 16 

Sabtu, 12 Januari 2013 -- Tajikistan ............................................................................................... 16 

Minggu, 13 Januari 2013 -- Tajikistan ............................................................................................ 17 

Senin, 14 Januari 2013 -- Tajikistan ............................................................................................... 17 

Selasa, 15 Januari 2013 -- Turki ..................................................................................................... 17 

Rabu, 16 Januari 2013 -- Turki ....................................................................................................... 17 

Kamis, 17 Januari 2013 -- Turki ..................................................................................................... 17 

Jumat, 18 Januari 2013 -- Turki ..................................................................................................... 18 

Sabtu, 19 Januari 2013 -- Turkmenistan ......................................................................................... 18 

Minggu, 20 Januari 2013 -- Turmeknistan ...................................................................................... 18 

Senin, 21 Januari 2013 -- Uzbekistan ............................................................................................. 18 

Selasa, 22 Januari 2013 -- Uzbekistan ............................................................................................ 18 

Rabu, 23 Januari 2013 -- Tiongkok ................................................................................................. 18 

Kamis, 24 Januari 2013 -- Tiongkok ............................................................................................... 19 

Jumat, 25 Januari 2013 -- Tiongkok ............................................................................................... 19 

Sabtu, 26 Januari 2013 -- Iran ........................................................................................................ 19 

Minggu, 27 Januari 2013 -- Iran ..................................................................................................... 19 



OpenDoors 2013 
 

3 
 

Senin, 28 Januari 2013 -- Iran ........................................................................................................ 20 

Selasa, 29 Januari 2013 -- Iran ....................................................................................................... 20 

Rabu, 30 Januari 2013 -- Semenanjung Arab .................................................................................. 20 

Kamis, 31 Januari 2013 -- Iran ....................................................................................................... 20 

OpenDoors 68/Februari/2013 ..................................................................................... 21 

Jumat, 1 Februari 2013 -- Israel dan Wilayah Palestina .................................................................. 21 

Sabtu, 2 Februari -- Israel dan Wilayah Palestina ........................................................................... 21 

Minggu, 3 Februari 2013 -- Maroko ............................................................................................... 21 

Senin, 4 Februari 2013 -- Maroko .................................................................................................. 21 

Selasa, 5 Februari 2013 -- Mauritania ............................................................................................ 21 

Rabu, 6 Februari 2013 -- Mauritania .............................................................................................. 21 

Kamis, 7 Februari 2013 -- Mauritania ............................................................................................ 22 

Jumat, 8 Februari 2013 -- Tunisia .................................................................................................. 22 

Sabtu, 9 Februari 2013 -- Tunisia ................................................................................................... 22 

Minggu, 10 Februari 2013 -- Libya ................................................................................................. 22 

Senin, 11 Februari 2013 -- Libya .................................................................................................... 22 

Selasa, 12 Februari 2013 -- Aljazair ................................................................................................ 22 

Rabu, 13 Februari 2013 -- Irak ....................................................................................................... 22 

Kamis, 14 Februari 2013 -- Irak ...................................................................................................... 23 

Jumat, 15 Februari 2013 -- Irak ..................................................................................................... 23 

Sabtu, 16 Februari 2013 -- Irak ...................................................................................................... 23 

Minggu, 17 Februari 2013 -- Irak ................................................................................................... 23 

Senin, 18 Februari 2013 -- Suriah .................................................................................................. 23 

Selasa, 19 Februari 2013 -- Suriah ................................................................................................. 24 

Rabu, 20 Februari 2013 -- Lebanon ................................................................................................ 24 

Kamis, 21 Februari 2013 -- Lebanon .............................................................................................. 24 

Jumat, 22 Februari 2013 -- India .................................................................................................... 24 

Sabtu, 23 Februari 2013 -- India .................................................................................................... 24 

Minggu, 24 Februari 2013 -- India ................................................................................................. 24 

Senin, 25 Februari 2013 -- Korea Utara .......................................................................................... 25 

Selasa, 26 Februari 2013 -- Korea Utara ......................................................................................... 25 



OpenDoors 2013 
 

4 
 

Rabu, 27 Februari 2013 -- Korea Utara .......................................................................................... 25 

Kamis, 28 Februari 2013 -- Korea Utara ......................................................................................... 25 

OpenDoors 69/Maret/2013 ......................................................................................... 26 

Jumat, 1 Maret 2013 -- Tiongkok ................................................................................................... 26 

Sabtu, 2 Maret 2013 -- Bangladesh................................................................................................ 26 

Minggu, 3 Maret 2013 -- Bangladesh ............................................................................................. 26 

Senin, 4 Maret 2013 -- Bhutan ...................................................................................................... 26 

Selasa, 5 Maret 2013 -- Bhutan ..................................................................................................... 27 

Rabu, 6 Maret 2013 -- Bhutan ....................................................................................................... 27 

Kamis, 7 Maret 2013 -- Brunei ....................................................................................................... 27 

Jumat, 8 Maret 2013 -- Brunei ...................................................................................................... 27 

Sabtu, 9 Maret 2013 -- Indonesia .................................................................................................. 27 

Minggu, 10 Maret 2103 -- Indonesia .............................................................................................. 28 

Senin, 11 Maret 2013 -- Laos ......................................................................................................... 28 

Selasa, 12 Maret 2013 -- Laos ........................................................................................................ 28 

Rabu, 13 Maret 2013 -- Maladewa ................................................................................................ 28 

Kamis, 14 Maret 2013 -- Maladewa ............................................................................................... 29 

Jumat, 15 Maret 2013 -- Myanmar ................................................................................................ 29 

Sabtu, 16 Maret 2013 -- Myanmar ................................................................................................ 29 

Minggu, 17 Maret 2013 -- Filipina Selatan ..................................................................................... 29 

Senin, 18 Maret 2013 -- Sri Lanka .................................................................................................. 29 

Selasa, 19 Maret 2013 -- Vietnam ................................................................................................. 30 

Rabu, 20 Maret 2013 -- Ethiopia.................................................................................................... 30 

Kamis, 21 Maret 2013 -- Kenya ..................................................................................................... 30 

Jumat, 22 Maret 2013 -- Kenya ..................................................................................................... 30 

Sabtu, 23 Maret 2013 -- Somalia ................................................................................................... 31 

Minggu, 24 Maret 2013 -- Eritrea .................................................................................................. 31 

Senin, 25 Maret 2013 -- Eritrea ..................................................................................................... 31 

Selasa, 26 Maret 2013 -- Semenanjung Arab ................................................................................. 31 

Rabu, 27 Maret 2013 -- Semenanjung Arab ................................................................................... 31 

Kamis, 28 Maret 2013 -- Suriah ..................................................................................................... 31 



OpenDoors 2013 
 

5 
 

Jumat, 29 Maret 2013 -- Suriah ..................................................................................................... 32 

Sabtu, 30 Maret 2013 -- Tunisia .................................................................................................... 32 

Minggu, 31 Maret 2013 -- Tunisia .................................................................................................. 32 

OpenDoors 70/April/2013 ........................................................................................... 33 

Senin, 1 April 2013 -- Semenanjung Arab ....................................................................................... 33 

Selasa, 2 April 2013 -- Semenanjung Arab ..................................................................................... 33 

Rabu, 3 April 2013 -- Qatar ........................................................................................................... 33 

Kamis, 4 April 2013 -- Aljazair ....................................................................................................... 33 

Jumat, 5 April 2013 -- Aljazair ....................................................................................................... 33 

Sabtu, 6 April 2013 -- Mauritania .................................................................................................. 33 

Minggu, 7 April 2013 -- Mauritania ............................................................................................... 34 

Senin, 8 April 2013 -- Mauritania................................................................................................... 34 

Selasa, 9 April 2013 -- Israel dan Palestina ..................................................................................... 34 

Rabu, 10 April 2013 -- Israel dan Palestina ..................................................................................... 34 

Kamis, 11 April 2013 -- Israel dan Palestina ................................................................................... 34 

Jumat, 12 April 2013 -- Iran ........................................................................................................... 34 

Sabtu, 13 April 2013 -- Iran ........................................................................................................... 35 

Minggu, 14 April 2013 -- Iran ........................................................................................................ 35 

Senin, 15 April 2013 -- Iran ............................................................................................................ 35 

Selasa, 16 April 2013 -- Suriah ....................................................................................................... 35 

Rabu, 17 April 2013 -- Suriah ......................................................................................................... 35 

Kamis, 18 April 2013 -- Tiongkok ................................................................................................... 35 

Jumat, 19 April 2013 -- Tiongkok ................................................................................................... 36 

Sabtu, 20 April 2013 -- India .......................................................................................................... 36 

Minggu, 21 April 2013 -- India ....................................................................................................... 36 

Senin, 22 April 2013 -- Bangladesh ................................................................................................ 36 

Selasa, 23 April 2013 -- Bangladesh ............................................................................................... 36 

Rabu, 24 April 2013 -- Bhutan ....................................................................................................... 37 

Kamis, 25 April 2013 -- Bhutan ...................................................................................................... 37 

Jumat, 26 April 2013 -- Brunei ....................................................................................................... 37 

Sabtu, 27 April 2013 -- Brunei ....................................................................................................... 37 



OpenDoors 2013 
 

6 
 

Minggu, 28 April 2013 -- Brunei..................................................................................................... 37 

Senin, 29 April 2013 -- Indonesia ................................................................................................... 38 

Selasa, 30 April 2013 -- Indonesia .................................................................................................. 38 

OpenDoors 71/Mei/2013 ............................................................................................ 39 

Rabu, 1 Mei 2013 -- Korea Utara ................................................................................................... 39 

Kamis, 2 Mei 2013 -- Korea Utara .................................................................................................. 39 

Jumat, 3 Mei 2013 -- Korea Utara .................................................................................................. 39 

Sabtu, 4 Mei 2013 -- Mesir ............................................................................................................ 39 

Minggu, 5 Mei 2013 -- Mesir ......................................................................................................... 39 

Senin, 6 Mei 2013 -- Mesir ............................................................................................................ 39 

Selasa, 7 Mei 2013 -- Mesir ........................................................................................................... 39 

Rabu, 8 Mei 2013 -- Nigeria ........................................................................................................... 40 

Kamis, 9 Mei 2013 -- Nigeria ......................................................................................................... 40 

Jumat, 10 Mei 2013 -- Nigeria ....................................................................................................... 40 

Sabtu, 11 Mei 2013 -- Mali ............................................................................................................ 40 

Minggu, 12 Mei 2013 -- Mali ......................................................................................................... 40 

Senin, 13 Mei 2013 -- Mali ............................................................................................................ 40 

Selasa, 14 Mei 2013 -- Eritrea ........................................................................................................ 41 

Rabu, 15 Mei 2013 -- Eritrea ......................................................................................................... 41 

Kamis, 16 Mei 2013 -- Eritrea ........................................................................................................ 41 

Jumat, 17 Mei 2013 -- Sudan Utara ............................................................................................... 41 

Sabtu, 18 Mei 2013 -- Sudan Utara ................................................................................................ 41 

Minggu, 19 Mei 2013 -- Kenya....................................................................................................... 42 

Senin, 20 Mei 2013 -- Tanzania ..................................................................................................... 42 

Selasa, 21 Mei 2013 -- Tanzania .................................................................................................... 42 

Rabu, 22 Mei 2013 -- Brunei.......................................................................................................... 42 

Kamis, 23 Mei 2013 -- Brunei ........................................................................................................ 42 

Jumat, 24 Mei 2013 -- Indonesia ................................................................................................... 43 

Sabtu, 25 Mei 2013 -- Indonesia .................................................................................................... 43 

Minggu, 26 Mei 2013 -- Indonesia ................................................................................................. 43 

Senin, 27 Mei 2013 -- Malaysia ..................................................................................................... 43 



OpenDoors 2013 
 

7 
 

Selasa, 28 Mei 2013 -- Malaysia .................................................................................................... 43 

Rabu, 29 Mei 2013 -- Bangladesh .................................................................................................. 44 

Kamis, 30 Mei 2013 -- Bangladesh ................................................................................................. 44 

Jumat, 31 Mei 2013 -- Maladewa .................................................................................................. 44 

Open Doors 72/Juni/2013 ........................................................................................... 45 

Sabtu, 1 Juni 2013 -- Israel dan Wilayah Palestina.......................................................................... 45 

Minggu, 2 Juni 2013 -- Israel dan Wilayah Palestina ....................................................................... 45 

Senin, 3 Juni 2013 -- Israel dan Wilayah Palestina .......................................................................... 45 

Selasa, 4 Juni 2013 -- Iran.............................................................................................................. 45 

Rabu, 5 Juni 2013 -- Iran ............................................................................................................... 45 

Kamis, 6 Juni 2013 -- Iran .............................................................................................................. 45 

Jumat, 7 Juni 2013 -- Kamerun ...................................................................................................... 45 

Sabtu, 8 Juni 2013 -- Kamerun....................................................................................................... 46 

Minggu, 9 Juni 2013 -- Ethiopia ..................................................................................................... 46 

Senin, 10 Juni 2013 -- India ........................................................................................................... 46 

Selasa, 11 Juni 2013 -- India .......................................................................................................... 46 

Rabu, 12 Juni 2013 -- India ............................................................................................................ 46 

Kamis, 13 Juni 2013 -- Tunisia ....................................................................................................... 47 

Jumat, 14 Juni 2013 -- Tunisia ....................................................................................................... 47 

Sabtu, 15 Juni 2013 -- Tunisia ........................................................................................................ 47 

Minggu, 16 Juni 2013 -- Libya ........................................................................................................ 47 

Senin, 17 Juni 2013 -- Libya ........................................................................................................... 47 

Selasa, 18 Juni 2013 -- Libya .......................................................................................................... 47 

Rabu, 19 Juni 2013 -- Maroko ....................................................................................................... 48 

Kamis, 20 Juni 2013 -- Semenanjung Arab ..................................................................................... 48 

Jumat, 21 Juni 2013 -- Semenanjung Arab ..................................................................................... 48 

Sabtu, 22 Juni 2013 -- Semenanjung Arab ...................................................................................... 48 

Minggu, 23 Juni 2013 -- Qatar ....................................................................................................... 48 

Senin, 24 Juni 2013 -- Qatar .......................................................................................................... 48 

Selasa, 25 Juni 2013 -- Aljazair ...................................................................................................... 48 

Rabu, 26 Juni 2013 -- Aljazair ........................................................................................................ 49 



OpenDoors 2013 
 

8 
 

Kamis, 27 Juni 2013 -- Aljazair ....................................................................................................... 49 

Rabu, 28 Juni 2013 -- Mauritania................................................................................................... 49 

Kamis, 29 Juni 2013 -- Mauritania ................................................................................................. 49 

Jumat, 30 Juni 2013 -- Mauritania ................................................................................................. 49 

Open Doors 73/Juli/2013 ............................................................................................ 50 

Senin, 1 Juli 2013 -- Bangladesh .................................................................................................... 50 

Selasa, 2 Juli 2013 -- Bangladesh ................................................................................................... 50 

Rabu, 3 Juli 2013 -- Bhutan ........................................................................................................... 50 

Kamis, 4 Juli 2013 -- Bhutan .......................................................................................................... 50 

Jumat, 5 Juli 2013 -- Indonesia ...................................................................................................... 50 

Sabtu, 6 Juli 2013 -- Laos ............................................................................................................... 51 

Minggu, 7 Juli 2013 -- Maladewa ................................................................................................... 51 

Senin, 8 Juli 2013 -- Maladewa ...................................................................................................... 51 

Selasa, 9 Juli 2013 -- Myanmar ...................................................................................................... 51 

Rabu, 10 Juli 2013 -- Myanmar ...................................................................................................... 51 

Kamis, 11 Juli 2013 -- Filipina Selatan ............................................................................................ 52 

Jumat, 12 Juli 2013 -- Filipina Selatan ............................................................................................ 52 

Sabtu, 13 Juli 2013 -- Sri Lanka ...................................................................................................... 52 

Minggu, 14 Juli 2013 -- Sri Lanka ................................................................................................... 52 

Senin, 15 Juli 2013 -- Vietnam ....................................................................................................... 52 

Selasa, 16 Juli 2013 -- Tiongkok ..................................................................................................... 53 

Rabu, 17 Juli 2013 -- Tiongkok ....................................................................................................... 53 

Kamis, 18 Juli 2013 -- Tiongkok ..................................................................................................... 53 

Jumat, 19 Juli 2013 -- Sudan .......................................................................................................... 53 

Sabtu, 20 Juli 2013 -- Sudan .......................................................................................................... 53 

Minggu, 21 Juli 2013 -- Ethiopia .................................................................................................... 54 

Senin, 22 Juli 2013 -- Ethiopia ....................................................................................................... 54 

Selasa, 23 Juli 2013 -- Ethiopia ...................................................................................................... 54 

Rabu, 24 Juli 2013 -- Kenya ........................................................................................................... 54 

Kamis, 25 Juli 2013 -- Kenya .......................................................................................................... 54 

Jumat, 26 Juli 2013 -- Tanzania ...................................................................................................... 54 



OpenDoors 2013 
 

9 
 

Sabtu, 27 Juli 2013 -- Tanzania ...................................................................................................... 55 

Minggu, 28 Juli 2013 -- Tanzania ................................................................................................... 55 

Senin, 29 Juli 2013 -- Tanzania ...................................................................................................... 55 

Selasa, 30 Juli 2013 -- Tanzania ..................................................................................................... 55 

Rabu, 31 Juli 2013 -- Maroko ......................................................................................................... 55 

OpenDoors 74/Agustus/2013 ..................................................................................... 56 

Kamis, 1 Agustus 2013 -- Eritrea .................................................................................................... 56 

Jumat, 2 Agustus 2013 -- Kamerun ................................................................................................ 56 

Sabtu, 3 Agustus 2013 -- Kamerun ................................................................................................ 56 

Minggu, 4 Agustus 2013 -- Republik Afrika Tengah ........................................................................ 56 

Senin, 5 Agustus 2013 -- Somalia ................................................................................................... 57 

Selasa, 6 Agustus 2013 -- Somalia ................................................................................................. 57 

Rabu, 7 Agustus 2013 -- Rwanda &amp; Burundi ........................................................................... 57 

Kamis, 8 Agustus 2013 -- Arab Saudi ............................................................................................. 57 

Jumat, 9 Agustus 2013 -- Semenanjung Arab ................................................................................. 57 

Sabtu, 10 Agustus 2013 -- Semenanjung Arab ................................................................................ 58 

Minggu, 11 Agustus 2013 -- Semenanjung Arab ............................................................................. 58 

Senin, 12 Agustus 2013 -- Oman .................................................................................................... 58 

Selasa, 13 Agustus 2013 -- Iran ...................................................................................................... 58 

Rabu, 14 Agustus 2013 -- Iran ....................................................................................................... 58 

Kamis, 15 Agustus 2013 -- Iran ...................................................................................................... 58 

Jumat, 16 Agustus 2013 -- Lebanon ............................................................................................... 59 

Sabtu, 17 Agustus 2013 -- Lebanon ............................................................................................... 59 

Minggu, 18 Agustus 2013 -- Suriah ................................................................................................ 59 

Senin, 19 Agustus 2013 -- Suriah ................................................................................................... 59 

Selasa, 20 Agustus 2013 -- Suriah .................................................................................................. 59 

Rabu, 21 Agustus 2013 -- Irak ........................................................................................................ 59 

Kamis, 22 Agustus 2013 -- Suriah .................................................................................................. 60 

Jumat, 23 Agustus 2013 -- Mauritania ........................................................................................... 60 

Sabtu, 24 Agustus 2013 -- Mauritania ............................................................................................ 60 

Minggu, 25 Agustus 2013 -- Mauritania ......................................................................................... 60 



OpenDoors 2013 
 

10 
 

Senin, 26 Agustus 2013 -- Aljazair ................................................................................................. 60 

Selasa, 27 Agustus 2013 -- Aljazair ................................................................................................ 61 

Rabu, 28 Agustus 2013 -- Israel dan Wilayah Palestina................................................................... 61 

Kamis, 29 Agustus 2013 -- Israel dan Wilayah Palestina ................................................................. 61 

Jumat, 30 Agustus 2013 -- Israel dan Wilayah Palestina ................................................................. 61 

Sabtu, 31 Agustus 2013 -- Maroko ................................................................................................ 61 

OpenDoors 75/September/2013 ................................................................................. 62 

Minggu, 1 September 2013 -- Indonesia ........................................................................................ 62 

Senin, 2 September 2013 -- Indonesia ........................................................................................... 62 

Selasa, 3 September 2013 -- Korea Utara....................................................................................... 62 

Rabu, 4 September 2013 -- Korea Utara ........................................................................................ 62 

Kamis, 5 September 2013 -- Sudan ................................................................................................ 62 

Jumat, 6 September 2013 -- Sudan ................................................................................................ 62 

Sabtu, 7 September 2013 -- Sudan ................................................................................................ 63 

Minggu, 8 September 2013 -- Ethiopia .......................................................................................... 63 

Senin, 9 September 2013 -- Ethiopia ............................................................................................. 63 

Selasa, 10 September 2013 -- Uganda ........................................................................................... 63 

Rabu, 11 September 2013 -- Uganda ............................................................................................. 63 

Kamis, 12 September 2013 -- Kenya .............................................................................................. 63 

Jumat, 13 September 2013 -- Tanzania .......................................................................................... 64 

Sabtu, 14 September 2013 -- Tanzania .......................................................................................... 64 

Minggu, 15 September 2013 -- Eritrea ........................................................................................... 64 

Senin, 16 September 2013 -- Eritrea .............................................................................................. 64 

Selasa, 17 September 2013 -- Komoro ........................................................................................... 64 

Rabu, 18 September 2013 -- Komoro ............................................................................................. 65 

Kamis, 19 September 2013 -- Komoro ........................................................................................... 65 

Jumat, 20 September 2013 -- Somalia ........................................................................................... 65 

Sabtu, 21 September 2013 -- Somalia ............................................................................................ 65 

Minggu, 22 September 2013 -- Nigeria .......................................................................................... 65 

Senin, 23 September 2013 -- Nigeria ............................................................................................. 65 

Selasa, 24 September 2013 -- Mali ................................................................................................ 66 



OpenDoors 2013 
 

11 
 

Rabu, 25 September 2013 -- India ................................................................................................. 66 

Kamis, 26 September 2013 -- India ................................................................................................ 66 

Jumat, 27 September 2013 -- India ................................................................................................ 66 

Sabtu, 28 September 2013 -- Tiongkok .......................................................................................... 66 

Minggu, 29 September 2013 -- Tiongkok ....................................................................................... 66 

Senin, 30 September 2013 -- Tiongkok .......................................................................................... 67 

OpenDoors 76/Oktober/2013 ...................................................................................... 68 

Selasa, 1 Oktober 2013 -- Tiongkok ............................................................................................... 68 

Rabu, 2 Oktober 2013 -- Tiongkok ................................................................................................. 68 

Kamis, 3 Oktober 2013 -- Tiongkok ................................................................................................ 68 

Jumat, 4 Oktober 2013 -- Bangladesh ............................................................................................ 68 

Sabtu, 5 Oktober 2013 -- Bangladesh ............................................................................................ 68 

Minggu, 6 Oktober 2013 -- Maladewa ........................................................................................... 69 

Senin, 7 Oktober 2013 -- Maladewa .............................................................................................. 69 

Selasa, 8 Oktober 2013 -- Filipina Utara ......................................................................................... 69 

Rabu, 9 Oktober 2013 -- Filipina Utara .......................................................................................... 69 

Kamis, 10 Oktober 2013 -- Bhutan ................................................................................................. 69 

Jumat, 11 Oktober 2013 -- Bhutan ................................................................................................ 70 

Sabtu, 12 Oktober 2013 -- Myanmar ............................................................................................. 70 

Minggu, 13 Oktober 2013 -- Myanmar .......................................................................................... 70 

Senin, 14 Oktober 2013 -- Sri Lanka ............................................................................................... 70 

Selasa, 15 Oktober 2013 -- Sri Lanka.............................................................................................. 70 

Rabu, 16 Oktober 2013 -- Laos ...................................................................................................... 70 

Kamis, 17 Oktober 2013 -- Laos ..................................................................................................... 71 

Jumat, 18 Oktober 2013 -- Vietnam ............................................................................................... 71 

Sabtu, 19 Oktober 2013 -- Vietnam ............................................................................................... 71 

Minggu, 20 Oktober 2013 -- Nepal ................................................................................................ 71 

Senin, 21 Oktober 2013 -- Nepal ................................................................................................... 71 

Selasa, 22 Oktober 2013 -- Iran ..................................................................................................... 71 

Rabu, 23 Oktober 2013 -- Iran ....................................................................................................... 72 

Kamis, 24 Oktober 2013 -- Iran ...................................................................................................... 72 



OpenDoors 2013 
 

12 
 

Jumat, 25 Oktober 2013 -- Afrika Utara ......................................................................................... 72 

Sabtu, 26 Oktober 2013 -- Afrika Utara ......................................................................................... 72 

Minggu, 27 Oktober 2013 -- Unisia ................................................................................................ 72 

Senin, 28 Oktober 2013 -- Tunisia ................................................................................................. 72 

Selasa, 29 Oktober 2013 -- Libya ................................................................................................... 72 

Rabu, 30 Oktober 2013 -- India ..................................................................................................... 73 

Kamis, 31 Oktober 2013 -- India .................................................................................................... 73 

OpenDoors 77/November/2013 .................................................................................. 74 

Jumat, 1 November 2013 -- Bangladesh ........................................................................................ 74 

Sabtu, 2 November 2013 -- Maladewa .......................................................................................... 74 

Minggu, 3 November 2013 -- Filipina Selatan ................................................................................ 74 

Senin, 4 November 2013 -- Bhutan ................................................................................................ 74 

Selasa, 5 November 2013 -- Myanmar ........................................................................................... 75 

Rabu, 6 November 2013 -- Myanmar............................................................................................. 75 

Kamis, 7 November 2013 -- Sri Lanka ............................................................................................ 75 

Jumat, 8 November 2013 -- Laos ................................................................................................... 75 

Sabtu, 9 November 2013 -- Laos .................................................................................................... 76 

Minggu, 10 November 2013 -- Vietnam ......................................................................................... 76 

Senin, 11 November 2013 -- Vietnam ............................................................................................ 76 

Selasa, 12 November 2013 -- Nepal ............................................................................................... 76 

Rabu, 13 November 2013 -- India .................................................................................................. 76 

Kamis, 14 November 2013 -- India................................................................................................. 76 

Jumat, 15 November 2013 -- India ................................................................................................ 77 

Sabtu, 16 November 2013 -- India ................................................................................................. 77 

Minggu, 17 November 2013 -- Kazakhstan .................................................................................... 77 

Senin, 18 November 2013 -- Tajikistan .......................................................................................... 77 

Selasa, 19 November 2013 -- Turkmenistan ................................................................................... 77 

Rabu, 20 November 2013 -- Tiongkok (SUAR) and Kyrgyzstan ........................................................ 78 

Kamis, 21 November 2013 -- Tiongkok (SUAR) and Kyrgyzstan ....................................................... 78 

Jumat, 22 November 2013 -- Semenanjung Arab ........................................................................... 78 

Sabtu, 23 November 2013 -- Oman ............................................................................................... 78 



OpenDoors 2013 
 

13 
 

Minggu, 24 November 2013 -- Iran ................................................................................................ 79 

Senin, 25 November 2013 -- Israel dan Teritorial Palestina ............................................................ 79 

Selasa, 26 November 2013 -- Israel dan Palestina .......................................................................... 79 

Rabu, 27 November 2013 -- Aljeria ................................................................................................ 79 

Kamis, 28 November 2013 -- Aljeria .............................................................................................. 80 

Jumat, 29 November 2013 -- Mauritania ....................................................................................... 80 

Sabtu, 30 November 2013 -- Mauritania ........................................................................................ 80 

OpenDoors 78/Desember/2013 .................................................................................. 81 

Minggu, 1 Desember 2013 -- Tunisia ............................................................................................. 81 

Senin, 2 Desember 2013 -- Tunisia ................................................................................................ 81 

Selasa, 3 Desember 2013 -- Libya .................................................................................................. 81 

Rabu, 4 Desember 2013 -- Tiongkok .............................................................................................. 81 

Kamis, 5 Desember 2013 -- Tiongkok ............................................................................................. 81 

Jumat, 6 Desember 2013 -- Tiongkok............................................................................................. 82 

Sabtu, 7 Desember 2013 -- Republik Afrika Tengah ........................................................................ 82 

Minggu, 8 Desember 2013 -- Kamerun .......................................................................................... 82 

Senin, 9 Desember 2013 -- Nigeria ................................................................................................ 82 

Selasa, 10 Desember 2013 -- Ethiopia ............................................................................................ 82 

Rabu, 11 Desember 2013 -- Uganda .............................................................................................. 83 

Kamis, 12 Desember 2013 -- Tanzania ........................................................................................... 83 

Jumat, 13 Desember 2013 -- Eritrea .............................................................................................. 83 

Sabtu, 14 Desember 2013 -- Sudan ................................................................................................ 83 

Minggu, 15 Desember 2013 -- Rwanda dan Burundi ...................................................................... 83 

Senin, 16 Desember 2013 -- Kenya ................................................................................................ 83 

Selasa, 17 Desember 2013 -- Komoro ............................................................................................ 84 

Rabu, 18 Desember 2013 -- Korea Utara ........................................................................................ 84 

Kamis, 19 Desember 2013 -- Korea Utara ...................................................................................... 84 

Jumat, 20 Desember 2013 -- Korea Utara ...................................................................................... 84 

Sabtu, 21 Desember 2013 -- Indonesia .......................................................................................... 84 

Minggu, 22 Desember 2013 -- Indonesia ....................................................................................... 85 

Senin, 23 Desember 2013 -- Malaysia ............................................................................................ 85 



OpenDoors 2013 
 

14 
 

Selasa, 24 Desember 2013 -- Malaysia ........................................................................................... 85 

Rabu, 25 Desember 2013 -- Brunei ................................................................................................ 85 

Kamis, 26 Desember 2013 -- Brunei ............................................................................................... 85 

Jumat, 27 Desember 2013 -- Mali .................................................................................................. 86 

Sabtu, 28 Desember 2013 -- Eritrea ............................................................................................... 86 

Minggu, 29 Desember 2013 -- Eritrea ............................................................................................ 86 

Senin, 30 Desember 2013 -- Sudan ................................................................................................ 86 

Selasa, 31 Desember 2013 -- Tanzania ........................................................................................... 86 

Publikasi OpenDoors 2010 ......................................................................................... 88 

  



OpenDoors 2013 
 

15 
 

OpenDoors 67/Januari/2013 
 
Selasa, 1 Januari 2013 -- Afganistan 
 
Berdoalah bagi Gereja di Afganistan, ada banyak pahlawan iman yang  
berdiri kuat dalam menghadapi penganiayaan. Berdoalah bagi pekerja  
Kristen asing di negara itu. Penindasan yang intens dan konstan sering  
kali menguras energi dan visi mereka. Berdoalah bagi harapan, sukacita  
hidup, dan visi baru. 
 
Rabu, 2 Januari 2013 -- Afganistan 
 
Berdoalah demi perdamaian di Afganistan. Keamanan merupakan masalah  
besar di negara itu. Banyak orang hidup dalam ketakutan. Berdoalah  
agar orang-orang di negara yang dilanda perang pada akhirnya akan  
dapat hidup dalam perdamaian dan kebebasan. 
 
Kamis, 3 Januari 2013 -- Azerbaijan 
 
Tolong berdoa bagi persatuan di antara denominasi yang berbeda dari  
gereja-gereja di negara ini. Orang-orang Kristen di negara ini meminta  
doa untuk lebih banyak hamba TUHAN terlibat dalam pelayanan anak-anak. 
 
Jumat, 4 Januari 2013 -- Azerbaijan 
 
Banyak gereja telah mengajukan permohonan pendaftaran dan telah  
menunggu selama bertahun-tahun. Berdoalah untuk terobosan dengan  
pemerintah dan pendaftaran yang akan diberikan. 
 
Sabtu, 5 anuari 2013 -- Azerbaijan 
 
Ada tingkat pengangguran yang tinggi di negara ini. Orang Kristen  
bahkan lebih sulit lagi untuk mencari pekerjaan, sehingga banyak anak  
muda yang meninggalkan negara ini untuk mencari pekerjaan di tempat  
lain. Di beberapa gereja, hanya orang tua yang tersisa. Berdoalah agar  
mereka tidak akan berkecil hati dan terus melayani TUHAN dengan penuh  
sukacita. 
 
Minggu, 6 Januari 2013 -- Asia Tengah 
 
Ada banyak perempuan dari Asia Tengah yang diperdagangkan ke berbagai  
negara. Berdoalah untuk melawan kejahatan keji ini. Berdoalah agar  
orang-orang yang melakukan perdagangan ini ditangkap dan dihukum.  
Berdoalah agar korupsi, yang merupakan pendorong perdagangan manusia  
dan prostitusi, dihentikan. 
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Senin, 7 Januari 2013 -- Asia Tengah 
 
Berdoalah untuk kementerian yang mengurusi keselamatan perempuan dari  
prostitusi dan perdagangan manusia. Berdoalah bahwa TUHAN Yesus akan  
menggunakan pelayanan ini, untuk membawa bantuan dan penyembuhan bagi  
banyak wanita dan anak-anak yang terjebak dalam perdagangan jahat ini.  
Berdoalah agar TUHAN sendiri, yang mendengar teriakan mereka yang tak  
berdaya, dengan kasih dan rahmat-Nya menjangkau dan melindungi mereka. 
 
Selasa, 8 Januari 2013 -- Chechnya/Dagestan 
 
Berdoalah bagi stabilitas di kawasan Kaukasus. Beberapa bom bunuh diri  
telah terjadi, bahkan di Grozny. Hampir setiap hari, Dagestan  
dihadapkan dengan kekerasan. 
 
Rabu, 9 Januari 2013 -- Chechnya/Dagestan 
 
Beberapa keluarga Kristen telah meninggalkan Dagestan, sebuah republik  
di wilayah Kaukasus, karena ancaman dari ekstremis Islam. Berdoalah  
bagi gereja di negara ini, agar memiliki kebijaksanaan dan keberanian  
dalam menghadapi permusuhan tersebut. 
 
Kamis, 10 Januari -- Kazakhstan 
 
Banyak gereja sedang menunggu pendaftaran mereka selesai. Mereka  
memiliki kesan bahwa proses ini sengaja ditunda. Perubahan yang  
diperlukan dalam dokumen telah dibuat, tetapi sepertinya proses ini  
tidak juga selesai. Tolong berdoa bagi penyelesaian proses  
pendaftaran. Bersyukurlah bagi orang-orang yang datang kepada TUHAN,  
sehingga gereja terus bertumbuh. 
 
Jumat, 11 Januari 2013 -- Kyrgyzstan 
 
Tolong berdoa terutama untuk orang-orang Kristen di banyak desa di  
negeri ini. Mereka menghadapi banyak tekanan sosial, bahkan ketika  
mereka ingin menguburkan orang yang mereka cintai. Tahun lalu,  
setidaknya 3 orang tidak bisa dimakamkan (seperti kebiasaan) karena  
permusuhan dari ulama dan masyarakat. 
 
Sabtu, 12 Januari 2013 -- Tajikistan 
 
Banyak orang di Tajikistan ingin mengetahui kebenaran tentang Allah,  
tetapi takut jika kerabat dan orang-orang di sekitar mereka mengambil  
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mereka kembali. Berdoalah bagi mereka dan bagi orang Kristen di negara  
yang menuliskan kalimat: “Kami ingin membantu mereka mengatasi rasa  
takut dan untuk menerima keselamatan. Kami akan melakukan yang terbaik  
untuk menyebarkan Injil di negara kita, dan untuk membantu orang  
menerima karunia besar keselamatan TUHAN kita, Yesus Kristus.” 
 
Minggu, 13 Januari 2013 -- Tajikistan 
 
Tolong berdoa bagi beberapa gereja yang menunggu berkas pendaftaran  
mereka segera diselesaikan. Kelompok yang telah menerima pendaftaran  
memiliki lebih banyak kemungkinan untuk secara legal mengadakan  
kegiatan keagamaan. 
 
Senin, 14 Januari 2013 -- Tajikistan 
Berdoalah untuk stabilitas di negara itu karena ada ketegangan etnis  
dan ketidakstabilan di wilayah Pamir. Berdoalah agar tersedia lapangan  
pekerjaan di dalam negeri. Kiranya ribuan orang yang kini mencari  
pekerjaan di negara-negara lain, bisa tinggal di rumah bersama  
keluarga mereka. 
 
Selasa, 15 Januari 2013 -- Turki 
 
Bersyukurlah kepada TUHAN atas dirilis dua laporan Uni Eropa kepada  
Turki, yang menyentuh hak asasi manusia dan kebebasan beragama.  
Beberapa “highlights”: Isu seminari Halki (lihat di bawah). Komunitas  
agama non-Muslim telah melaporkan beberapa contoh kejahatan kebencian.  
Antisemitisme dan kebencian di media belum dihukum. Ada budaya  
intoleransi minoritas. Misionaris secara luas dianggap sebagai ancaman  
bagi integritas negara dan agama Islam. Pendekatan keseluruhan Turki  
minoritas tetap terbatas, dan penghormatan penuh terhadap serta  
perlindungan bahasa, budaya, dan hak-hak dasar sesuai dengan standar  
Eropa belum tercapai. Uni Eropa melaporkan bahwa ini merupakan masa  
terberat Turki selama bertahun-tahun. 
 
Rabu, 16 Januari 2013 -- Turki 
 
Tolong berdoa bagi orang percaya etnis Turki. Mereka menanggung beban  
tekanan dari masyarakat (keluarga, teman, masyarakat, dan pendeta  
lokal). Setiap orang Turki seharusnya seorang Muslim, penyimpangan  
dari ini dianggap sebagai rasa malu bagi keluarga dan masyarakat. Hal  
ini juga dianggap sebagai pengkhianatan terhadap bangsa. 
 
Kamis, 17 Januari 2013 -- Turki 
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Berdoalah agar Gereja Ortodoks Yunani dapat memanfaatkan seminari  
Halki lagi. Pada bulan Agustus 2012, ada tanda-tanda positif bahwa  
pemerintah akan membuka kembali seminari, untuk digunakan oleh gereja.  
Seminari ini ditutup pada tahun 1970. 
 
Jumat, 18 Januari 2013 -- Turki 
 
Berdoalah untuk keadilan yang akhirnya akan muncul dalam pengadilan  
kasus pembunuhan Malatya, tahun 2007, ketika 3 orang Kristen tewas.  
Kasus ini masih berlarut-larut. 
 
Sabtu, 19 Januari 2013 -- Turkmenistan 
 
Orang Kristen di Turkmenistan meminta doa untuk keluarga mereka yang  
dianiaya, untuk anak-anak mereka, dan perlindungan TUHAN atas mereka  
dan keberanian iman mereka. 
 
Minggu, 20 Januari 2013 -- Turmeknistan 
 
Berdoalah bagi mereka yang memiliki kesempatan untuk meninggalkan  
negara itu, tetapi memutuskan untuk tinggal dan melayani gereja dan  
masyarakat. Kadang-kadang, mereka harus menghadapi perpisahan dengan  
anak-anak mereka dan orang-orang terkasih. Berdoalah agar mereka  
mungkin merasa didorong dan melihat buah pada pelayanan mereka. 
 
Senin, 21 Januari 2013 -- Uzbekistan 
 
Situasi bagi umat Kristen di Uzbekistan sangat sulit. Banyak dari  
mereka yang sedang dipantau, telepon disadap, dan mata-mata menghadiri  
persekutuan mereka. Tolong berdoa tentang mata-mata di gereja-gereja  
dan kelompok-kelompok Kristen. Berdoalah untuk jiwa yang cerdas di  
antara orang-orang Kristen, sehingga mereka tahu apa yang harus  
dikatakan dan kepada siapa. Berdoalah untuk pemerintah yang mendukung  
orang beriman agar diberikan kebebasan untuk bertemu dan beribadah,  
tanpa takut ditangkap atau dianiaya. 
 
Selasa, 22 Januari 2013 -- Uzbekistan 
 
Orang Uzbek banyak meninggalkan negara itu karena situasi yang sulit.  
Di antara mereka juga banyak orang Kristen. Berdoalah bagi mereka yang  
tetap tinggal, bahwa mereka tidak akan kehilangan keberanian. 
 
Rabu, 23 Januari 2013 -- Tiongkok 
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Sebuah buku baru, yang menampilkan cerita bergambar Perjanjian Lama  
dan konsep, telah diterima dengan sukacita oleh beberapa kontak MBB.  
Open Doors sedang mencoba untuk mengatur pengiriman lebih ke wilayah  
tersebut, pada kuartal pertama tahun 2013. Buku ini awalnya dalam  
bahasa Tionghoa, tetapi kini buku ini dibuat dalam terjemahan bahasa  
lokal. Tolong berdoa bahwa terjemahan buku ini akan selesai dengan  
lancar, dengan bantuan orang yang cocok. 
 
Kamis, 24 Januari 2013 -- Tiongkok 
 
Pemutar MP4, yang berisi penuh audio Alkitab dan berbagai buku dan  
khotbah yang sangat baik, telah diterima dengan sangat baik oleh MBBS,  
dan Open Doors telah diminta untuk memasok lebih banyak! Setelah  
pertemuan dengan pengembang asli, Open Doors akan mulai bekerja pada  
perangkat yang ditingkatkan dan lebih aman pada bulan Januari. Semoga  
TUHAN menggunakan alat ini untuk kepentingan anak-anak-Nya. 
 
Jumat, 25 Januari 2013 -- Tiongkok 
 
Daerah Barat Daya adalah daerah di mana minoritas yang berbeda hidup.  
Suku Han (kelompok etnis utama di Tiongkok) memiliki sejarah yang lebih  
panjang dan fondasi yang lebih baik. Meskipun beberapa dari mereka  
bergairah terhadap orang minoritas, sangat sulit bagi mereka untuk  
mewartakan Injil di wilayah ini karena ada dendam sejarah panjang  
antara Han dan kelompok minoritas tertentu, terutama di Barat Laut.  
Tolong doakan agar Suku Han mulai menjangkau kelompok-kelompok  
minoritas. 
 
Sabtu, 26 Januari 2013 -- Iran 
 
Harga makanan pokok dan pakaian telah melambung sebagai akibat dari  
sanksi internasional dan inflasi yang tinggi. Untuk orang Iran,  
kehidupan sehari-hari dari buruk menjadi lebih buruk. Berdoalah untuk  
orang-orang yang menderita. 
 
Minggu, 27 Januari 2013 -- Iran 
 
Berdoalah bahwa TUHAN akan melindungi orang-orang Kristen dan gereja- 
gereja rumah yang berada di bawah tekanan tinggi. Berdoalah untuk  
perlindungan TUHAN bagi mereka yang memberikan Alkitab, dan mereka  
yang mengajarkan Injil kepada orang yang baru percaya. Berdoalah untuk  
orang percaya baru yang merindukan menghadiri gereja rumah, tetapi  
menolak untuk melakukannya dengan suaminya. 
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Senin, 28 Januari 2013 -- Iran 
Pihak berwenang telah membebaskan Pdt. Youcef Nadarkhani. Tetapi  
pengacaranya, Dadkhah, yang bersedia menjadi penasihat hukum untuk  
agama minoritas yang dianiaya, tidak dibebaskan. Dadkhah yang memohon  
pembebasan Pdt. Youcef Nadarkhani dijatuhi hukuman 9 tahun penjara,  
untuk tindakan dan propaganda melawan rezim Islam. Pada tanggal 29  
September, ia dipindahkan ke penjara Evin di Teheran. Berdoalah untuk  
Dadkhah yang banyak membantu umat yang teraniaya sebagai pengacara. 
 
Selasa, 29 Januari 2013 -- Iran 
 
Bersyukur kepada TUHAN untuk membebaskan Vahid Zarday keluar dari  
penjara di Mashad. Dia menunggu persidangan pengadilan. Berdoa jugalah  
untuk kesembuhannya. 
 
Rabu, 30 Januari 2013 -- Semenanjung Arab 
 
Berdoalah kepada TUHAN untuk terobosan nyata di negara-negara Jazirah  
Arab. Berdoalah agar orang-orang percaya bawah tanah (secret  
believers) bertumbuh dalam iman dan bahwa mereka akan menemukan satu  
sama lain, memiliki persekutuan dan keinginan yang mendesak untuk  
berbagi Injil dengan sebangsa mereka. 
 
Kamis, 31 Januari 2013 -- Iran 
 
Berdoalah untuk sekelompok penduduk setempat yang bertemu bersama- 
sama. Kiranya mereka akan mendorong satu sama lain dalam perjalanan  
mereka dengan Yesus, dan bertambah berani dalam berbagi iman mereka  
dengan orang-orang di sekitar mereka. 
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OpenDoors 68/Februari/2013 
 
Jumat, 1 Februari 2013 -- Israel dan Wilayah Palestina 
 
Terima kasih Tuhan untuk pelatihan pemuridan Lecha yang berlangsung  
dari bulan September -- Desember 2012. Delapan siswa mempelajari  
Alkitab, melakukan pekerjaan sosial dan didukung berbagai gereja di  
Israel dengan pekerjaan praktis. 
 
Sabtu, 2 Februari -- Israel dan Wilayah Palestina 
 
Berdoalah bagi gereja di Gaza, supaya gereja tersebut akan mengalami  
perawatan dan perlindungan TUHAN. Orang-orang menderita ketakutan  
karena meningkatnya tekanan. Banyak kebijaksanaan diperlukan untuk  
mengambil langkah-langkah dalam mendukung dan membantu gereja. 
 
Minggu, 3 Februari 2013 -- Maroko 
 
Terima kasih atas doa untuk persatuan bagi orang percaya di Maroko.  
Puji Tuhan sebagai satu kesatuan yang tumbuh di antara orang percaya  
Maroko, ada partisipasi yang lebih. Open Doors juga berterima kasih  
atas semua kegiatan saudara-saudara di Maroko yang telah terealisasi  
pada tahun 2012. 
 
Senin, 4 Februari 2013 -- Maroko 
 
Tolong berdoa untuk semua orang Maroko yang sedang mencari kebenaran.  
Berdoalah untuk hubungan yang baik dengan gereja lokal dan untuk para  
pemimpin dan keluarga mereka. Berdoalah juga untuk pemerintah dan  
orang-orang Kristen pada umumnya, agar diterima dalam damai. 
 
Selasa, 5 Februari 2013 -- Mauritania 
 
Sebagai tetangga, ada tanda-tanda bahwa konflik di Mali bisa meluas ke  
Mauritania, terutama jika ada intervensi militer. Berdoalah bagi  
perdamaian dan pengungsi Mali di Mauritania agar cepat kembali. Jumlah  
mereka sekarang lebih dari 100.000 orang. 
 
Rabu, 6 Februari 2013 -- Mauritania 
 
Berdoalah agar lebih banyak pekerja di Mauritania. Sekarang keamanan  
yang telah lebih stabil selama 2 tahun, banyak orang asing mulai  
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kembali ke negara itu. Berdoalah agar mereka mau melayani orang  
percaya lokal dengan kebijaksanaan, kebenaran, dan terutama kasih. 
 
Kamis, 7 Februari 2013 -- Mauritania 
 
Teruslah berdoa untuk dimulainya bisnis lokal. Beberapa orang percaya  
sedang berusaha untuk memulai bisnis baru pada tahun 2012 dan awal  
2013. Berdoalah untuk ketekunan, kebijaksanaan, dan etika yang baik. 
 
Jumat, 8 Februari 2013 -- Tunisia 
 
Berdoalah untuk situasi politik di negara itu, ada banyak kerusuhan  
sebagai respons atas tidak banyaknya perubahan yang telah terjadi  
selama 2 tahun setelah revolusi. 
 
Sabtu, 9 Februari 2013 -- Tunisia 
 
Berdoalah untuk orang percaya di Selatan. Mereka merasa sangat  
sendirian dan berada di bawah banyak tekanan dari keluarga mereka. 
 
Minggu, 10 Februari 2013 -- Libya 
 
Berdoalah untuk orang percaya yang berada di bawah tekanan dari  
beberapa milisi Islam. 
 
Senin, 11 Februari 2013 -- Libya 
 
Berdoalah untuk orang percaya Sub-Sahara Afrika di negeri ini, mereka  
biasanya hidup dalam kondisi yang sangat buruk dan tidak dihargai oleh  
masyarakat. Doakan mereka agar menjadi kuat dalam iman dan supaya  
mereka dapat menjadi garam dan terang bagi Libya. 
 
Selasa, 12 Februari 2013 -- Aljazair 
 
Pemimpin gereja melaporkan tentang situasi kekristenan yang tegang.  
Kelompok-kelompok Islam sangat aktif dan pemimpin gereja melaporkan  
bahwa kekerasan bisa pecah setiap saat. Teruslah berdoa untuk hikmat  
dan kekuatan baru bagi para pemimpin gereja untuk tahun baru ini. 
 
Rabu, 13 Februari 2013 -- Irak 
 
Doakan untuk kelanjutan pengeditan Perjanjian Lama Sorani. Proses  
berjalan lambat dan tim telah menghadapi banyak tantangan. Tolong  
berdoa supaya proyek penerjemahan segera selesai. Banyak yang lapar  
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akan firman TUHAN. Berdoalah agar Alkitab secara keseluruhan dapat  
segera dicetak dalam Bahasa Kurdi. 
 
Kamis, 14 Februari 2013 -- Irak 
 
Tolong doakan Haroun, pendeta dari salah satu gereja Injili terbesar  
di Kota Irak, di mana mereka menghadapi bom setiap hari. Pendeta dan  
staf bertemu banyak orang dan sedang menyiarkan Injil. Berdoalah untuk  
keselamatan mereka, berdoa untuk kedamaian pikiran mereka, dan berdoa  
untuk kehidupan yang akan disentuh melalui mereka. 
 
Jumat, 15 Februari 2013 -- Irak 
 
Tolong berdoa bagi staf lokal dan mitra, yang melakukan perjalanan  
bermil-mil untuk mencapai orang-orang Kristen di daerah terpencil dan  
berbahaya. Berdoalah untuk keselamatan mereka di jalan-jalan, untuk  
perlindungan dari kecelakaan, untuk mendukung saat “check-poin” dan  
TUHAN kiranya membimbing langkah mereka. 
 
Sabtu, 16 Februari 2013 -- Irak 
 
Berdoalah untuk Aran dan keluarganya, yang menjalankan pusat penitipan  
Kristen. Berdoalah agar mereka bertahan karena mereka terus bergulat  
dengan perubahan prosedur dan hukum yang digunakan pejabat pemerintah  
untuk mencegah mereka. Berdoalah bahwa mereka akan mampu untuk terus  
berinvestasi dalam menciptakan tempat yang aman bagi anak-anak kecil,  
mereka bekerja dengan banyak anak yang akan datang untuk mengenal  
Yesus sebagai Tuhan mereka. 
 
Minggu, 17 Februari 2013 -- Irak 
 
Berdoalah untuk Taj dan Salek. Mereka adalah satu-satunya keluarga  
Kristen di seluruh wilayah mereka, orang lain telah pergi. Berdoalah  
untuk dorongan semangat sewaktu mereka mendengarkan TV Kristen dan  
radio. Berdoalah bahwa Tuhan akan mengisi rumah mereka dengan damai,  
sukacita, dan kasih. Berdoalah juga untuk anak-anak mereka, bahwa  
mereka akan dapat merasakan pelukan TUHAN di sekitar mereka setiap  
hari dan tidak hidup dalam ketakutan. 
 
Senin, 18 Februari 2013 -- Suriah 
 
Berdoalah untuk orang-orang Kristen di Kota Aleppo. Saat ini, sangat  
sulit untuk mendapatkan makanan yang cukup, air minum yang bersih, dan  
tempat yang aman untuk hidup. 
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Selasa, 19 Februari 2013 -- Suriah 
 
Berdoalah bahwa terlepas dari semua masalah dan kekerasan di Suriah,  
gereja akan terus memiliki kemungkinan untuk menjangkau. 
 
Rabu, 20 Februari 2013 -- Lebanon 
 
Berdoalah untuk saluran berbagai multimedia di negeri ini dengan  
tanggung jawab yang luar biasa, untuk menyebarkan firman TUHAN  
keseluruh wilayah Arab. Berdoalah untuk orang-orang yang sedang  
mempersiapkan program TV, agar mereka dibimbing oleh Roh Kudus dan Dia  
akan membuka hati pemirsa terhadap Injil. 
 
Kamis, 21 Februari 2013 -- Lebanon 
 
Berdoalah juga untuk para pemimpin gereja negeri ini, bahwa mereka  
mampu mengomunikasikan kebenaran dengan cara yang benar di negara yang  
memiliki berbagai jenis kebenaran. Berdoalah untuk perdamaian di  
negeri ini karena kekerasan dengan mudah dapat meletus. 
 
Jumat, 22 Februari 2013 -- India 
 
Teruslah berdoa bagi Maha Kumbh Mela, yang dijadwalkan berlangsung di  
Prayag (Allahabad) mulai tanggal 27 Januari -- 25 Februari 2013.  
Sekitar 110 juta umat menghadiri acara ini, mencari pengampunan dosa  
dengan berenang di sungai suci dan mencari keselamatan jiwa mereka.  
Kiranya mereka mendapat kesempatan mendengar pengampunan yang sejati  
hanya di dalam Yesus Kristus. 
 
Sabtu, 23 Februari 2013 -- India 
 
Dewan Kristen Global India (GCIC), yang berbasis di ibu kota Karnataka  
di Bengaluru, mendokumentasikan setidaknya enam serangan anti-Kristen  
antara Natal 2011 dan Tahun Baru. Tolong berdoa bagi keselamatan  
komunitas Kristen secara keseluruhan. 
 
Minggu, 24 Februari 2013 -- India 
 
Tolong berdoa melawan kejahatan yang meningkat terhadap anak di India,  
yang naik 24 persen tahun lalu. Hal ini mengkhawatirkan bahwa pada  
tahun 2011, kejahatan terhadap anak-anak dilaporkan 24 persen, ada  
peningkatan dari tahun sebelumnya dengan total 33.098 kasus. Tolong  
berdoa bagi keselamatan anak-anak, menurut laporan, terjadi  
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peningkatan dari 43 persen pada tahun 2011 dalam kasus penculikan.  
Sementara itu, kasus pemerkosaan yang korbannya adalah anak-anak, naik  
30 persen pada periode yang sama. 
 
Senin, 25 Februari 2013 -- Korea Utara 
 
Di negara yang penganiayaannya begitu sistematis, ada banyak pelaku  
penganiayaan. Tolong berdoa bagi mereka, bahwa TUHAN akan mengubah  
mereka dari dalam ke luar, dan bahwa Dia akan menggunakannya untuk  
mendirikan kerajaan-Nya. Berdoalah bahwa Tuhan akan memberkati orang- 
orang yang menganiaya. 
 
Selasa, 26 Februari 2013 -- Korea Utara 
 
Korea Utara masih nomor satu dalam World Watch List. Tolong doakan  
agar negara ini segera turun rangking dari daftar WWL. 
 
Rabu, 27 Februari 2013 -- Korea Utara 
 
Ada banyak pemimpin Kristen yang taat di Korea Utara. Beberapa  
memiliki tanggung jawab untuk seluruh jaringan, orang lain untuk  
keluarga mereka. Berdoalah bahwa TUHAN akan mendukung mereka, memimpin  
mereka, dan memberi mereka kekuatan dan kebijaksanaan untuk bertahan. 
 
Kamis, 28 Februari 2013 -- Korea Utara 
 
Berdoalah untuk pengungsi Korea Utara yang mendengar Injil di rumah  
perlindungan di Tiongkok. Berdoalah bahwa TUHAN akan melindungi mereka.  
Berdoalah juga untuk orang-orang yang membawa pulang Injil kembali ke  
Korea Utara. Ini merupakan perjalanan yang berbahaya dan mereka bisa  
dihukum berat jika tertangkap. 
 
  



OpenDoors 2013 
 

26 
 

OpenDoors 69/Maret/2013 
 
Jumat, 1 Maret 2013 -- Tiongkok 
 
Open Doors berencana untuk memulai tiga atau empat proyek pertanian  
dengan lulusan Pelatihan Alkitab (MBBS), di daerah sensitif. Tujuannya  
adalah untuk menjangkau orang yang belum percaya di daerahnya. Hal ini  
lebih mudah untuk menjangkau mereka melalui MBBS karena orang TionghoaHan  
Kristen dibenci oleh orang Tionghoa Han dari agama lain. Berdoalah untuk  
hikmat dalam proyek-proyek tersebut. 
 
Sabtu, 2 Maret 2013 -- Bangladesh 
 
Partai politik oposisi utama Partai Nasionalis Bangladesh (BNP) dan  
sekutunya Jamaat-e-Islami mengumumkan serangkaian demonstrasi dan  
pemogokan, yang mungkin berlanjut sampai Maret 2013 (sumber: The  
Prothom Harian Alo). Tolong berdoa bagi perdamaian di negara itu.  
Berdoa juga untuk program-program yang direncanakan Open Doors yang  
akan dibatalkan atau ditunda karena demonstrasi politik tersebut. 
 
Minggu, 3 Maret 2013 -- Bangladesh 
 
Open Doors mendistribusikan 2.500 Alkitab Anak pada tahun 2012. Anak- 
anak MBB yang menerimanya sedang membangun kasih yang mendalam kepada  
TUHAN dan firman-Nya. Tahun ini, Open Doors akan mengerjakan edisi ke- 
4, yang akan lebih ringkas dan sederhana dalam kata-kata, dengan lebih  
banyak cerita yang akan ditambahkan. Tolong berdoa agar 4.000  
eksemplar Alkitab diharapkan dapat dibagikan tahun ini. 
 
Senin, 4 Maret 2013 -- Bhutan 
 
Praktik menguburkan orang mati merupakan tindakan asusila bagi umat  
Buddha di Bhutan. Karena itu, orang Kristen harus melakukan perjalanan  
jauh ke perbatasan India untuk menguburkan orang mati yang mereka  
cintai. Hal ini sangat mahal untuk dilakukan dan orang Kristen Bhutan  
banyak yang memilih untuk menyelinap keluar pada malam hari untuk  
menguburkan orang mati di halaman belakang atau di daerah terpencil di  
dekatnya. Praktik ini menimbulkan kemarahan mayoritas umat Buddha dari  
waktu ke waktu. Jadi, tolong berdoa agar Tuhan memberikan hikmat untuk  
membimbing pendeta dan pemimpin gereja dalam menanggapi masalah yang  
sering dihadapi gereja Bhutan. 
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Selasa, 5 Maret 2013 -- Bhutan 
 
Undang-undang pelarangan perpindahan agama sudah selesai, serta  
“perpindahan karena ajakan”. Dengan demikian, orang Kristen Bhutan  
sangat berhati-hati dalam berbagi iman mereka kepada Kristus dengan  
orang lain. Tindakan membantu orang Hindu atau Buddha dapat  
disalahartikan sebagai rayuan untuk pindah agama. Berdoalah untuk  
saudara-saudara Bhutan Kristen agar menjadi sensitif dalam  
mempraktikkan nilai-nilai dan kebajikan Kristen. 
 
Rabu, 6 Maret 2013 -- Bhutan 
 
Anak-anak Kristen sering menyembunyikan iman mereka ketika berada di  
sekolah. Mereka juga ragu-ragu untuk berbicara tentang Yesus Kristus  
ketika teman sekelas dan guru mereka bertanya, karena mereka memahami  
sedikit dari iman yang mereka warisi dari orang tua mereka. Berdoalah  
bagi para pemimpin gereja dan pendeta di Bhutan agar dapat merespons  
kebutuhan rohani dari generasi kedua orang percaya di Bhutan. 
 
Kamis, 7 Maret 2013 -- Brunei 
 
Sultan Brunei Darussalam memperingatkan warganya untuk mengikuti salat  
Jumat lebih serius. Pada Oktober tahun lalu, ia memberlakukan  
kebijakan baru bahwa semua usaha, kantor harus ditutup sementara dari  
siang sampai pukul 14.00 untuk mendorong rakyat Brunei, terutama para  
pemuda, melakukan salat. Tujuannya, menurut pemimpin tertinggi negeri  
itu, untuk membawa orang-orang ke arah yang lebih besar dalam ketaatan  
kepada Allah (sumber: Post Kalimantan). Tolong doakan hikmat Tuhan  
untuk membantu orang percaya Brunei dalam menanggapi kebijakan baru  
ini. 
 
Jumat, 8 Maret 2013 -- Brunei 
 
Semua sekolah (kecuali sekolah internasional) diminta untuk mengadakan  
pelajaran Pengetahuan Agama Islam. Anak-anak orang percaya, “secret  
believers”, dihadapkan pada dilema menghadiri kelas-kelas, atau  
menemui risiko. Tolong doakan agar TUHAN membimbing orang-orang  
beriman dalam mengajar anak-anak mereka sesuai dengan firman Tuhan. 
 
Sabtu, 9 Maret 2013 -- Indonesia 
 
Bulan ini, orang Bali akan merayakan Nyepi, yang berarti “Hari  
Keheningan”. Pada hari ini, umat Hindu Bali akan bermeditasi,  
berpuasa, dan dalam keheningan selama 12 jam, dari pukul 18.00 sampai  
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06.00. Tolong berdoa bagi orang-orang Kristen berlatar belakang Hindu  
selama perayaan Nyepi di Bali karena kebanyakan dari mereka adalah  
“secret believers”. 
 
Minggu, 10 Maret 2103 -- Indonesia 
 
Pemilihan Umum 2014 mulai mendekat, kandidat sudah bersaing dalam  
kampanye untuk memegang kekuasaan politik. Agama sering kali menjadi  
topik pilihan bagi calon yang ingin populer, menjanjikan akan  
melaksanakan peraturan Syariat di daerah mereka. Berdoalah untuk damai  
TUHAN agar memerintah selama kampanye politik, dan bagi orang percaya  
Indonesia untuk waspada dan berdoa bagi bangsa mereka. 
 
Senin, 11 Maret 2013 -- Laos 
 
Orang-orang percaya Hmong dianiaya karena alasan politik dan agama.  
Pemerintah memandang mereka sebagai pengikut agama “Barat” dan karena  
itu tidak patriotik kepada bangsa. Di desa-desa tempat mereka tinggal,  
ulama Buddha melihat mereka sebagai ancaman terhadap cara hidup orang  
Laos. Berdoalah untuk saudara dan saudari Hmong di Laos supaya mereka  
mencari perlindungan dan kekuatan dalam Tuhan. 
 
Selasa, 12 Maret 2013 -- Laos 
 
Pendeta di Laos merisikokan keamanan dan kebebasan mereka. Selama  
perjalanan pelayanan mereka, polisi dapat menghentikan dan menahan  
mereka di dalam penjara selama beberapa minggu atau bulan. Mereka  
dibebaskan hanya pada saat penandatanganan formulir menyerahkan iman  
Kristen mereka dan kegiatan mereka, atau ketika mereka membayar harga  
yang mahal untuk sebuah jaminan. Tolong berdoa bagi para pendeta di  
Laos agar aman dan bijaksana dalam melakukan pelayanan mereka. 
 
Rabu, 13 Maret 2013 -- Maladewa 
 
Membesarkan anak secara kristiani sulit bagi orang tua Kristen di  
Maladewa. Bagaimana mereka secara efektif menanamkan iman mereka dalam  
Kristus kepada putra dan putri mereka ketika mereka berlatih secara  
rahasia? Begitu anak-anak mereka pergi ke luar rumah, mereka terkena  
agama yang sama sekali berbeda. Tolong berdoa bagi kebijaksanaan ilahi  
untuk membantu orang tua Kristen di Maladewa membesarkan anak-anak  
mereka dengan cara TUHAN. 
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Kamis, 14 Maret 2013 -- Maladewa 
 
Orang Percaya baru di Maladewa memelihara iman mereka dalam Yesus  
Kristus secara rahasia. Menyatakan iman mereka akan menyebabkan  
tekanan agama dari keluarga dan masyarakat, atau lebih buruk, penjara  
untuk waktu yang tidak terbatas. Karena itu, pertumbuhan rohani di  
sana lambat dan penuh dengan rintangan. Pemuridan selama bulan pertama  
mereka sebagai orang Kristen baru, hampir mustahil. Tolong berdoa bagi  
orang-orang percaya baru dan untuk Open Doors International agar Tuhan  
mengirim para pekerja ke negara Islam. 
 
Jumat, 15 Maret 2013 -- Myanmar 
 
Open Doors mendengar bahwa beberapa pekerja Kristen di negara bagian  
Rakhine diserang karena melindungi Muslim Rohingya yang kehilangan  
rumah dan harta benda lain selama konflik sporadis dengan Buddha.  
Beberapa orang percaya keliru untuk Rohingya dan juga diserang. Tolong  
berdoa bagi gereja Tuhan di Myanmar, kiranya menjadi alat perdamaian- 
Nya di Rakhine dan untuk mengusir ketegangan antara Muslim Rohingya  
dan Buddha setempat. 
 
Sabtu, 16 Maret 2013 -- Myanmar 
 
Reformasi politik di Myanmar yang patut dipuji. Namun, mereka belum  
mencapai akar rumput, di mana minoritas etnis dan agama masih  
tertindas dan terpinggirkan. Orang Kristen Karen dan Kachin, misalnya,  
terus merasakan pembatasan yang diberlakukan oleh para pemimpin desa  
dan ulama Buddha. Tolong berdoa agar Tuhan mengubah hati para pemimpin  
Myanmar, terutama pemerintah daerah. 
 
Minggu, 17 Maret 2013 -- Filipina Selatan 
 
Tolong berdoa untuk Pemilu Walikota dan Senator pada Mei 2013.  
Sejumlah provinsi di Mindanao, Filipina Selatan, dianggap daerah panas  
pemilihan karena kasus-kasus kecurangan dan letusan kekerasan pada  
hari masyarakat Filipina memberikan suara mereka. Berdoalah secara  
khusus kepada Tuhan untuk memilih pemimpin lokal yang akan menghormati  
kebebasan beragama, terutama bagi orang-orang Kristen yang hidup  
sebagai minoritas di beberapa desa mayoritas Muslim. 
 
Senin, 18 Maret 2013 -- Sri Lanka 
 
Pada tanggal 9 Desember 2012, biksu menyerang sekelompok orang Kristen  
yang mengadakan kebaktian di Weeraketiya, di Selatan Sri Lanka. Massa  
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merusak perabot gereja dan beberapa kendaraan milik orang-orang  
Kristen. Selama serangan itu, pendeta mengalami luka serius di  
perutnya (sumber: NCEASL). Berdoalah bagi pendeta dan jemaatnya supaya  
mereka tetap di dalam Kristus, dan untuk memohon kasih karunia-Nya dan  
pengampunan dalam menanggapi serangan itu. 
 
Selasa, 19 Maret 2013 -- Vietnam 
 
Tahun ini, Open Doors akan mendistribusikan 35.000 Alkitab Anak.  
Mereka pergi ke berbagai kelompok gereja rumah selama Kamp Anak-Anak  
dan perayaan gereja. Tolong doakan agar setiap salinannya akan  
berhasil dikirim ke setiap anak Vietnam dan cerita-cerita Alkitab  
untuk terus menarik lebih banyak anak kepada Yesus Kristus. Berdoa  
juga untuk orang-orang percaya yang terlibat dalam pengangkutan  
Alkitab ke pusat-pusat distribusi di seluruh negeri. 
 
Rabu, 20 Maret 2013 -- Ethiopia 
 
Rumah MBB di Jimma, Barat-Daya Ethiopia, telah dibakar oleh ekstremis  
Muslim akhir tahun lalu. Bersamaan dengan itu, ladangnya juga  
dihancurkan, meninggalkan MBB tanpa sarana untuk mendukung keluarganya  
pada musim mendatang ini. Berdoalah untuk penyediaan Tuhan bagi  
keluarga ini. Juga, berdoalah untuk keselamatan dan kesejahteraan  
mereka. Berdoalah agar MBB mengarahkan matanya pada Tuhan dan tidak  
berkecil hati oleh kesulitan sementara yang dialami keluarganya saat  
ini . 
 
Kamis, 21 Maret 2013 -- Kenya 
 
Berdoalah untuk kampanye damai dan periode pemilihan 2012 -- 2013.  
Berdoalah agar negara dapat memilih pemimpin yang bijaksana, visioner,  
dan takut akan TUHAN. Berdoalah agar orang Kristen bisa bersatu dalam  
menentang yang salah dan menegakkan kebijakan yang menghormati TUHAN.  
Berdoalah untuk kesatuan, dukungan, dan hikmat ilahi dari gereja  
selama masa pemilu. Berdoalah untuk keamanan negara, terutama orang  
Kristen, dari banyak serangan granat yang telah mengguncang beberapa  
bagian. 
 
Jumat, 22 Maret 2013 -- Kenya 
 
Berdoalah agar perang melawan Al-Shabaab di Somalia akan dimenangkan.  
Berdoalah agar serangan granat baru-baru ini kepada orang-orang  
Kristen dan gereja tidak menghalangi orang atau menanamkan rasa takut  
dalam menghadiri ibadah di gereja. 
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Sabtu, 23 Maret 2013 -- Somalia 
 
Doakan agar warga Somalia mendukung pemerintah yang baru dan  
kewenangannya akan didirikan di seluruh negeri. Berdoalah bahwa  
stabilitas akan kembali dan badan-badan bantuan internasional dapat  
bergerak untuk meringankan penderitaan rakyat. Berdoalah bagi  
perlindungan dan pelayanan pekerja sukarela. 
 
Minggu, 24 Maret 2013 -- Eritrea 
 
Berdoalah untuk gereja-gereja bawah tanah dan para pemimpin mereka,  
agar mengalami perlindungan Tuhan dari perhatian sehingga mereka dapat  
terus melayani masyarakat. 
 
Senin, 25 Maret 2013 -- Eritrea 
 
Berdoalah agar orang-orang Kristen di Eritrea tetap kuat bagi Yesus di  
tengah-tengah kesulitan, dan membuat dampak yang signifikan di Eritrea  
dan di luar untuk kemuliaan TUHAN. Berdoalah bagi Eritrea untuk  
melunakkan sikapnya dan mengembangkan hubungan positif dengan  
tetangga-tetangganya. 
 
Selasa, 26 Maret 2013 -- Semenanjung Arab 
 
Berdoalah untuk Rana. Sejak menjadi orang percaya, ia dipukuli dan  
disiksa oleh anggota keluarga dan tidak bisa pergi. Ia tetap setia  
kepada Yesus dan sekarang adiknya menjadi percaya juga! Puji Tuhan!  
Tolong berdoa bahwa seluruh keluarganya akan mengikuti jejaknya. 
 
Rabu, 27 Maret 2013 -- Semenanjung Arab 
 
Berdoalah untuk penduduk asli dari Semenanjung Arab yang akan  
dibebaskan dari penindasan Islam. Mintalah Tuhan untuk menarik mereka  
ke dalam hubungan dengan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan Tuhan.  
Undanglah Kerajaan Surga untuk datang dalam tanda-tanda, keajaiban,  
mukjizat, mimpi, dan penglihatan. 
 
Kamis, 28 Maret 2013 -- Suriah 
 
Berdoalah agar gereja terus berada di sana untuk masyarakat, dan bahwa  
ia mampu untuk menjangkau dengan bantuan serta Kabar Baik. Puji Tuhan  
untuk banyak pengikut Yesus yang setia di seluruh negara bagian, dan  
kasih mereka kepada TUHAN dan rekan senegara mereka. Mereka sudah  
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pasti membuat dampak. 
 
Jumat, 29 Maret 2013 -- Suriah 
 
Berdoalah belas kasihan pada rakyat Suriah karena mereka telah  
menghadapi satu musim dingin tanpa cara memanaskan rumah mereka. Ini  
sudah terlalu banyak. Senang mengetahui bahwa hari-hari hangat yang  
akhirnya akan datang. 
 
Sabtu, 30 Maret 2013 -- Tunisia 
 
Berdoalah untuk Salma, dia percaya dan telah berulang kali diserang  
secara fisik oleh para ekstremis. Dia sangat takut dan tidak tahu  
harus berbuat apa. Berdoalah untuk perlindungan dan kebijaksanaan  
untuknya. 
 
Minggu, 31 Maret 2013 -- Tunisia 
 
Hampir setiap orang percaya di Tunisia menghadapi penganiayaan dari  
keluarga mereka. Berdoalah untuk perlindungan dan hati yang terbuka  
dari anggota keluarga terhadap orang yang baru percaya. 
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OpenDoors 70/April/2013 
 
Senin, 1 April 2013 -- Semenanjung Arab 
 
Bersyukurlah kepada Tuhan Yesus atas dimulainya suatu persekutuan,  
kaum SALAM. Tolong berdoa bagi mereka dan Ahmed (bukan nama  
sebenarnya) yang tidak hadir karena dipenjara dan sedang bergumul  
dengan kesehatan yang buruk. Beberapa orang percaya baru datang dan  
pergi. Berdoalah agar lebih banyak lagi kelompok yang akan dibentuk! 
 
Selasa, 2 April 2013 -- Semenanjung Arab 
 
Banyak orang telah bertemu Tuhan Yesus dalam penglihatan dan mimpi.  
Tolong berdoa agar mereka mendapatkan Alkitab. Berdoalah agar Tuhan  
membantu mereka untuk menemukan satu sama lain dalam menikmati  
persekutuan dan dorongan, dan untuk membuat mereka bertumbuh dalam  
jumlah dan iman. 
 
Rabu, 3 April 2013 -- Qatar 
 
Tolong berdoa untuk kaum SALAM di Qatar yang merasa sangat kesepian,  
dan membutuhkan saudara seiman dari negara dan budaya sendiri agar  
memiliki persekutuan. Berdoalah bahwa Tuhan Yesus akan mengisi saudara  
ini dengan kemuliaan-Nya dan api untuk menjadi saksi yang kuat di  
negerinya sendiri. 
 
Kamis, 4 April 2013 -- Aljazair 
 
Pemerintah Aljazair berencana untuk memperkenalkan undang-undang baru  
yang mengatur kegiatan gereja. Tolong berdoa bagi hukum yang baik dan  
penghapusan peraturan yang dibuat tahun 2006. 
 
Jumat, 5 April 2013 -- Aljazair 
 
Pujilah Tuhan yang telah mendorong umat Kristen untuk bersaksi di  
Aljazair. Banyak orang percaya terlibat dalam pelatihan pemuridan.  
Berdoalah agar mereka dapat tumbuh dalam identitas baru Kristen  
mereka. 
 
Sabtu, 6 April 2013 -- Mauritania 
 
Ada peningkatan yang dilaporkan dalam pencarian “Yesus” dengan  
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kekacauan politik, Arab Spring dan akses informasi melalui internet.  
Berdoalah bagi banyak orang supaya mereka mendengar jawaban Yesus di  
tengah-tengah semua situasi. 
 
Minggu, 7 April 2013 -- Mauritania 
 
Berdoalah untuk pemurnian lanjutan dari gereja lokal karena banyak  
yang telah berusaha mendapatkan keuntungan finansial dari gereja yang  
dianiaya. Open Doors merindukan sebuah gereja lokal yang kuat, mandiri  
dan asli. 
 
Senin, 8 April 2013 -- Mauritania 
 
Al-Qaeda terus merekrut dan aktif di daerah. Berdoalah agar rencana  
mereka untuk merekrut orang Mauritania miskin gagal, dan bahwa  
perdamaian abadi akan menetap ada di wilayah tersebut. 
 
Selasa, 9 April 2013 -- Israel dan Palestina 
 
Pada tanggal 15 Maret, dimulai pelatihan pemuridan Lech Lecha untuk  
tiga bulan. Berdoa untuk staf dan peserta, 8 -- 12 orang muda.  
Berdoalah agar Tuhan menegaskan peserta bahwa mereka adalah anak-anak  
tercinta dari Yang Mahatinggi dan bahwa mereka akan mengikuti  
Yeshua/Yesus dan berbagi berita besar dengan orang lain. 
 
Rabu, 10 April 2013 -- Israel dan Palestina 
 
Cukup banyak Alkitab dan literatur lainnya telah didistribusikan pada  
awal tahun 2013 di kalangan anak-anak dan kaum muda. Berdoalah bahwa  
TUHAN akan berbicara kepada mereka melalui firman-Nya dan bahwa hal  
itu akan mempengaruhi kehidupan mereka. 
 
Kamis, 11 April 2013 -- Israel dan Palestina 
 
Berdoalah untuk pertemuan dewasa muda Musalaha. Kedua warga Yahudi  
Israel serta Arab Palestina akan mengambil bagian. Ini merupakan  
tantangan untuk membangun persahabatan dengan seseorang dari sisi  
lain. Jadi, silakan berdoa bagi mereka yang berpartisipasi dalam  
pertemuan ini. Berdoalah untuk kepemimpinan serta membuat keputusan  
yang bijaksana di situasi yang menantang. 
 
Jumat, 12 April 2013 -- Iran 
 
Inflasi yang tidak terkendali karena sanksi merupakan salah satu  
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alasan utama untuk peningkatan masalah sosial yang dihadapi oleh Iran.  
Jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan meningkat dengan  
cepat. Orang percaya membantu orang miskin dengan cara yang praktis.  
Tolong berdoa kepada Tuhan untuk berkat atas semua bantuan sehingga  
penerima akan mengenali kebenaran Injil dengan cara yang lebih dalam. 
 
Sabtu, 13 April 2013 -- Iran 
 
Berdoa untuk Abedini Saeed yang telah dipenjarakan dan menulis surat  
kepada keluarganya bahwa ia telah disiksa. Harap juga diingat Naghmeh,  
istri Saeed, dan dua anak mereka dalam doa, dan Saeed, agar terus  
berdiri teguh dan menjadi saksi untuk para penjaga dan tahanan lain. 
 
Minggu, 14 April 2013 -- Iran 
 
Puji Tuhan untuk pembebasan Pdt. Vruir Avanesian, enam puluh tahun,  
yang dipenjara dan diinterogasi selama lima belas hari. Berdoa untuk  
pemulihan dan perlindungan Tuhan dari semua orang percaya baru yang  
dia layani. 
 
Senin, 15 April 2013 -- Iran 
 
Pujilah Tuhan untuk membebaskan Behzad dan Mohammed Reza -- yang  
ditangkap dalam penggerebekan di rumah mereka di Rasht, Desember 2012.  
Behzad adalah single, namun Mohammad Reza memiliki seorang istri dan  
dua anak perempuan. 
 
Selasa, 16 April 2013 -- Suriah 
 
Perang terus terjadi dan semakin banyak korban. Ada pengungsi di  
seluruh negeri dan di negara-negara sekitarnya. Setiap keluarga telah  
menderita dalam satu atau lain cara. Berdoalah bagi para pemimpin  
gereja agar mereka tetap tinggal dan menjadi dekat dengan anggotanya.  
Ini adalah waktunya di mana anggota jemaat yang membutuhkan seseorang  
dapat menemuinya dan berbicara. 
 
Rabu, 17 April 2013 -- Suriah 
 
Puji Tuhan bahwa firman Tuhan masih dalam jangkauan Suriah, dan berdoa  
agar Roh Kudus membuka hati orang-orang kepada Yesus, ketika mereka  
membaca atau mendengarnya. 
 
Kamis, 18 April 2013 -- Tiongkok 
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Open Doors di Asia akan mengadakan Pelatihan Pengembangan Kepemimpinan  
dari 2 -- 12 April, sehingga para pemimpin lokal lebih digerakkan oleh  
adanya “gereja teraniaya”. Tolong berdoa agar meningkatkan beban para  
pemimpin dalam melayani “gereja teraniaya” di daerah yang berbeda. 
 
Jumat, 19 April 2013 -- Tiongkok 
 
Suku Hui adalah etnis minoritas dan mereka hidup berdampingan dengan  
orang Tionghoa Han yang kelompok mayoritas dalam masyarakat. Kebanyakan  
Suku Hui serupa dalam budaya Tionghoa Han setelah berabad-abad pernikahan  
dengan Han dan melalui adopsi. Mereka dapat membaca dan berbicara  
bahasa Tionghoa, tetapi mereka Islam. Tolong berdoa bagi orang percaya Hui karena  
mereka berada di bawah tekanan dari keluarga dan masyarakat. 
 
Sabtu, 20 April 2013 -- India 
 
Berdoalah bagi orang Kristen di Lembah Narmada, Gujarat. Berdoalah  
untuk berbagai proyek OpenDoors “Income Generation” yang berjalan  
untuk menguntungkan komunitas Kristen di daerah. 
 
Minggu, 21 April 2013 -- India 
 
Berdoalah bagi komunitas Kristen di Jammu dan Kashmir. Selama 2012,  
masyarakat telah ditargetkan secara agresif oleh fundamentalis Islam.  
Komunitas Kristen meskipun kecil, sangat berpengaruh. 
 
Senin, 22 April 2013 -- Bangladesh 
 
Pdt. Sentu Mir ditembak di mulutnya oleh fundamentalis Islam pada  
tahun 2004 karena imannya kepada Yesus. Mereka ingin membunuhnya.  
Karena kasih karunia Tuhan, ia selamat. Namun, ia mengalami berbagai  
masalah kesehatan sejak itu. Terlepas dari hal ini, Pdt. Sentu terus  
melayani Tuhan. Hari ini, dia hanya berkomitmen dalam iman dan ia  
meminta doa untuk kesembuhan. 
 
Selasa, 23 April 2013 -- Bangladesh 
 
Pada bulan Desember 2012, Pdt. Samad dan seratus SALAM di Utara  
Bangladesh, menyatakan iman mereka kepada Kristus di muka umum karena  
ancaman dari warga Muslim. Namun, insiden ini memungkinkan mereka  
untuk merayakan Natal bersama-sama, untuk pertama kalinya. Meskipun  
demikian, tolong doakan mereka untuk keamanan dan keberanian dalam  
berdiri bagi Yesus Kristus karena mereka masih rentan terhadap tekanan  
agama. 
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Rabu, 24 April 2013 -- Bhutan 
 
Kerajaan Bhutan tegas dalam menjaga Buddhisme sebagai warisan  
spiritual dan budaya rakyatnya. Dengan demikian, pindah ke agama lain  
dan dakwah merupakan isu sensitif bagi pemerintah sipil dan masyarakat  
umum. Tolong berdoa bagi gereja Tuhan di Bhutan menjadi cerdas dan  
bijaksana ketika berbicara kepada orang lain tentang pesan Yesus;  
kasih dan harapan. 
 
Kamis, 25 April 2013 -- Bhutan 
 
Sebagai minoritas agama, orang-orang Kristen Bhutan harus memikirkan  
cara untuk mempraktikkan iman mereka tanpa pertentangan dengan  
tetangga Budha dan kepala desa. Mereka sangat berisiko diusir dari  
desa atau dimasukkan ke penjara. Berdoa supaya hikmat Tuhan membimbing  
pendeta Bhutan, dan percaya setiap kali mereka berkumpul untuk ibadah,  
doa, dan persekutuan. 
 
Jumat, 26 April 2013 -- Brunei 
 
Kebanyakan, jika tidak semua, orang percaya Brunei merahasiakan iman  
mereka dalam Yesus Kristus. Mereka ragu-ragu untuk bergabung dengan  
persekutuan Kristen karena risiko keamanan yang mereka bawa, baik  
untuk keluarga mereka dan orang-orang percaya lainnya. Terputus dari  
tubuh Kristus, orang percaya Brunei berjuang untuk bertumbuh dalam  
iman mereka. Silakan meminta Tuhan Yesus untuk memimpin mereka ke  
pendeta atau para pelayan yang bersedia dan berkomitmen untuk melihat  
mereka dewasa di dalam Kristus. 
 
Sabtu, 27 April 2013 -- Brunei 
 
Pasangan Kristen di Brunei terus-menerus khawatir tentang  
kesejahteraan rohani anak-anak mereka, terutama jika mereka beriman  
secara rahasia. Di rumah, anak-anak mereka yang terkena ajaran-ajaran  
dan praktik Kristen, tetapi di luar di sekolah dan di lingkungan,  
mereka terkena Islam. Tolong berdoa bagi orang tua Kristen di Brunei  
diberkati dengan kebijaksanaan Tuhan Yesus dalam membesarkan anak-anak  
mereka untuk menjadi laki-laki dan perempuan secara Alkitabiah. 
 
Minggu, 28 April 2013 -- Brunei 
 
Injil dapat menjangaku orang Brunei karena kemajuan di bidang  
komunikasi dan teknologi informasi. Mereka membaca atau mendengar  
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tentang Tuhan secara online atau di udara. Mereka yang memutuskan  
untuk mengikut Kristus, kemudian dihadapkan dengan tantangan untuk  
mencari peluang yang akan dibesarkan dalam iman baru mereka, karena  
peluang tersebut langka di Brunei. Tolong berdoa agar orang Brunei  
yang telah memilih untuk menaruh kepercayaan kepada Yesus Kristus akan  
terhubung dengan orang percaya lain, dan ikut dalam program pemuridan. 
 
Senin, 29 April 2013 -- Indonesia 
 
Perempuan Indonesia bulan ini akan merayakan hari kelahiran Kartini,  
yang merupakan pelopor dan pejuang hak-hak perempuan. Meskipun  
perempuan Indonesia pada umumnya mencapai emansipasi, beberapa masih  
hidup di bawah peraturan ketat agama dan sosial. Hal ini terutama  
berlaku untuk perempuan SALAM. Beberapa dari mereka yang dilecehkan,  
dicerai, dan dipisahkan dari anak-anak mereka setelah suami mereka  
mengetahui pertobatan mereka. Berdoalah untuk kaum perempuan  
Indonesia. 
 
Selasa, 30 April 2013 -- Indonesia 
 
Pada bulan April, Open Doors akan mengumpulkan untuk pertama kalinya  
para pekerja Kristen di Provinsi Gorontalo. Para pekerja yang melayani  
kaum SALAM, sebuah pelayanan yang menimbulkan risiko terhadap  
keselamatan pribadi mereka. Pertemuan tersebut akan menjadi kesempatan  
bagi mereka untuk menerima pembaruan spiritual dan memperlengkapi.  
Berdoalah supaya acara ini berlangsung dan tidak terkendala bagi TUHAN  
untuk membawa pekerja Kristen sebanyak mungkin. Berdoalah bagi mereka  
untuk menjadi berani dan berkomitmen dalam membantu SALAM yang baru  
dalam iman. 
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OpenDoors 71/Mei/2013 
 
Rabu, 1 Mei 2013 -- Korea Utara 
 
Tolong berdoa untuk perlindungan atas kontak kami. Belum lama ini, dua  
orang Kristen yang dilatih di sebuah safe house telah tewas di Korea  
Utara. 
 
Kamis, 2 Mei 2013 -- Korea Utara 
 
Tolong doakan agar Open Doors dapat mengirim makanan, obat-obatan,  
pakaian, dan barang bantuan lainnya bagi orang percaya yang menderita. 
 
Jumat, 3 Mei 2013 -- Korea Utara 
 
Teruslah berdoa untuk orang Kristen yang menderita di penjara dan kamp  
kerja paksa. Beberapa telah disiksa begitu parah hingga cacat seumur  
hidup. 
 
Sabtu, 4 Mei 2013 -- Mesir 
 
Tolong berdoa bagi perlindungan dan kuasa atas tim Open Doors karena  
mereka pergi ke desa-desa yang dipenuhi ilmu sihir. 
 
Minggu, 5 Mei 2013 -- Mesir 
 
Berdoalah agar Tuhan Yesus mengirimkan orang yang tepat dan relawan  
untuk pelayanan perempuan, Open Doors melihat bahwa pintu-pintu  
terbuka dan ada banyak panen. 
 
Senin, 6 Mei 2013 -- Mesir 
 
Juga berdoa untuk perlindungan terhadap gereja-gereja dan pendeta  
karena ada banyak ancaman dan serangan atas mereka. Berdoalah agar  
malaikat melindungi mereka, dan bahwa TUHAN memberikan keberanian dan  
kebijaksanaan kepada pendeta dalam menghadapi situasi ini. 
 
Selasa, 7 Mei 2013 -- Mesir 
 
Berdoalah agar ada lebih banyak kesempatan untuk bekerja dengan  
gereja-gereja ortodoks dan Katolik Koptik. 
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Rabu, 8 Mei 2013 -- Nigeria 
 
Berdoalah untuk hikmat Tuhan bagi para pemimpin. Berdoalah bagi orang  
Kristen yang telah menanggung beban dari kampanye Boko Haram untuk  
membersihkan Nigeria Utara dari Kristen dan Islam moderat. 
 
Kamis, 9 Mei 2013 -- Nigeria 
 
Berdoalah untuk misionaris di desa-desa terpencil yang menjalankan  
usaha kecil di rumah pribadi mereka, sebagai alat untuk menginjili  
mereka yang belum percaya. Berdoalah bahwa Tuhan memberkati usaha  
mereka dan mereka didorong untuk terus giat memberitakan kabar baik- 
Nya. 
 
Jumat, 10 Mei 2013 -- Nigeria 
 
Dengan kegiatan Islam di seluruh wilayah Afrika Barat, umat Kristen  
yang hidup dalam masyarakat yang didominasi Muslim secara terbuka  
terancam karena iman mereka kepada Kristus. Berdoalah untuk  
perlindungan Tuhan dan kekuatan dalam hidup mereka dan pelayanan. 
 
Sabtu, 11 Mei 2013 -- Mali 
 
Ada ketidakpastian di Mali sehingga gereja sangat membutuhkan doa.  
Pada April 2012, pejuang Islam radikal, di wilayah Mali Utara,  
mengklaim negara merdeka yang disebut Azawad dan mengumumkan bahwa  
mereka akan menerapkan hukum Syariat. 
 
Minggu, 12 Mei 2013 -- Mali 
 
Berdoalah agar Tuhan menunjukkan kasih karunia-Nya kepada orang Mali  
dalam mencegah perubahan lebih lanjut terhadap Islam radikal.  
Berdoalah untuk orang-orang Kristen yang trauma dengan semua yang  
telah mereka alami. Para pengungsi Kristen di Bamako hidup dalam  
keadaan sulit. 
 
Senin, 13 Mei 2013 -- Mali 
 
Open Doors telah mendengar beberapa orang Kristen yang tetap tinggal  
di Timbuktu dan Gao. Berdoalah bahwa Tuhan akan melayani mereka  
melalui Roh Kudus-Nya karena mereka menghadapi keadaan yang sangat  
sulit di sana. 
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Selasa, 14 Mei 2013 -- Eritrea 
 
Situasi politik di Eritrea masih tidak pasti dan tegang. Tolong  
berdoalah bagi orang percaya karena adanya peningkatan pengawasan yang  
mempengaruhi mereka secara langsung. Berdoalah agar pemerintah  
berhenti mencurigai mereka bekerja sama dengan `musuh eksternal`  
negara. 
 
Rabu, 15 Mei 2013 -- Eritrea 
 
Sejak awal tahun ini, pemerintah telah memulai kampanye baru terhadap  
umat Kristen di Eritrea. Pada akhir Februari, OD telah mendengar  
tentang penangkapan setidaknya empat puluh orang percaya. Tolong  
berdoa bagi anugerah TUHAN dan perdamaian bagi orang-orang Kristen.  
Berdoalah agar Tuhan terus memberi mereka kekuatan untuk menghadapi  
kondisi mereka yang sangat sulit. Teruslah berdoa bagi pemerintah  
Eritrea. Berdoalah bahwa Tuhan akan membawa mereka kepada iman yang  
menyelamatkan di dalam Kristus. 
 
Kamis, 16 Mei 2013 -- Eritrea 
 
Berdoalah untuk para wanita yang terpaksa menjadi pencari nafkah  
ketika suami mereka ditangkap karena iman mereka. Semoga Tuhan memberi  
mereka hikmat, kekuatan, dan memberikan kesempatan yang inovatif untuk  
mengurus keluarga mereka. 
 
Jumat, 17 Mei 2013 -- Sudan Utara 
 
Presiden Omar al-Bashir telah menetapkan pikirannya untuk menciptakan  
sebuah negara Syariat di Sudan. Banyak LSM dan gereja telah ditutup.  
Selama beberapa bulan terakhir, Intelijen Nasional Sudan dan Jasa  
Keamanan (Niss) telah memerintahkan lebih dari seratus pekerja asing,  
diduga terlibat dalam kegiatan Kristen, untuk meninggalkan negara atau  
menghadapi deportasi. Berdoalah agar Tubuh Kristus mampu menanggung  
serangan ini. 
 
Sabtu, 18 Mei 2013 -- Sudan Utara 
 
Berdoalah agar denominasi yang berbeda yang ikut dalam seminar SSTS  
dapat menguatkan, mendorong, dan mendukung satu sama lain. Tolong  
doakan agar TUHAN menunjukkan cara-cara yang inovatif untuk  
melanjutkan pekerjaan mereka. Berdoalah untuk hikmat bagi para  
pemimpin gereja, terutama ketika mereka bertemu dengan pejabat  
pemerintah. 
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Minggu, 19 Mei 2013 -- Kenya 
 
Berdoalah untuk Presiden yang baru terpilih, gubernur, senator,  
anggota Parlemen, dan berbagai Perwakilan, saat mereka melaksanakan  
tugas baru mereka. Ini merupakan sistem pemerintahan baru bagi bangsa  
ini. Tolong berdoa untuk hikmat bagi semua pemimpin. Berdoalah untuk  
transisi dan pemerintahan yang lebih efektif. Berdoalah bahwa sistem  
baru akan membawa negeri ini ke kemakmuran yang lebih besar dan  
perdamaian. 
 
Senin, 20 Mei 2013 -- Tanzania 
 
Bangsa Tanzania memulai me-review konstitusi, dan orang Muslim  
memaksakan untuk dimasukkannya pengadilan Kadhi ke dalam konstitusi  
baru. Berdoalah dengan orang-orang Kristen bahwa Tuhan akan campur  
tangan atas masalah ini. Pulau-pulau Unguja dan Pemba juga memaksa  
untuk memisahkan diri sehingga mereka dapat menjadi sepenuhnya diatur  
undang-undang Syariat, berdoalah bahwa Tuhan melindungi Bangsa  
Tanzania. 
 
Selasa, 21 Mei 2013 -- Tanzania 
 
Berdoalah untuk keluarga pendeta dan imam Katolik yang telah  
dirugikan, dan bahkan dibunuh karena mereka melayani Tuhan di daerah  
yang didominasi Muslim. Semoga Tuhan menghibur dan menyembuhkan  
mereka. Semoga Dia mempertahankan iman mereka melalui pengalaman yang  
menyakitkan dan membawa keluar kesaksian yang kuat. 
 
Rabu, 22 Mei 2013 -- Brunei 
 
Hampir tidak mungkin bagi orang percaya baru untuk menemukan peluang  
pertumbuhan rohani. Mereka mempertaruhkan kebebasan dan keamanan  
pribadi ketika mereka mencoba bertemu dengan orang Kristen lainnya,  
untuk mengadakan persekutuan dan pemuridan. Tolong berdoa agar Tuhan  
memimpin mereka ke teman-teman Kristen yang berkomitmen untuk membantu  
mereka bertumbuh dalam iman kepada Yesus Kristus. 
 
Kamis, 23 Mei 2013 -- Brunei 
 
MBBS Brunei memelihara iman mereka secara tersembunyi karena takut  
mengalami penganiayaan. Meski begitu, mereka mengumpulkan keberanian  
yang cukup untuk bergabung dalam pertemuan Kristen, bahkan jika itu  
hanya sekelompok kecil orang percaya yang bertemu diam-diam di rumah  



OpenDoors 2013 
 

43 
 

pribadi. Berdoalah untuk perlindungan mereka, dan agar Tuhan membuat  
mereka “tak terlihat” oleh mata. 
 
Jumat, 24 Mei 2013 -- Indonesia 
 
Bulan ini, Open Doors akan mengadakan seminar kesiapan menghadapi  
penganiayaan di Jawa Timur dan kelas pemuridan untuk MBBS di Jawa  
Tengah. Tolong berdoa agar peristiwa ini benar-benar membantu orang  
percaya Indonesia yang menghadapi tekanan karena iman mereka, dan  
untuk bahan pelatihan guna memperkuat mereka dalam beberapa bulan  
berikutnya. Tolong doakan juga untuk pekerja Open Doors dan mitra saat  
mereka mempersiapkan dan melakukan perjalanan untuk kedua proyek ini. 
 
Sabtu, 25 Mei 2013 -- Indonesia 
 
Pada tanggal 9 Mei, orang-orang Kristen di Indonesia telah merayakan  
Kenaikan Yesus Kristus. Tolong berdoa bagi semua gereja untuk  
mengamati dengan peka terhadap tetangga Muslim mereka dan meminta  
perlindungan Allah selama pelayanan. Juga, silakan berdoa bagi gereja- 
gereja di seluruh Indonesia yang sering kali akan bersaing dengan  
oposisi dan mendapat tekanan dari pejabat lokal mengenai izin bangunan  
dan ibadah, terutama selama pemilihan gubernur di Indonesia. 
 
Minggu, 26 Mei 2013 -- Indonesia 
 
Seorang MBB di Aceh terus hidup nomad setelah menerima ancaman dari  
seorang pria yang mencuri perekamnya yang berisi ajaran-ajaran  
Kristen. Tolong berdoa untuk dia dan keluarganya agar menemukan  
kekuatan dan keberanian dalam Tuhan. Berdoa juga untuk “secret  
believer” di Aceh agar tetap di dalam Kristus, terlepas dari peraturan  
ketat Syariat. 
 
Senin, 27 Mei 2013 -- Malaysia 
 
Awal tahun ini, isu kontroversial atas penggunaan kata `Allah` muncul  
kembali. Perdebatan terjadi antara kelompok-kelompok yang menginginkan  
hal itu digunakan secara eksklusif oleh Muslim dan orang-orang yang  
percaya sebaliknya. Tolong berdoa agar Tuhan menggunakan acara ini  
untuk membuat Gereja di Malaysia lebih tekun berdoa. Berdoalah bagi  
para pemimpin Kristen agar penuh kasih karunia dan kebenaran dalam  
menanggapi masalah ini. 
 
Selasa, 28 Mei 2013 -- Malaysia 
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Januari lalu, ada seruan, yang tidak pernah terwujud, untuk membakar  
kitab suci yang menggunakan kata `Allah` di dalamnya, di mana umat  
Islam mayoritas moderat di Malaysia menentang keras. Isu-isu agama  
seperti ini cenderung muncul kembali dan digunakan oleh para politisi.  
Sekarang ini, Malaysia bersiap untuk Pemilihan Umum ketiga belas bulan  
depan, mohon berdoa untuk orang Kristen agar terus berdoa dan  
bersyafaat bagi negara mereka dan pemimpin politik mereka. 
 
Rabu, 29 Mei 2013 -- Bangladesh 
 
MBB dan pendeta, 36 tahun, Badsha diculik pada malam tanggal 2 Oktober  
2012. Badsha telah menarik orang kepada Kristus sebelum penculikannya.  
Lima hari kemudian, dengan bantuan dari polisi setempat, Badsha  
dilepaskan dengan beberapa luka-luka di tubuhnya, yang menunjukkan  
bahwa ia telah disiksa. Tolong berdoa bagi Tuhan untuk menyembuhkan  
fisik, emosional, dan spiritual Badsha. 
 
Kamis, 30 Mei 2013 -- Bangladesh 
 
Pada bulan Februari 2013, tiga insiden tekanan agama terjadi di dua  
desa terpisah di Utara Bangladesh. Sekitar 25 MBBS diancam akan diusir  
dari rumah mereka, dan dua keluarga (lima orang percaya) melarikan  
diri ke daerah lain. Berdoalah untuk perlindungan Tuhan dan perdamaian  
agar menaungi orang-orang Kristen selama musim yang sulit dalam  
kehidupan mereka sebagai pengikut Kristus di Bangladesh. 
 
Jumat, 31 Mei 2013 -- Maladewa 
 
Maladewa meloloskan hukum baru tahun ini, yang mengharuskan partai- 
partai politik memiliki minimal sepuluh ribu anggota terdaftar, kalau  
tidak mereka akan dibubarkan. Beberapa pihak konservatif Islam  
dipengaruhi oleh kebijakan ini. Semoga ini menjadi benih pertama  
kebebasan beragama di Maladewa, tolong doakan untuk komunitas kecil  
orang percaya supaya mereka berpegang pada iman dalam Kristus. 
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Open Doors 72/Juni/2013 
 
Sabtu, 1 Juni 2013 -- Israel dan Wilayah Palestina 
 
Pada bulan Juni, sejumlah siswa akan lulus dari Bethlehem Bible College dan  
Israel College of Bible. Tolong berdoa bagi orang-orang muda yang bersedia dan  
siap untuk melayani Tuhan di gereja-gereja dan komunitas mereka. 
 
Minggu, 2 Juni 2013 -- Israel dan Wilayah Palestina 
 
Berdoalah untuk L`Lech, peserta yang bergabung dengan pelatihan pemuridan dari  
Maret sampai Juni. Berdoa untuk kelanjutan kehidupan mereka dengan Yesus,  
kiranya TUHAN menunjukkan kepada mereka langkah selanjutnya dalam kehidupan  
mereka. 
 
Senin, 3 Juni 2013 -- Israel dan Wilayah Palestina 
 
Berdoa untuk Summer Camp Anak Raja dan Musalaha Summer Camp Anak. Ini akan  
berlangsung selama liburan musim panas. Berdoalah bagi staf yang sibuk  
mempersiapkan dan untuk anak-anak yang akan berpartisipasi. 
 
Selasa, 4 Juni 2013 -- Iran 
 
Tolong berdoa bagi pendeta Saeed Abedini, yang dijatuhi hukuman delapan tahun di  
penjara Evin yang terkenal. Berdoa untuk istri dan anak-anak. Berdoalah untuk  
berkat atas semua usaha yang dilakukan agar dia dikeluarkan. 
 
Rabu, 5 Juni 2013 -- Iran 
 
Berdoalah kepada Tuhan untuk pemulihan bagi semua orang yang memiliki pengalaman  
ditangkap atau diintimidasi selama beberapa bulan terakhir. 
 
Kamis, 6 Juni 2013 -- Iran 
 
Terus berdoa untuk pekerjaan pendistribusian Alkitab di seluruh negeri. Mohonkan  
agar Tuhan melindungi semua pihak yang terlibat. 
 
Jumat, 7 Juni 2013 -- Kamerun 
 
Berdoalah bagi para janda dan anak-anak dari dua MBBS, Abdoulaye dan Abakachi,  
yang tewas dibunuh di bagian Utara yang jauh di Kamerun. Dilaporkan bahwa ada  
banyak ketegangan antara keluarga dari saudara-saudara. Mintalah Tuhan untuk  
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menenangkan hati dan roh para anggota keluarga sehingga orang lain dapat  
menjangkau dan melayani mereka selama ini. 
 
Sabtu, 8 Juni 2013 -- Kamerun 
 
Juga berdoa untuk MBB ketiga yang terluka selama serangan yang sama, yang  
merenggut nyawa Abdoulaye dan Abakachi. Namanya dirahasiakan untuk alasan  
keamanan. Tolong berdoa bagi pemulihannya. Juga berdoa agar Tuhan dapat  
mendukungnya secara fisik dan rohani sehingga ia dapat tumbuh dan berdiri teguh  
dalam iman Kristennya. 
 
Minggu, 9 Juni 2013 -- Ethiopia 
 
Pada Oktober tahun lalu, Lakech, seorang MBB muda disergap, diculik, dan  
diperkosa dalam perjalanannya pulang dari pasar oleh radikal Muslim yang mencoba  
memaksa dia ke pernikahan Muslim. Lakech dan keluarganya menghadapi ancaman  
serius dan perbuatan kriminal terhadap mereka. Berdoalah agar Lakech cepat  
sembuh sepenuhnya dari gejolak fisik dan emosional -- ia harus bertahan.  
Berdoalah agar dia mengalami kehadiran penyembuhan Roh Kudus. 
 
Senin, 10 Juni 2013 -- India 
 
Tolong berdoa bagi Youth Camp mendatang, sebuah acara tahunan yang  
diselenggarakan oleh Open Doors. Sekitar dua ratus pemuda diharapkan menghadiri  
kamp ini. Tolong berdoa agar Tuhan campur tangan dan kiranya TUHAN mengubah  
hidup anak-anak muda yang hadir. 
 
Selasa, 11 Juni 2013 -- India 
 
Terima kasih telah berdoa bagi Maha Kumbh. Perayaan Besar ini dimulai hampir dua  
bulan lalu di Allahabad, dari 14 Januari sampai 10 Maret 2013. Selama 55 hari,  
120 juta orang telah memadati tepi Sungai Gangga, banyak di antaranya telah  
berkemah di daerah ini sepanjang waktu. Akibatnya, sebuah kota sementara dibuat  
di tepi sungai, lengkap dengan sanitasi, transportasi, layanan pos, pasokan  
makanan, air, dan banyak lagi. “Lebih dari 60 juta orang menghadiri festival  
pada tahun 2001, dan saat ini kami percaya 120 juta orang telah berpartisipasi,”  
kata kepala festival Mani Prasad Mishra kepada media. 
 
Rabu, 12 Juni 2013 -- India 
 
Tolong berdoa untuk Seminar Anak Daerah yang akan diselenggarakan di Nagpur di  
negara bagian Maharashtra mulai tanggal 3 -- 5 Juni. Open Doors telah  
berinvestasi dalam kehidupan anak-anak, tolong doakan agar TUHAN bekerja dalam  
hidup mereka agar mereka menjadi seperti yang Tuhan maksudkan bagi mereka. 
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Kamis, 13 Juni 2013 -- Tunisia 
 
Juni adalah bulan di mana pemilihan presiden telah dijadwalkan. Namun, kegiatan  
itu ditunda tanpa batas waktu. Berdoalah untuk stabilitas dalam masyarakat.  
Juga, berdoalah agar orang-orang Kristen dapat memiliki tempat di masyarakat  
dalam waktu dekat. 
 
Jumat, 14 Juni 2013 -- Tunisia 
 
Berdoa untuk Miriam (bukan nama sebenarnya), ia adalah seorang gadis muda yang  
sangat kuat dalam imannya. Keluarganya melakukan segala sesuatu yang mereka bisa  
untuk membuat dia kembali kepada Islam, tetapi ia menolak. Berdoalah agar dia  
akan tetap kuat dan akan menjadi garam dan terang bagi keluarganya. 
 
Sabtu, 15 Juni 2013 -- Tunisia 
 
Orang percaya berjuang dengan masalah pernikahan. Hal memalukan dalam budaya  
setempat adalah ketika seseorang tidak menikah di akhir usia dua puluhan. Orang- 
orang percaya (terutama perempuan) berjuang dengan keluarga mereka yang memaksa  
mereka untuk menikah dengan orang nonpercaya. Berdoalah agar ada jalan keluar,  
dan untuk pernikahan yang kuat dan sehat dalam gereja. 
 
Minggu, 16 Juni 2013 -- Libya 
 
Negara ini masih kacau dan kelompok radikal tampaknya akan semakin kuat dan  
kuat. Doakan agar orang percaya akan dapat menjalani kehidupan mereka tanpa  
harus menjadi takut. 
 
Senin, 17 Juni 2013 -- Libya 
 
Berdoa untuk sekelompok orang asing Mesir dan non-Arab yang telah dipenjarakan.  
Berdoalah agar mereka dilepaskan dan dapat kembali ke keluarga. Salah satu  
tahanan Mesir meninggal di penjara, Ezzat Hakim Atallah. Dia meninggalkan istri,  
putra, dan putri (15 dan 11 tahun). 
 
Selasa, 18 Juni 2013 -- Libya 
 
Berdoalah untuk orang percaya migran yang memiliki tempat dalam masyarakat  
Libya. Berdoa supaya mereka diterima dan dihormati oleh orang Libya, dan bahwa  
mereka akan tetap kuat dalam iman mereka. 
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Rabu, 19 Juni 2013 -- Maroko 
 
Kredit mikro merupakan alat untuk membantu orang percaya Maroko, untuk menemukan  
pekerjaan yang memberi mereka sebuah platform yang stabil untuk mendukung gereja  
lokal mereka secara finansial dan memperluas kesempatan untuk pelayanan. Tolong  
berdoa agar Tuhan menggunakan proyek ini untuk mendorong keluarga Maroko dan  
memperkuat gereja-gereja lokal. 
 
Kamis, 20 Juni 2013 -- Semenanjung Arab 
 
Berdoalah untuk ekspatriat yang setiap hari mengajar dan berhubungan dengan  
mahasiswa lokal. Berdoalah agar aroma Tuhan Yesus dalam diri mereka mempengaruhi  
para siswa Muslim dan akan memicu percakapan terbuka tentang Alkitab dan Quran,  
dan siapa Yesus sebenarnya. 
 
Jumat, 21 Juni 2013 -- Semenanjung Arab 
 
Orang muda tidak dapat memiliki pasangan mereka sendiri untuk pernikahan:  
anggota keluarga yang mengatur pertemuan dengan calon pasangan. Tolong berdoa  
agar Tuhan mengulurkan tangan-Nya kepada orang-orang muda, dan membimbing mereka  
dengan hati terbuka kepada Injil dan pasangan mereka. 
 
Sabtu, 22 Juni 2013 -- Semenanjung Arab 
 
Berdoa untuk penduduk setempat yang sudah menjadi orang percaya di dalam Yesus  
Kristus, supaya mereka dapat memiliki kesaksian yang berani dan dipenuhi Roh,  
dan mereka akan bersinar terang dalam kegelapan. 
 
Minggu, 23 Juni 2013 -- Qatar 
 
Tolong doakan peluang baru untuk dapat pergi ke negara ini dengan tim doa! 
 
Senin, 24 Juni 2013 -- Qatar 
 
Berdoalah untuk kontak yang membantu OD untuk bertemu penduduk setempat dan  
menemukan orang-orang percaya yang tulus di antara penduduk setempat, untuk  
bekerja dan memulai sebuah kelompok persekutuan orang percaya. 
 
Selasa, 25 Juni 2013 -- Aljazair 
 
Teruslah berdoa bagi pengadilan Karim Siaghi (dibaca Krimo Siagh), Ibouène  
Mohamed dan juga Habiba Kouider karena semua kasus yang masih terbuka. Orang- 
orang Kristen sedang dituntut, berdasarkan undang-undang tahun 2006 yang  
mengatur non-Muslim ibadah di negara ini. Berdoalah untuk dorongan baru dan  
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positif dalam situasi mereka. 
 
Rabu, 26 Juni 2013 -- Aljazair 
 
Berdoa untuk hikmat bagi para pemimpin Gereja Protestan Aljazair (EPA) karena  
mereka mendiskusikan situasi ini dengan pemerintah. Ini membuat frustrasi karena  
tidak ada tanggapan positif yang datang dari pemerintah. 
 
Kamis, 27 Juni 2013 -- Aljazair 
 
Dalam bulan-bulan terakhir telah terjadi beberapa insiden kekerasan umum di  
negeri ini. Berdoalah untuk keamanan yang lebih baik di negara tersebut. 
 
Rabu, 28 Juni 2013 -- Mauritania 
 
Juni adalah puncak musim kering. Tidak ada hujan sejak Oktober, tetapi ada  
gelombang panas hingga 50 derajat Celcius. Berdoa untuk daya tahan sampai hujan  
datang, biasanya pada bulan Juli. Ini juga merupakan waktu di mana banyak orang  
datang ke kota, untuk menunggu kekeringan. Berdoalah agar mereka mendengar Injil  
dari orang percaya perkotaan. 
 
Kamis, 29 Juni 2013 -- Mauritania 
 
Masih banyak pengungsi dari Mali yang tinggal di Mauritania. Berdoalah agar  
mereka kembali ke rumah dengan damai, kiranya ekstremis yang telah memaksa  
mereka melarikan diri dapat mereda. 
 
Jumat, 30 Juni 2013 -- Mauritania 
 
Mauritania adalah negara dengan kebebasan pers yang relatif baik dan akses ke  
internet tidak disensor. Berdoalah agar hal ini terus berlanjut dan akses yang  
akan tumbuh. Juga, berdoalah agar orang percaya akan lebih banyak mengambil  
keuntungan dari alat-alat online yang tersedia untuk mempelajari Alkitab. 
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Open Doors 73/Juli/2013 
 
Senin, 1 Juli 2013 -- Bangladesh 
 
Sejak 2009, Open Doors bekerja sama dengan organisasi lokal untuk menerjemahkan  
Matthew Henry Commentary ke dalam Bahasa Bengali. Pada 2012, sekitar 2.700  
eksemplar Injil Lukas, Yohanes, dan Markus dicetak dan didistribusikan. Pada  
tahun ini, ada sekitar 2.000 eksemplar lagi yang akan dicetak. Tolong doakan  
kelanjutan dari penerjemahan agar tidak ada hambatan dan gangguan yang berarti,  
khususnya pengerjaan tafsiran yang akan memberkati banyak pendeta dan guru-guru  
Injil di Bangladesh. 
 
Selasa, 2 Juli 2013 -- Bangladesh 
 
Open Doors berencana membagikan 3.300 Alkitab kepada orang percaya baru di  
Bangladesh. Berdoalah agar orang percaya baru itu bisa tertanam di dalam firman  
Tuhan dan menaatinya sehingga mereka bertumbuh di dalam pengetahuan dan  
pengertian tentang Yesus. Open Doors berencana memproduksi dan membagikan  
Alkitab untuk kaum SALAM versi Muslim Bangla. Penerjemahan selesai tahun ini,  
sekitar 1.000 eksemplar akan dicetak dan dibagikan. Tolong doakan agar upaya ini  
mendorong kaum SALAM dalam iman mereka saat mereka membaca firman Tuhan versi  
kontekstual. 
 
Rabu, 3 Juli 2013 -- Bhutan 
 
Orang Kristen Bhutan tidak dapat dengan mudah memiliki Alkitab karena dua  
alasan: kemiskinan dan pembatasan sipil. Pemerintah belum memungkinkan  
pencetakan Alkitab di dalam negeri. Orang-orang percaya harus mengimpornya dari  
India, yang membutuhkan waktu dan sumber daya. Tolong doakan agar orang Kristen  
Bhutan dapat memiliki Alkitabnya sendiri. 
 
Kamis, 4 Juli 2013 -- Bhutan 
 
Kaum Drukpas di Bhutan menganggap diri mereka sebagai pemukim asli dan mereka  
bangga dengan warisan Buddhis mereka. Dengan demikian, mereka adalah kelompok  
orang yang paling menantang untuk dijangkau Injil. Masih sedikit orang percaya  
dari kaum mereka dan mereka masih menunggu terjemahan Alkitab dalam Bahasa  
Dzongkh. Berdoalah bagi mereka agar menemukan makanan rohani meskipun tidak  
dapat mengakses firman Tuhan. 
 
Jumat, 5 Juli 2013 -- Indonesia 
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Puji Tuhan untuk pelatihan SALAM di Jawa Tengah yang sudah diselenggarakan pada  
bulan Mei 2013. Banyak pemimpin SALAM diberkati dengan materi yang disediakan,  
yang akan digunakan untuk membantu mereka memimpin komunitas SALAM di daerah  
mereka. Teruslah berdoa kiranya TUHAN memberikan hikmat kepada pimpinan SALAM di  
Jawa ketika mereka berbagi Kabar Baik di kalangan masyarakat Muslim. 
 
Sabtu, 6 Juli 2013 -- Laos 
 
Alkitab hanya tersedia dalam Bahasa Laos dan Thailand. Namun, orang-orang  
percaya berbahasa Khmu membentuk mayoritas Kristen di Laos, dan Alkitab belum  
diterjemahkan dalam bahasa mereka. Berdoalah agar TUHAN mengembangkan,  
memampukan, dan membuat komitmen penerjemah Khmu dan editor di Laos. 
 
Minggu, 7 Juli 2013 -- Maladewa 
 
Alkitab tidak dapat dicetak atau dijual di Maladewa. Kadang-kadang, Alkitab  
milik wisatawan untuk sementara ditahan di bandara, dan akan dikembalikan pada  
hari mereka meninggalkan Maladewa. Warga dipenjara saat tertangkap tangan  
memiliki/membawa Alkitab. Tetaplah berdoa agar Tuhan menolong mewujudkan Alkitab  
diterjemahkan dan didistribusikan kepada orang percaya Maladewa. 
 
Senin, 8 Juli 2013 -- Maladewa 
 
Meskipun Alkitab tidak dapat diakses di Maladewa, berkat kemajuan dalam media  
dan komunikasi, mereka masih bisa membaca Alkitab. Tantangannya adalah agar  
mereka dapat terhubung dengan keluarga rohani yang dapat membantu mereka  
memperdalam pemahaman mereka tentang Alkitab. Berdoalah agar Tuhan memimpin  
orang percaya baru di Maladewa kepada saudara yang sudah matang dan seiman. 
 
Selasa, 9 Juli 2013 -- Myanmar 
 
Banyak pendeta dan guru di Myanmar memiliki pengetahuan Alkitab, tetapi mereka  
belum memiliki kemampuan untuk menerapkannya. Itulah sebabnya, Open Doors  
mengadakan pelatihan Alkitab, dengan penekanan pada kepemimpinan dan pemuridan  
praktis. Tolong doakan agar kegiatan pelatihan ini mendapatkan reaksi yang lebih  
dari para pendeta dan pemimpin tahun ini. 
 
Rabu, 10 Juli 2013 -- Myanmar 
 
Orang-orang percaya di antara orang-orang Rohingya mengandalkan pekerja Kristen  
keliling untuk mendengar firman Tuhan. Untuk memiliki Alkitab sendiri terlalu  
mengada-ada, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Berdoalah untuk firman  
Tuhan agar mencapai orang percaya Rohingya, yang mengalami penderitaan baik  
karena iman mereka kepada Kristus maupun karena latar belakang etnis mereka. 
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Kamis, 11 Juli 2013 -- Filipina Selatan 
 
Open Doors mengadakan studi Alkitab dalam kesiapan menghadapi penganiayaan kaum  
SALAM di Selatan. Sebagian orang percaya dari suku yang dikenal karena komitmen  
mereka untuk Agama Islam. Berdoalah agar mereka menemukan kebijaksanaan dalam  
firman Tuhan karena mereka menghadapi tekanan dari para pemimpin desa Muslim dan  
imam. 
 
Jumat, 12 Juli 2013 -- Filipina Selatan 
 
Kelas-kelas baca tulis membuka jalan bagi firman Tuhan agar bisa diakses oleh  
orang percaya dari Sama, Tausug, dan suku-suku Muslim Yakan di Zamboanga, Sulu,  
dan Provinsi Tawi-Tawi. Apabila dilengkapi dengan kemampuan untuk membaca dan  
menulis, para SALAM tidak perlu menunggu hari Minggu menerima makanan rohani.  
Tolong terus berdoa untuk proyek ini agar sukses tahun ini. Tujuannya adalah  
mencapai sekitar 250 orang percaya. 
 
Sabtu, 13 Juli 2013 -- Sri Lanka 
 
Meskipun Alkitab dapat dicetak, penerbit lokal ragu untuk melakukannya karena  
Sri Lanka Kristen merupakan minoritas. Selain itu, banyak orang percaya tidak  
mampu membelinya. Para pendeta dan mahasiswa seminari tidak memiliki sarana  
untuk membeli Alkitab yang akan membantu mereka dalam mengajar dan mempersiapkan  
khotbah. Tolong doakan agar firman Tuhan dapat diakses oleh orang Kristen Sri  
Lanka sebanyak mungkin. 
 
Minggu, 14 Juli 2013 -- Sri Lanka 
 
Open Doors mendistribusikan materi pelajaran untuk pendeta pedesaan, pekerja  
gereja, dan siswa sekolah Alkitab. Setiap set berisi 10 buku yang dibeli di  
India. Sejak proyek ini dimulai pada tahun 2001, ada 1.800 siswa seminari telah  
diberkati dengan satu set buku. Doakan agar materi ini berdampak lebih banyak  
terhadap orang percaya Sri Lanka. 
 
Senin, 15 Juli 2013 -- Vietnam 
 
Open Doors membantu gereja rumah di Vietnam melakukan kelas baca-tulis bagi  
orang percaya suku. Ketika mereka menyelesaikan kursus dasar, mereka akan dapat  
membaca Alkitab sendiri, sebanyak dan sesering yang mereka inginkan. Tahun ini,  
Open Doors berharap untuk menjangkau 2.000 lebih orang percaya dengan proyek  
ini. Kelas-kelas ini terus-menerus dan dilakukan secara rahasia, jadi terus  
berdoalah bagi keselamatan semua guru dan peserta didik. 
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Selasa, 16 Juli 2013 -- Tiongkok 
 
Pada tahun 2008, Alimjan didakwa oleh otoritas Tiongkok dengan “membangkitkan  
kejahatan anti-pemisahan” dan “memberikan rahasia negara kepada organisasi luar  
negeri”, yang sebenarnya adalah dia menyebarkan Agama Kristen. Pada tahun 2009,  
ia dijatuhi hukuman selama 15 tahun penjara. Putra sulungnya, yang kini remaja,  
mencari sosok ayah karena ia hanya dapat menemui ayahnya setiap beberapa bulan.  
Tolong doakan agar putranya tumbuh tanpa kekurangan kasih seorang ayah, dan  
kiranya kasih TUHAN memberkati seluruh keluarga. 
 
Rabu, 17 Juli 2013 -- Tiongkok 
 
Bruder Fang (bukan nama sebenarnya) adalah “misionaris” yang dikirim oleh  
gerejanya untuk melayani SALAM di Tiongkok Barat Laut. Dia mengadakan pelatihan  
pemuridan SALAM untuk memperkuat fondasi iman mereka. Ini adalah tugas yang  
sangat sulit dan dia harus melakukannya. Berdoa untuk lebih banyak dukungan dan  
dorongan dari gereja karena tampaknya gerejanya telah melupakannya. Berdoalah  
untuk saudara Fang supaya ia bisa memercayai Tuhan, bukan manusia. 
 
Kamis, 18 Juli 2013 -- Tiongkok 
 
Pekerja media lokal merasa bahwa kebebasan mereka diperketat dengan lebih sering  
“undangan minum teh”. Pemerintah Tiongkok juga telah memperketat kebebasan  
penerbitan karena mereka ingin mengontrol/membatasi keterlibatan penerbit di  
luar negeri. Tolong berdoa agar pekerjaan media di Tiongkok bisa mendapatkan lebih  
banyak kebebasan dan itu akan menjadi pelayanan yang lebih pribumi dalam  
menanamkan nilai-nilai Kristen ke dalam berbagai sektor masyarakat. 
 
Jumat, 19 Juli 2013 -- Sudan 
 
Ketika badan misi ditutup dan misionaris diusir dari Sudan Utara pada awal tahun  
ini, banyak orang percaya kehilangan pekerjaan mereka. Mereka juga harus  
berpisah dengan teman-teman lama dari Selatan, yang dipaksa untuk pindah ke  
Selatan setelah pemisahan kedua negara. Berdoa untuk penyediaan Tuhan dan hikmat  
bagi orang Kristen. 
 
Sabtu, 20 Juli 2013 -- Sudan 
 
Pemerintah Sudan telah menerapkan Hukum Syariat dan bertekad untuk membasmi  
semua pengaruh Kristen. Berdoalah bagi pemimpin gereja karena mereka merasakan  
adanya peningkatan tekanan dan penganiayaan. Orang Kristen dari Nil Biru dan  
wilayah Pegunungan Nuba dianggap sebagai musuh negara dan dituduh mendukung  
Selatan. Berdoalah untuk kasih karunia TUHAN, kekuatan, dan keberanian untuk  
percaya. 



OpenDoors 2013 
 

54 
 

 
Minggu, 21 Juli 2013 -- Ethiopia 
 
Seorang pemimpin agama terkemuka menjadi pengikut Yesus Kristus setelah membaca  
Alkitab untuk beberapa waktu. Setelah bertobat, ia mulai memberitakan Injil di  
bawah komunitas Muslim. Dia telah menghadapi perlawanan keras dan harus  
berurusan dengan tuduhan palsu terhadap dirinya yang menyebabkan tiga hari  
dipenjara. 
 
Senin, 22 Juli 2013 -- Ethiopia 
 
Karya penginjilan koordinator gereja bawah tanah di wilayah Begi telah terhambat  
ketika ia keracunan makanan. Meskipun ia sudah mengatasi dampak terburuk, dia  
masih sangat lemah. Berdoalah untuk penyembuhan total bagi hamba Tuhan sehingga  
ia dapat melanjutkan pelayanan yang sangat dibutuhkan untuk masyarakat. Berdoa  
untuk keberanian melanjutkan pekerjaannya meskipun banyak tekanan. 
 
Selasa, 23 Juli 2013 -- Ethiopia 
 
Oposisi di Uganda meningkatkan desakannya terhadap pemerintah untuk meninjau  
kembali undang-undang. Berdoalah agar semua orang percaya bergandengan tangan  
berdoa bersama untuk negara mereka. Berdoalah untuk kesatuan antara pimpinan  
gereja di Uganda. Berdoalah untuk hikmat bagi gereja agar secara efektif dapat  
mengatasi tantangan-tantangan spiritual. 
 
Rabu, 24 Juli 2013 -- Kenya 
 
Berdoalah untuk kekuatan dan keteguhan orang Kristen yang hidup di wilayah yang  
didominasi Islam di Tana Delta, wilayah Kenya. Pada saat serangan suku dan agama  
yang serius pada tahun 2012, yang menewaskan lebih dari 200 orang, Tana Delta  
juga menerima hujan deras yang membanjiri banyak peternakan orang Kristen. Oleh  
karena itu, petani/peternak dipaksa pindah ke kamp Palang Merah. 
 
Kamis, 25 Juli 2013 -- Kenya 
 
Gereja di daerah, yang didominasi Muslim Garissa dan Mandera, telah melihat  
beberapa serangan granat dan senapan yang menyebabkan eksodus massa. Berdoalah  
untuk pemimpin gereja dan sisa orang percaya yang masih ada. Saat ini mereka  
hidup dan bekerja di bawah keadaan yang sulit ini. 
 
Jumat, 26 Juli 2013 -- Tanzania 
 
Tanzania dalam proses peninjauan kembali konstitusinya. Ada gerakan umum yang  
kuat menerapkan Hukum Syariat dalam konstitusi baru. Berdoalah agar orang  
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Kristen mau terlibat dengan pemerintah mereka tentang bahaya Hukum Syariat.  
Berdoalah untuk proses peninjauan konstitusi, kiranya TUHAN turut campur dalam  
proses ini. 
 
Sabtu, 27 Juli 2013 -- Tanzania 
 
Beberapa kelompok mendorong untuk memisahkan diri dari Zanzibar dan Kepulauan  
Pemba dari daratan sehingga mereka dapat mengatur diri di bawah Hukum Syariat.  
Berdoalah bagi pemerintah daratan dalam usaha mereka menjaga negara bersatu. 
 
Minggu, 28 Juli 2013 -- Tanzania 
 
Berdoalah khususnya untuk orang-orang percaya di Pulau Zanzibar karena mereka  
berada di bawah tekanan dan serangan yang meningkat dari Islam radikal, yang  
berusaha menghilangkan kekristenan dari kepulauan. Berdoalah agar tidak akan ada  
kekerasan lebih lanjut terhadap Muslim atau Kristen. 
 
Senin, 29 Juli 2013 -- Tanzania 
 
Berdoalah untuk penyertaan Tuhan bagi keluarga orang-orang percaya dan pemimpin  
gereja yang tewas dalam serangan terakhir. Berdoalah untuk kesembuhan bagi  
mereka yang selamat setelah serangan, namun masih belum pulih dari cedera.  
Berdoalah untuk perlindungan bagi mereka yang terpaksa bersembunyi setelah  
menerima ancaman kematian. 
 
Selasa, 30 Juli 2013 -- Tanzania 
 
Berdoalah untuk kesatuan pimpinan gereja di Tanzania karena mereka menghadapi  
tantangan ini. Berdoalah agar Tuhan memungkinkan mereka untuk memberikan suara  
yang kuat meskipun dalam tekanan. 
 
Rabu, 31 Juli 2013 -- Maroko 
 
Tolong berdoa bagi pengadilan yang sedang berlangsung dalam kasus anak-anak yang  
diusir penjaga dari rumah Leuh Ain. Tiga tahun lalu, Maret 2010, pekerja asing  
diusir dari rumah anak-anak di Maroko. Sekarang, mereka sedang dalam proses  
bernegosiasi agar pemerintah Maroko kembali ke keputusan ini. 
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OpenDoors 74/Agustus/2013 
 
Kamis, 1 Agustus 2013 -- Eritrea 
 
Berdoalah bagi orang Eritrea, termasuk orang Kristen yang terpaksa tinggal di  
luar negeri sebagai pengungsi, sehingga terpisah dari keluarga mereka. Banyak  
yang telah melarikan diri dari Eritrea, meninggalkan anak-anak dan pasangan  
mereka. Berdoalah bagi pemimpin gereja lokal karena mereka melayani dalam  
keadaan yang sulit dan dalam ancaman penangkapan. Berdoalah agar Tuhan mengubah  
hati pemerintah Eritrea untuk mulai melihat bahwa orang-orang Kristen  
menguntungkan. Amsal 21:01, “Hati raja seperti batang air di dalam tangan TUHAN,  
dialirkan-Nya ke mana Ia ingini.” 
 
Jumat, 2 Agustus 2013 -- Kamerun  
 
Dalam beberapa bulan terakhir, Muslim radikal merusak properti gereja-gereja  
UEEC di Gorea dalam upaya memaksa orang-orang Kristen memeluk Islam. Karena  
takut mendapat ancaman lebih lanjut dan serangan kekerasan dari kelompok Islam  
radikal, sejumlah besar orang Kristen telah meninggalkan Gorea. Hanya tiga  
keluarga Kristen yang tetap tinggal. Berdoalah untuk orang Kristen agar dapat  
berdiri kuat karena mereka menghadapi tindakan intimidasi dan ancaman yang  
konstan dari umat Islam. 
 
Sabtu, 3 Agustus 2013 -- Kamerun 
 
Ashia, gadis berusia tujuh belas tahun yang dibesarkan dalam keluarga Muslim,  
baru-baru ini memberikan hidupnya kepada Kristus dan menjadi Kristen. Ayahnya,  
yang sangat tidak setuju dengan pertobatannya, menganiaya Ashia hingga terluka  
parah. Akibatnya, Ashia tidak bisa berjalan selama berhari-hari. Ashia masih  
mengalami trauma serius, menurut teman dekat yang berbagi Injil dengannya.  
Berdoalah untuk Ashia agar tetap kuat dalam iman. Berdoalah untuk penyembuhan  
dan pemulihan emosional secara penuh. Berdoalah agar Roh Kudus membantunya  
memulihkan kepahitan terhadap ayahnya. 
 
Minggu, 4 Agustus 2013 -- Republik Afrika Tengah 
 
Sejak pemberontak (Muslim) dari SELEKA mengambil alih kekuasaan di Afrika  
Tengah, mereka telah menjarah dan membunuh warga sipil. Orang Kristen paling  
terpengaruh terhadap hal ini. Berdoalah bagi gereja di Afrika Tengah yang telah  
dipengaruhi oleh situasi ini. Berdoalah untuk pendeta yang sekarang bersembunyi  
karena pemberontak ingin membunuhnya. Berdoalah bagi anggota gereja yang dibom  
pada bulan April, agar tetap berani. Berdoalah untuk perlindungan umat Kristen  
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selama periode tidak aman ini. Berdoalah untuk kebutuhan orang Kristen di Afrika  
Tengah. 
 
Senin, 5 Agustus 2013 -- Somalia 
 
Berdoalah agar presiden Somalia dan pemerintah memiliki hikmat karena mereka  
bekerja untuk membawa kembali bangsa ini dari kekacauan dan pelanggaran hukum  
sejak 20 tahun terakhir. Terima kasih, Tuhan telah membawa negara-negara datang  
bersama untuk membantu membangun kembali Somalia. Berdoalah agar warga Somalia  
kembali percaya, matang dalam iman, dan cukup berani untuk mendirikan gereja- 
gereja pribumi. 
 
Selasa, 6 Agustus 2013 -- Somalia 
 
Terus berdoa untuk orang percaya di Somalia. Mereka membutuhkan kekuatan dan  
kasih karunia TUHAN karena mereka hidup di bawah ancaman maut. Banyak yang  
menjadi lemah dalam iman karena kurangnya akses terhadap ajaran Alkitab.  
Berdoalah agar TUHAN mendorong mereka dalam pengetahuan bahwa tidak ada yang  
dapat memisahkan mereka dari kasih TUHAN. Berdoalah juga untuk kenyamanan dan  
penyembuhan anggota keluarga mereka yang telah dibunuh karena iman mereka. 
 
Rabu, 7 Agustus 2013 -- Rwanda &amp; Burundi 
 
Berdoalah bagi warga kedua negara ini karena mereka terus dipulihkan dan menjauh  
dari peristiwa pembunuhan massal tahun 1994. Berdoalah agar tubuh Kristus akan  
terus memberikan kebijaksanaan ilahi, cahaya, dan suara kenabian yang kuat di  
negeri itu 
 
Kamis, 8 Agustus 2013 -- Arab Saudi 
 
Berdoalah agar orang percaya lokal menyinarkan kasih Yesus melalui kehidupan  
mereka, sehingga semua orang ingin menjadi seperti mereka. 
 
Jumat, 9 Agustus 2013 -- Semenanjung Arab 
 
Berdoalah untuk penduduk setempat yang menerima Perjanjian Baru dan Alkitab  
melalui pos. Mereka berbagi firman dengan penduduk setempat lainnya dan mencari  
kebenaran. Perempuan di daerah pedesaan kurang memiliki kebebasan dibandingkan  
dari wanita di kota-kota besar. Berdoalah agar Tuhan menyatakan diri-Nya kepada  
wanita-wanita yang relatif terisolasi. Semoga mereka memiliki kesempatan,  
pemahaman, dan keberanian untuk menanggapi undangan-Nya, dan menjadi terang bagi  
keluarga dan masyarakat. 
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Sabtu, 10 Agustus 2013 -- Semenanjung Arab 
 
Abu Hamza, seorang SALAM yang tinggal jauh dari kota, tampaknya memutuskan untuk  
hidup sebagai petapa. Semangatnya untuk mempelajari firman Tuhan telah  
berkurang. Orang percaya lokal lainnya berjuang atas pendinginan imannya.  
Berdoalah agar Tuhan membangkitkan mereka kembali dalam iman dan membangkitkan  
tekad mereka di tengah-tengah budaya mayoritas Muslim. 
 
Minggu, 11 Agustus 2013 -- Semenanjung Arab 
 
Berdoalah agar di negara-negara kaya, di mana generasi baru diperbudak oleh  
`smartphone` dan `tablet` mereka, dapat menggunakan perangkat ini untuk mencari  
kebenaran tentang Tuhan Yesus dan Alkitab. 
 
Senin, 12 Agustus 2013 -- Oman 
 
Bersyukurlah kepada Tuhan atas apa yang Dia lakukan di Oman, dan berdoalah untuk  
perlindungan dan bimbingan lebih lanjut, dan inspirasi bagi semua yang terlibat.  
Berdoa untuk terobosan rohani di negeri ini! Semoga firman Tuhan menemukan jalan  
ke banyak orang untuk mengubah hati, kehidupan, dan keluarga mereka. 
 
Selasa, 13 Agustus 2013 -- Iran 
 
Doakan pendeta Farhad, istrinya Shahnaz, dan dua anggota gereja, Davoud dan  
Naser, telah dihukum penjara satu tahun. Kejahatan mereka adalah menjadi orang  
Kristen, mengundang umat Islam untuk bertobat dan melawan rezim Islam melalui  
promosi Injil Kristen. 
 
Rabu, 14 Agustus 2013 -- Iran 
 
Beberapa gempa bumi melanda Iran awal tahun ini. Berdoalah untuk damai sejahtera  
Tuhan bagi korban yang kehilangan anggota keluarga dan harta benda. Berdoalah  
untuk hikmat atas SALAM yang menjangkau para korban di daerah yang terkena gempa  
bumi. 
 
Kamis, 15 Agustus 2013 -- Iran 
 
Berdoalah untuk siaran harian program Kristen di radio dan satelit ke dalam  
negara. Berdoalah agar program ini tidak macet oleh serangan cyber. Berdoalah  
untuk SALAM yang berbalik kepada Kristus tanpa bisa bergabung dengan persekutuan  
kecil orang percaya lainnya. Berdoalah agar mereka diberkati oleh radio dan  
satelit yang menyiarkan program-program Kristen. 
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Jumat, 16 Agustus 2013 -- Lebanon 
 
Banyak pengungsi yang tinggal di Beirut. Krisis Suriah telah menghasilkan krisis  
pengungsi di Lebanon. Menurut angka resmi, penduduk Suriah ada 25 persen di atas  
dari populasi normal, tetapi laporan tidak resmi mengatakan ini jauh lebih  
tinggi. Baru-baru ini, pemimpin sebuah gereja berkata, “Kami tidak pergi kepada  
mereka, mereka datang kepada kami.” Berdoalah bagi gereja dalam usahanya untuk  
membuat Kristus dikenal orang-orang, yang dalam banyak hal tidak pernah tahu  
tentang Tuhan yang penuh kasih dan Juru Selamat yang pemaaf. Berdoalah agar  
anggota gereja mampu membawa harapan nyata untuk para pengungsi. 
 
Sabtu, 17 Agustus 2013 -- Lebanon 
 
Berdoalah juga untuk orang-orang yang telah memutuskan untuk mengatur anak-anak  
di kamp pengungsi. Puji Tuhan untuk banyak orang di Lebanon yang telah  
`merangkul` semua pengungsi Suriah meskipun kehadiran mereka telah menyebabkan  
beban tambahan pada negara, orang-orang yang belum mengenal perdamaian dan  
ketenangan sejak berdirinya negara Lebanon. 
 
Minggu, 18 Agustus 2013 -- Suriah 
 
Ini adalah negara yang menakjubkan dengan sejarah delapan ribu tahun. Bahkan,  
setelah krisis yang telah berlangsung selama 2,5 tahun, warga negara ini sangat  
menderita. Berdoalah agar bencana mengerikan ini berakhir dengan cepat, bahwa  
orang-orang Suriah yang cinta damai telah dipaksa untuk bertahan. 
 
Senin, 19 Agustus 2013 -- Suriah 
 
Ada banyak orang Suriah yang hidup sebagai pengungsi di negara mereka sendiri.  
Hidup mereka tidak akan pernah sama. Berdoalah agar gereja terus berada di sana  
untuk mendampingi orang miskin dan melarat. 
 
Selasa, 20 Agustus 2013 -- Suriah 
 
Orang-orang yang terluka, diculik, dirampok, dan yang diserang setiap hari.  
Rumah yang dihancurkan oleh persenjataan modern. Ada tragedi bagi setiap  
keluarga. Berdoalah untuk penyembuhan. Berdoalah bagi dokter, perawat, dan  
karyawan lain dari rumah sakit untuk melaksanakan tugas-tugas sehari-hari mereka  
dengan keinginan untuk melayani komunitas mereka. 
 
Rabu, 21 Agustus 2013 -- Irak 
 
Kekerasan berlanjut dan orang-orang berpikir “masa lalu yang baik” ketika  
kediktatoran Saddam berkuasa, membuat orang aman meski penuh ketakutan.  
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Berdoalah untuk perubahan positif. Setelah semua tahun kekerasan ini, rakyat  
Irak perlu sekilas harapan. 
 
Kamis, 22 Agustus 2013 -- Suriah 
 
Berdoalah bagi gereja karena mereka mengelola kamp dan konferensi di bagian  
Utara negara itu, di Kurdistan. Berdoalah bahwa orang akan memiliki pertemuan  
yang mengubah hidup dengan Yesus Kristus. Berdoalah bagi gereja yang mencoba  
“berkumpul kembali” setelah melihat begitu banyak orang Kristen dan pemimpin  
Kristen berangkat ke Barat. Berdoalah agar gereja berkonsentrasi pada isu-isu  
penting kehidupan di masa depan, dalam hal ini bagian dari dunia. Berdoalah agar  
gereja menunjukkan jalan ke depan dan menyadari bahwa itu bagian dari pecahan- 
pecahan negara. 
 
Jumat, 23 Agustus 2013 -- Mauritania 
 
Ada laporan, lebih banyak orang percaya yang mengikuti Yesus tanpa motif  
finansial atau tersembunyi. Berdoalah agar kecenderungan ini terus berlanjut dan  
iman lebih tulus agar memengaruhi sisa gereja. 
 
Sabtu, 24 Agustus 2013 -- Mauritania 
 
Beberapa orang percaya sudah memulai usaha kecil sejak tahun lalu, tolong doakan  
untuk bisnis ini agar tumbuh sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan keluarga  
mereka. 
 
Minggu, 25 Agustus 2013 -- Mauritania 
 
Sunat Perempuan (FGM) terus menjadi kenyataan bagi hampir 70 persen wanita  
Mauritania, menurut angka resmi PBB dan laporan lainnya. Berdoalah bagi upaya  
untuk menghentikan praktik ini dan untuk kekuatan di antara orang percaya yang  
keluarganya mungkin ingin menekan putri mereka ke dalam praktik ini. 
 
Senin, 26 Agustus 2013 -- Aljazair 
 
Orang-orang Kristen sedang menunggu undang-undang baru yang lebih baik untuk  
mengatur kehidupan gereja. Sekarang, diharapkan hukum seperti itu harus datang  
dari EPA, Lembaga Gereja Protestan Aljazair, mendengar bahwa itu akan menjadi  
hukum positif meskipun mereka tidak diizinkan untuk melihat itu. Berdoalah  
supaya itu benar-benar menjadi hukum yang baik, membantu gereja, dan bisa  
berlaku efektif segera. 
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Selasa, 27 Agustus 2013 -- Aljazair 
 
Tolong terus berdoa untuk penghapusan hukum yang sangat membatasi, yang berasal  
dari tahun 2006. Sejak saat itu, gereja-gereja menghadapi banyak masalah dan  
keterbatasan. 
 
Rabu, 28 Agustus 2013 -- Israel dan Wilayah Palestina 
 
Berdoalah bagi staf Israel College of the Bible dan Betlehem Bible College  
karena mereka sedang mempersiapkan semester baru. Berdoalah agar banyak orang  
percaya muda mendaftar sehingga orang-orang muda Israel dan Palestina dapat  
memperdalam iman dan hubungan mereka dengan Tuhan. 
 
Kamis, 29 Agustus 2013 -- Israel dan Wilayah Palestina 
 
Berdoa untuk Pelayanan Musalaha yang sedang mempersiapkan Pertemuan Rekonsiliasi  
luar negeri pada bulan September untuk pemimpin dewasa muda. Berdoalah untuk  
hikmat, dan kiranya Tuhan menuntun mereka dalam mengambil pilihan yang terbaik  
bagi para peserta. 
 
Jumat, 30 Agustus 2013 -- Israel dan Wilayah Palestina 
 
Berdoalah untuk pendeta Hanna dan istrinya di Gaza. Berdoalah untuk hikmat dalam  
melayani Gereja Baptis di Gaza. Berdoalah agar Tuhan mengurapi dia dan pemimpin  
gereja lainnya di Jalur Gaza, dengan keinginan untuk kesatuan di antara orang- 
orang beriman. 
 
Sabtu, 31 Agustus 2013 -- Maroko 
 
Tolong doakan kekuatan dan keberanian dalam menghadapi Fatwa yang dikeluarkan  
pada bulan April tahun ini. Dewan Tinggi Ulama Maroko mengeluarkan Fatwa ini,  
bahwa hukumannya mati bagi orang Muslim yang meninggalkan iman mereka. 
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OpenDoors 75/September/2013 
 
Minggu, 1 September 2013 -- Indonesia 
 
Doakan dua orang SALAM (Romi dan Unang) yang dipenjara dengan vonis tiga tahun  
di Sukabumi, Jawa Barat. Mereka dianggap telah “menghina agama lain” dan saat  
ini sedang proses naik banding. Kiranya Tuhan menuntun para hakim di PT agar  
dapat mengambil keputusan yang adil sesuai dengan hukum dan kemanusiaan di  
Indonesia. 
 
Senin, 2 September 2013 -- Indonesia 
 
Bersyukur atas bebasnya Pdt. Bernard M yang pernah dipenjara karena gerejanya  
tidak mempunyai Izin Mendirikan Bangunan. Beliau dipenjara sejak 31 Januari 2013  
dan bebas pada 29 April 2013 dari penjara di Sumedang, Jawa Barat. 
 
Selasa, 3 September 2013 -- Korea Utara 
 
Berdoalah untuk pengungsi Korea Utara yang ada di Tiongkok agar mereka dapat  
menemukan Tuhan di dalam rumah perlindungan. Biarlah ketika kembali ke  
negaranya, mereka sudah dikuatkan oleh Injil. Berdoalah kiranya Tuhan melindungi  
mereka. 
 
Rabu, 4 September 2013 -- Korea Utara 
 
Berdoalah untuk pekerja Open Doors dan penghubungnya yang melayani di tengah- 
tengah situasi yang sulit ini. Mata-mata dan informan ada di mana-mana, tidak  
hanya di Korea Utara, tetapi juga ada di Tiongkok. 
 
Kamis, 5 September 2013 -- Sudan 
 
Pemerintah Sudan Utara terus-menerus menempatkan larangan bagi orang Kristen dan  
menutup gereja-gereja maupun lembaga Kristen. “Kami ingin tahu apakah orang  
Kristen lain tahu dan peduli dengan apa yang terjadi di Sudan. Kami sungguh- 
sungguh butuh doa mereka.” 
 
Jumat, 6 September 2013 -- Sudan 
 
Doakanlah agar hikmat dan kekuatan ada pada para pemimpin gereja sehingga mereka  
dapat mengetahui kehendak TUHAN dan menerima petunjuk akan masa depan. 
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Sabtu, 7 September 2013 -- Sudan 
 
Doakan orang percaya yang ada di Blue Nile dan Pegunungan Nuba, yang menemukan  
diri mereka sendirian di tengah-tengah perang antara pemerintah dan pasukan  
pemberontak. Masyarakat tidak bisa lagi menanam karena pemerintah terus-menerus  
membombardir wilayah mereka. Hasilnya, terjadi kelaparan. 
 
Minggu, 8 September 2013 -- Ethiopia 
 
Baru-baru ini, ekstremis menyerang dan melukai Etefa (50 tahun), seorang  
penginjil, dan sebuah desa di Ethiopia Barat. Etefa sudah mengalami beberapa  
kali serangan. Etefa menderita luka serius dan butuh pengobatan. Dokter sangat  
khawatir pada rusuknya yang patah dan menyarankan agar ada perawatan khusus.  
Open Doors sudah membantu biaya pengobatannya. Berdoalah untuk pemulihan Etefa,  
yang memiliki delapan anak dan butuh perhatiannya. 
 
Senin, 9 September 2013 -- Ethiopia 
 
Di Negara Bagian Afar, baru-baru ini ekstremis Muslim menyerang Fasil (SALAM),  
seorang pemimpin kelompok secret believers. Fasil melayani di desa yang  
diketahui sangat keras menolak kekristenan. Ketika orang Muslim mengetahui  
pelayanan Fasil, mereka menganiayanya. Ia mengalami luka yang serius di  
kepalanya sehingga membutuhkan perawat segera. Doakan agar ada pemulihan yang  
cepat, baik fisik maupun secara emosional. Doakan juga keluarganya yang  
terguncang oleh peristiwa ini. Kiranya TUHAN menguatkan iman mereka. 
 
Selasa, 10 September 2013 -- Uganda 
 
Puji TUHAN karena terus mengizinkan Open Doors bekerja sama dengan gereja lokal.  
Kerja sama yang sehat ini terus memampukan Open Doors untuk menguatkan dan  
memperlengkapi orang Kristen Uganda. 
 
Rabu, 11 September 2013 -- Uganda 
 
Puji Tuhan atas berlangsungnya Pelatihan Pengembangan Ekonomi sehingga dapat  
meningkatkan ekonomi jemaat gereja di Uganda. Target Pelatihan adalah gereja- 
gereja yang ada di daerah yang didenominasi oleh orang Muslim. Doakan agar  
proyek ini berlanjut dan memberi dampak yang besar sehingga nama Yesus  
dimuliakan. 
 
Kamis, 12 September 2013 -- Kenya 
 
Doakan orang Kristen yang hidup di Tenggara Kenya. Mereka mengalami penganiayaan  
karena imannya. Orang Kristen dan beberapa Muslim diserang oleh milisi  
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AlShabaab. Serangan yang berulang membuat banyak orang mengungsi sehingga jumlah  
orang Kristen menurun drastis di wilayah ini, khususnya di Garissa dan Mandera.  
Lebih dari 50 persen penurunan jumlah jemaat. Doakan agar pemimpin gereja tidak  
patah semangat karena hal ini. Doakan untuk perlindungan orang percaya yang  
memilih untuk bertahan di kampungnya. 
 
Jumat, 13 September 2013 -- Tanzania 
 
Hakim Warioba, Ketua Komisi Peninjauan Kembali Undang-undang (CRC),  
mengungkapkan draft pertama dari Konstitusi Uni Tanzania pada 3 Juni 2013.  
Timnya menolak tekanan yang memasukkan pengadilan Kadhi ke dalam draft, dan ini  
menyebabkan gelombang protes di dalam masyarakat Muslim. Doakan untuk proses  
peninjauan kembali. Draft kedua akan dipresentasikan di Sidang National  
peninjauan lebih lanjut dan penerapannya. Hasil akhirnya akan menjadi referendum  
nasional. Jika diterima, akan diformulasikan pada April 2014. 
 
Sabtu, 14 September 2013 -- Tanzania 
 
Doakan Forum Kristen Tanzania, yang merupakan payung untuk semua lembaga Kristen  
dan orang yang terlibat di dalam Proses Peninjauan. Mereka mendapat mandat untuk  
menjadi suara orang Kristen dalam proses peninjauan tersebut. Doakan agar Tuhan  
memberi mereka hikmat, anugerah, kekuatan, dan keberanian. Doakan juga agar  
orang Kristen di Tanzania tidak berhenti berdoa untuk proses ini. 
 
Minggu, 15 September 2013 -- Eritrea 
 
Hampir 50 persen dari populasi penduduk Eritrea meninggalkan negara. Kebanyakan  
dari mereka mendapat status sebagai pengungsi, dan ada banyak juga yang  
terlantar, bahkan beberapa sudah mengalaminya selama sepuluh tahun. Para  
pengungsi ini sering mengalami kesulitan ekonomi, marjinalisasi, dan keadaan  
yang sulit. Doakan kiranya TUHAN bekerja di antara para pengungsi ini. Berdoalah  
agar mereka yang belum percaya Kristus, datang untuk mengenal-Nya melalui  
kesulitan-kesulitan ini. Berdoalah kiranya TUHAN menguatkan orang Kristen dan  
memberi mereka harapan. 
 
Senin, 16 September 2013 -- Eritrea 
 
Doakan ribuan orang Eritrea yang hidup jauh dari keluarga mereka karena mereka  
dipaksa pergi meninggalkan negaranya, atau mereka yang dipenjara. Pemisahan ini  
menyebabkan penderitaan secara emosional yang tidak terkatakan dan rusaknya  
struktur keluarga. 
 
Selasa, 17 September 2013 -- Komoro 
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Puji Tuhan untuk kerja sama yang berlanjut dengan gereja-gereja muda di  
kepulauan. Doakan kiranya TUHAN membangkitkan pemimpin muda dan misionaris di  
antara orang percaya asli Komoro. 
 
Rabu, 18 September 2013 -- Komoro 
 
Rekan kerja Open Doors diminta, “Kebanyakan masyarakat kami, bahkan beberapa  
saudaraku, terjebak di dalam ilmu sihir. Beberapa percaya bahwa ini merupakan  
keinginan dari `djins` atau roh-roh, di mana mereka percaya dapat melindungi  
mereka. Doakan kiranya TUHAN memberi kami hikmat dalam menghadapi ini, dan  
membebaskan mereka dari praktik tersebut.” 
 
Kamis, 19 September 2013 -- Komoro 
 
“Kebanyakan dari istri kami bukan orang percaya,” kata seorang pemimpin gereja  
kepada kami. “Berdoalah bersama kami agar mereka diselamatkan. Saya rindu dapat  
bersama istri saya berlutut dan berdoa kepada Yesus! Kiranya impianku ini jadi  
kenyataan!” 
 
Jumat, 20 September 2013 -- Somalia 
 
Teruslah berdoa bagi “secret believer” di Somalia. Puji TUHAN! Meskipun mereka  
hidup dalam bahaya terus-menerus, tetapi TUHAN senantiasa melindungi dan  
memenuhi kebutuhan mereka. 
 
Sabtu, 21 September 2013 -- Somalia 
 
Banyak sudah orang Kristen Somalia yang menjadi martir. Doakan keluarga-keluarga  
yang kehilangan orang yang mereka kasihi. Doakan kiranya TUHAN menyakinkan dan  
menjamin takdir mereka ada di dalam tangan TUHAN. Kiranya TUHAN menjaga hati  
mereka dari kepahitan dan ketakutan. Doakan kiranya mereka dapat mengasihi musuh  
mereka dengan kasih tanpa syarat, kekuatan, dan ketertiban (2 Timotius 1:7). 
 
Minggu, 22 September 2013 -- Nigeria 
 
Banyak gadis muda Kristen yang dipaksa kawin dengan orang Muslim. Doakan kiranya  
TUHAN memberi hikmat kepada gereja dalam menghadapi situasi yang mengkhawatirkan  
ini. Doakan para orang tua yang berusaha mencari jalan hukum untuk mendapatkan  
anak mereka kembali. Doakan agar pemerintah bertindak dengan menegakkan hukum  
dan keadilan atas keadaan ini. 
 
Senin, 23 September 2013 -- Nigeria 
 
Para ekstremis dari negara tetangga menjadikan orang Kristen sebagai target  
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mengalami peningkatan. Sampai baru-baru ini, orang Kristen memiliki kebebasan  
yang lumayan. Doakan untuk usaha Open Doors memperlengkapi dan menyiapkan gereja  
dalam menghadapi penganiayaan. 
 
Selasa, 24 September 2013 -- Mali 
 
Di beberapa wilayah, orang Kristen Mali memiliki kebebasan untuk menceritakan  
Injil kepada tetangganya. Doakan kiranya orang Kristen mengambil kesempatan ini  
untuk membagikan Injil. 
 
Rabu, 25 September 2013 -- India 
 
Doakan orang Kristen di Lembah Kashmir yang baru-baru ini mengalami banyak  
tekanan dari golongan fundamental Islam. Doakan agar kehadiran gereja terus ada  
dan memberi kesaksian yang baik. Doakan juga agar para pemimpin gereja berani di  
dalam TUHAN. 
 
Kamis, 26 September 2013 -- India 
 
Gereja-gereja di Madhya Pradesh menghadapi serangan bom dan para ekstremis yang  
menggunakan strategi pecah belah dan penghancuran. Berdoalah untuk kesatuan dan  
keamanan orang-orang Kristen. 
 
Jumat, 27 September 2013 -- India 
 
Doakan secara khusus Pdt. Sunil Damor dan istrinya, Nalini S. yang beberapa  
bulan ini mendapatkan ancaman. Beberapa pemimpin fundamental juga mencoba  
merampas tanah gereja (properti). Doakan untuk keamanan dan dukungan dari  
tetangga mereka. 
 
Sabtu, 28 September 2013 -- Tiongkok 
 
Alimjan baik-baik saja, tetapi ia butuh membeli keperluan hariannya selama di  
dalam penjara yang harganya tiga kali lebih mahal dibandingkan di luar. Ia  
diizinkan untuk dikunjungi satu kali sebulan oleh satu orang. Istrinya mengalami  
masa-masa depresi, tetapi kini ia sudah mulai membaik dan sedang menjalankan  
kedai makan. 
 
Minggu, 29 September 2013 -- Tiongkok 
 
Brother Feng melayani kaum SALAM di Tenggara Tiongkok. Suatu kali, ketika ia pulang  
setelah pertemuan kaum SALAM, ia dihentikan oleh Polisi lalu lintas dan mereka  
menemukan Alkitab dan literatur Kristen, dan sebuah laptop di dalam mobilnya.  
Orang-orang percaya ditanyai dan dianiaya. Doakan Brother Feng agar kuat dan  
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terus melayani kaum SALAM. Doakan juga agar kaum SALAM ini tidak meninggalkan  
imannya apabila mereka menghadapi penganiayaan. 
 
Senin, 30 September 2013 -- Tiongkok 
 
Brother Ren dari Taiyuan, Shanxi, pada 28 Maret 2013 ditahan oleh pihak keamanan  
dengan tuduhan melakukan kegiatan ilegal: toko bukunya menjual buku-buku  
Kristen. Setelah ditahan selama tiga bulan, ia divonis lima tahun penjara.  
Biasanya, untuk hal ini hanya beberapa bulan, bukan tahun. Ren adalah pemimpin  
kunci untuk sebuah sekolah Alkitab dengan mahasiswanya ribuan orang. Doakan  
Brother Ren selagi ia mengalami ini. Juga doakan agar pelayanan yang sudah ada  
tidak berhenti. 
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OpenDoors 76/Oktober/2013 
 
Selasa, 1 Oktober 2013 -- Tiongkok 
 
Sebuah kelompok yang terdiri dari sepuluh orang percaya di tenggara kota  
mengadakan pertemuan. Satu dari antara mereka, yang kelihatan kuat imannya,  
meminta kelompoknya untuk membuat foto, kemudian ia membawanya ke kantor polisi.  
Orang-orang di dalam foto itu diinterogasi dan identitas mereka dicatat. Mereka  
ketakutan sehingga sekarang tidak mengadakan pertemuan lagi. Tolong doakan agar  
keberanian dan hikmat untuk mengadakan pertemuan lagi sehingga iman mereka tidak  
hilang. Doakan mereka yang berkhianat agar bertobat dan kembali kepada Kristus. 
 
Rabu, 2 Oktober 2013 -- Tiongkok 
 
Di Northwestern University, ada sepuluh orang muda yang sedang bersekutu.  
Seorang mahasiswa melaporkan mereka kepada pengurus kampus. Beberapa gadis tidak  
patah semangat. Mereka memutuskan untuk lebih mendalami iman mereka sehingga  
kampus mengirim mereka ke tempat yang sangat jauh untuk melakukan praktikum.  
Doakan kiranya para saudari kita ini dan mahasiswa lainnya dapat menyaksikan  
Kristus di negeri yang atheis, dan kiranya iman mereka dapat menarik orang untuk  
mengikut Yesus. 
 
Kamis, 3 Oktober 2013 -- Tiongkok 
 
Pemerintah memperketat pengawasannya dalam hal pendidikan. Ada instruksi bagi  
para guru mengenai apa yang boleh dan tidak boleh untuk diajarkan. Departemen  
Pendidikan akan memeriksa sekolah dan silabus mereka, dan memastikan kekristenan  
tidak diajarkan atau tidak dibicarakan secara terbuka. Doakan agar para pendidik  
Kristen menemukan cara yang kreatif untuk menyampaikan firman Tuhan dan  
memasukkan nilai-nilai Kristen sehingga memberi dampak positif dalam masyarakat. 
 
Jumat, 4 Oktober 2013 -- Bangladesh 
 
Tahun ini, Open Doors mendukung pencetakan dan pendistribusian dua ribu tafsiran  
Alkitab kepada para pendeta dan pemimpin awam di Bangladesh. Doakan agar mereka  
menggunakan tafsiran Alkitab ini sebagai sumber untuk mendapatkan pemahaman  
Alkitab yang benar sehingga mereka dapat mengajarkan banyak orang untuk hidup di  
jalan Tuhan. 
 
Sabtu, 5 Oktober 2013 -- Bangladesh 
 
Besarnya pertumbuhan orang Muslim yang percaya kepada Kristus membuat kebutuhan  
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akan pekerja yang kompeten terhadap mereka semakin banyak. Gereja di Bangladesh  
berharap ada pelayan yang sudah terdidik secara teologia dalam tiga tahun ini.  
Untuk memenuhi harapan tersebut, Open Doors mendukung tiga pasang Kaum SALAM  
Bengali belajar ke Filipina di International Graduate School of Leadership  
(IGSL). Doakan kiranya hikmat dan bimbingan menolong mereka menyelesaikan  
pendidikannya dengan baik. 
 
Minggu, 6 Oktober 2013 -- Maladewa 
 
Karena Maladewa masih tetap menjadi salah satu negara Muslim yang paling radikal  
di dunia, sejumlah kecil orang Kristen di wilayah ini tidak dapat menyaksikan  
iman mereka. Mereka juga kurang kesempatan untuk berkumpul dan saling  
menguatkan. Doakan kiranya Tuhan memenuhi mereka dengan sukacita dan damai  
sejahtera di tengah-tengah keadaan seperti ini. 
 
Senin, 7 Oktober 2013 -- Maladewa 
 
Hasil Pemilu bulan September akan menjadi sarana mengurangi socio-political  
radicalism yang menentang apa saja selain Islam. Doakan kiranya Tuhan menjamah  
para pemimpin yang baru terpilih, hati mereka agar terbuka terhadap persamaan  
agama di dalam masyarakat Maladewa. 
 
Selasa, 8 Oktober 2013 -- Filipina Utara 
 
Di kota Zamboanga, ada peningkatan jumlah dai (misionaris Muslim) yang diutus  
mendatangi rumah-rumah Kaum SALAM. Mereka menawarkan sejumlah uang dan barang  
agar para Kaum SALAM mau kembali ke Islam. Anak-anak Kristen juga dipaksa untuk  
menghadiri madrasah (sekolah Islam). Di Zamboanga saja, ada peningkatan sekitar  
tiga puluh persen. Doakan agar Kaum SALAM di kota ini tetap teguh dan terus  
berjalan bersama Yesus. 
 
Rabu, 9 Oktober 2013 -- Filipina Utara 
 
Puji Tuhan karena telah menjawab kebutuhan Kaum SALAM akan makam khusus Kristen!  
Seperti di banyak negara Muslim, pemilik makam di Zamboanga melarang non-Muslim  
dimakamkan. Dengan bantuan Open Doors dan lembaga lainnya, kini Kaum SALAM  
memiliki bukan saja pemakaman, tetapi juga tempat untuk pelatihan. Puji Tuhan  
atas pemberiannya ini dan kiranya para SALAM dapat menggunakan pemberian ini  
dengan baik. 
 
Kamis, 10 Oktober 2013 -- Bhutan 
 
Di Bhutan, 95 persen wanitanya buta huruf dan tidak tahu hak-hak dasar mereka.  
Hal tersebut membuat mereka rentan terhadap KDRT dan eksploitasi. Berdoa kiranya  
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Tuhan memberi mereka kesempatan belajar membaca dan menulis sehingga mereka  
diperlengkapi untuk menghadapi penganiayaan dan menemukan kekuatan di dalam  
firman Tuhan. 
 
Jumat, 11 Oktober 2013 -- Bhutan 
 
Kebanyakan orang Kristen Bhutan percaya kepada Kristus melalui mukjizat,  
kesembuhan, dan penglihatan supernatural. Mereka masih muda di dalam iman dan  
perlu belajar mengenai keilahian dan pelayanan Yesus Kristus. Doakan kiranya  
Tuhan mendengarkan kerinduan mereka dalam mencari Tuhan. 
 
Sabtu, 12 Oktober 2013 -- Myanmar 
 
“Pelajaran tentang Doa menguatkan saya. Dan, saya menyadari betapa pentingnya  
menyediakan waktu untuk berdoa dan itu harus dilakukan di dalam iman. Pengikut  
Kristus haruslah seorang pendoa,” kata Linkam, peserta seminar dalam menghadapi  
penganiayaan. Doakan agar Linkam dan mereka yang teraniaya di Myanmar  
diperlengkapi dalam ketaatan dan ketergantungan kepada Tuhan Yesus. 
 
Minggu, 13 Oktober 2013 -- Myanmar 
 
Prinsip-prinsip Alkitab dalam pernikahan dan keluarga diajarkan kepada orang  
Kristen di Myanmar. Doakan agar pendekatan praktis ini terus hidup seperti  
Kristus menolong keluarga-keluarga menjadi terang dan garam bagi lingkungan  
mereka. 
 
Senin, 14 Oktober 2013 -- Sri Lanka 
 
Open Doors menolong kehidupan pengungsi Sri Lanka yang menderita karena perang  
selama 28 tahun. Tahun lalu, tiga belas keluarga sudah memulai usaha mereka  
seperti menjual sayuran, menjahit baju, beternak ayam, jualan pakaian, dan  
menjadi tukang perabot. Puji Tuhan untuk usaha baru mereka, dan doakan kiranya  
Tuhan terus memberkati usaha mereka ini. 
 
Selasa, 15 Oktober 2013 -- Sri Lanka 
 
Berdoa untuk Namaskara (bahasa Sinhala yang artinya “penyembahan”), sebuah  
majalah yang dibagikan di antara pemimpin gereja dan para pendeta. Open Doors  
mensponsori produksi majalah tersebut. 
 
Rabu, 16 Oktober 2013 -- Laos 
 
Berdoa untuk Kaum Khmu, yang merupakan golongan rendah dalam budaya Laos.  
Kiranya Tuhan melindungi dan menguatkan orang percaya Khmu, yang setiap hari  
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dianiaya, baik karena etnik maupun iman mereka kepada Kristus Yesus. 
 
Kamis, 17 Oktober 2013 -- Laos 
 
Karena orang Kristen di Laos kurang mengerti soal kebersihan dan sedikitnya  
akses atas pelayanan dasar kesehatan, maka mereka rentan terhadap penyakit  
menular yang umum. Doakan kiranya mereka dilatih dalam menerapkan kebersihan dan  
akses yang mudah ke dalam fasilitas kesehatan. 
 
Jumat, 18 Oktober 2013 -- Vietnam 
 
Sekolah minggu merupakan cara yang tak ternilai dalam menjangkau anak-anak  
Tuhan. Meskipun ada banyak orang Kristen yang ingin melayani, beberapa dari  
mereka terkadang tidak diperlengkapi untuk menghadapi, menangani tantangan, dan  
mengajar anak-anak. Doakan untuk program pelatihan tiga hari bagi guru-guru SM  
di Vietnam. Pelatihan ini akan memfasilitasi ilmu dan teknik mengajar yang akan  
diikuti seratus sepuluh guru. 
 
Sabtu, 19 Oktober 2013 -- Vietnam 
 
Orang Kristen suku di Pegunungan dan Utara Vietnam menghadapi penganiayaan yang  
berat. Meskipun mereka bertemu secara diam-diam, mereka terus-menerus diawasi  
dan diinterogasi oleh pemerintah. Doakan kiranya mereka terus menemukan harapan  
dan perlindungan di dalam Tuhan. 
 
Minggu, 20 Oktober 2013 -- Nepal 
 
Sudah lama, orang Kristen Nepal meminta tanah pemakaman kepada pemerintah. Puji  
Tuhan karena pemerintah menjawab permohonan mereka. Menurut laporan Christianity  
Today, pemerintah telah menunjuk sebuah komite untuk mencari lokasi makam bagi  
orang Kristen dan minoritas Kirati. 
 
Senin, 21 Oktober 2013 -- Nepal 
 
Doakan kiranya supaya orang percaya baru di Nepal tidak lemah imannya ketika  
menghadapi tekanan dari keluarga dan lingkungan mereka agar kembali ke agama  
mereka yang lama. Doakan kiranya pesan tentang Yesus adalah Juru Selamat  
menjangkau lebih banyak orang Nepal, khususnya sekarang negara ini terbuka untuk  
kepercayaan selain agama Hindu. 
 
Selasa, 22 Oktober 2013 -- Iran 
 
Puji Tuhan atas pembebasan Pdt. Robert Asseriyan dari penjara Evin. Doakan untuk  
pemulihannya. Ia adalah gembala dari Gereja Sidang Jemaat Allah di Teheran yang  
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ditahan sewaktu melayani ibadah pada tanggal 21 Mei 2013. Doakan juga mereka  
yang masih di dalam penjara karena imannya. 
 
Rabu, 23 Oktober 2013 -- Iran 
 
Pemerintah Iran terus menekan gereja-gereja Armenian atau Asyur untuk  
membatalkan ibadah dalam bahasa Farsi, atau mereka akan ditutup secara tetap.  
Secara historis, Pemerintah Iran menoleransi orang Kristen yang didenominasi  
oleh kaum keturunan Armenian atau Asyur. Bagaimanapun, gereja menolak untuk  
berhenti menggunakan bahasa Farsi dalam ibadah mereka. Mereka hanya diizinkan  
untuk beribadah dalam bahasa Armenian atau Asyur. Doakan kiranya ada hikmat bagi  
para pemimpin gereja. 
 
Kamis, 24 Oktober 2013 -- Iran 
 
Doakan gereja-gereja rumah dan para pemimpinnya agar menemukan perlindungan dari  
Tuhan sehingga mereka dapat terus melayani umat. 
 
Jumat, 25 Oktober 2013 -- Afrika Utara 
 
Berdoa untuk para wanita “secret believer” yang mengalami banyak tekanan dari  
keluarganya. Open Doors terus memikirkan cara untuk terus menguatkan iman  
mereka. 
 
Sabtu, 26 Oktober 2013 -- Afrika Utara 
 
Berdoa untuk pemulihan Nasira yang bergumul terhadap kesehatannya. Doakan juga  
untuk bimbingan yang jelas dari Tuhan tentang bagaimana ia harus pindah dari  
wilayah ini bulan depan. 
 
Minggu, 27 Oktober 2013 -- Unisia 
 
Doakan Randy, pemuda Kristen yang diusir dari rumahnya. Doakan, kiranya ia tetap  
teguh dalam imannya dan menemukan kekuatan dalam menghadapi tantangan yang ia  
terima. 
 
Senin, 28 Oktober 2013 -- Tunisia 
 
Doakan perlindungan Kaum Salafis, mereka memaksakan keyakinan mereka di dalam  
masyarakat. Hal ini menjadikan banyaknya tekanan dalam demokrasi, tetapi juga  
mengenai kebebasan beragama. Doakan agar gereja tumbuh dengan sehat, dan ada  
kesatuan di antara denominasi yang berbeda. 
 
Selasa, 29 Oktober 2013 -- Libya 
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Doakan terwujudnya stabilitas di negara ini karena para milisi menciptakan  
keresahan di dalam masyarakat dan orang percaya hidup di dalam ketakutan. Doakan  
untuk kesatuan hati orang percaya di Libya. Karena dengan mengadakan ibadah,  
para milisi meminta risiko yang besar sehingga banyak dari mereka yang takut  
bersekutu. 
 
Rabu, 30 Oktober 2013 -- India 
 
Berdoalah untuk para pemimpin gereja di Gujarat agar dapat bijaksana dalam  
merespons penyelidikan kaum fundamentalis. Suasana fundamental semakin terasa di  
Gujarat. 
 
Kamis, 31 Oktober 2013 -- India 
 
Berdoalah agar gereja di Gujarat tidak dikorbankan dalam penerapan undang-undang  
anti perpindahan agama. Ini jebakan yang mempraktikkan ketidakadilan dan adanya  
pemaksaan yang tidak sesuai dengan hukum/konstitusi di India. Oknum-oknum  
fanatik memakai ini untuk mengorbankan orang-orang Kristen yang tidak bersalah. 
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OpenDoors 77/November/2013 
 
Jumat, 1 November 2013 -- Bangladesh 
 
“Ayah saya sangat marah dan berkata tidak akan mengakui saya sebagai anaknya  
jika tidak mau kembali kepada agama Buddha,” kata Sowmong. “Saya pikir tidak ada  
kesempatan baginya untuk kembali lagi.” Sowmong adalah seorang mantan penganut  
agama Buddha yang telah kehilangan keluarganya karena mengikuti Yesus. Doakan  
agar ia tetap teguh berdiri dalam iman meskipun mengalami tekanan dari  
keluarganya. “Taurat TUHAN itu sempurna, menyegarkan jiwa; peraturan TUHAN itu  
teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman ....” (Mazmur 19:8)  
Open Doors sudah membagikan 3300 Alkitab ke gereja-gereja di Bangladesh. Kiranya  
mereka dapat menerima Alkitab tersebut dengan hati yang siap dipenuhi Kristus. 
 
Sabtu, 2 November 2013 -- Maladewa 
 
Sejak Maladewa dinyatakan sebagai negara Muslim, beberapa orang Kristen yang ada  
di sana berada dalam bahaya kehilangan kewarganegaraannya apabila diketahui oleh  
penguasa. Doakan kiranya orang-orang percaya ini menemukan ketenangan dan  
perlindungan dari Roh Kudus. Doakan terus pemimpin Maladewa, gerakan politik  
yang terjadi berdampak negatif bagi kekristenan. Doakan kiranya kuasa TUHAN  
dapat membuka pintu untuk memasukkan Injil ke daerah-daerah yang tertutup di  
Maladewa. 
 
Minggu, 3 November 2013 -- Filipina Selatan 
 
Perang suku di Mindanao sangat buruk sehingga orang percaya yang tulus terjebak  
di tengah-tengah konflik. “Sekarang ini, jika saudara datang dari arah desa  
kami, desa Sama, mereka, suku Tausugs, akan menyetop perahu saudara dan  
menanyakan identitas,” ucap seorang SALAM. “Jika saudara berkata dari sini, ikut  
atau tidak saudara terlibat di dalam konflik, mereka akan membunuh saudara.”  
Mintalah TUHAN memenuhi anak-anaknya dengan damai di tengah-tengah situasi ini.  
Mintalah hikmat agar penguasa lokal dapat menengahi peperangan antarsuku ini.  
SALAM dari suku Yakan dipaksa oleh pemimpin lokal dan saudara-saudara Muslim  
mereka meminta mereka meninggalkan Yesus Kristus. Doakan suku Yakan Kristen agar  
tetap teguh di dalam imannya dalam menghadapi tekanan masyarakat. 
 
Senin, 4 November 2013 -- Bhutan 
 
Gereja di Bhutan sedang menghadapi isu perpecahan, kurangnya pemimpin terlatih,  
dan kekurangan bahan-bahan ajaran dalam bahasa setempat. Gereja punya  
kecenderungan hanya dalam kesembuhan dan mukjizat. Doakan agar gereja di Bhutan  
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memperhatikan pertumbuhan rohani dan kesatuan di dalam Kristus. Meskipun orang  
Kristen Bhutan diizinkan beribadah di rumah mereka, namun beribadah di tempat- 
tempat non-Buddhist sembahyang tetap dilarang oleh penguasa. Doakan agar  
kebebasan gereja di Bhutan terus bertumbuh. 
 
Selasa, 5 November 2013 -- Myanmar 
 
Doakan Nyein, perempuan Kristen yang ditahan karena menolong orang Muslim  
Rohingya. Nyein merasa iba kepada mereka dan mengundang mereka untuk makan di  
rumahnya. Ia ditahan dengan tuduhan berkhianat dan dihukum 3 tahun penjara.  
Meskipun dipenjara, doakan Nyein agar terus bertahan dalam iman dan tetap  
percaya kepada kebesaran TUHAN. 
 
Rabu, 6 November 2013 -- Myanmar 
 
Stephen, seorang percaya yang memulai gereja rumah di Myanmar Tengah, bercerita,  
“Gereja bertumbuh dan kami membaptis ratusan orang percaya baru selama 13 tahun  
ini.” Dari tujuh orang percaya, gereja rumah milik Stephen kini beranggotakan  
dua ratus orang. Puji Tuhan untuk pertumbuhan jemaat ini. Berdoalah agar gereja  
ini menjadi garam dan terang di komunitas mereka sehingga TUHAN menambahkan  
jumlah mereka setiap harinya. 
 
Kamis, 7 November 2013 -- Sri Lanka 
 
Gereja-gereja pedesaan di Sri Lanka yang dibina oleh pekerja-pekerja Kristen  
yang belum menerima pelatihan yang cukup. Mereka sering kali menjadi korban  
dalam penganiayaan yang terorganisir, dan mereka dipersiapkan untuk menghadapi  
tekanan. Doakan program SSTS agar dapat memampukan mereka menghadapi  
penganiayaan secara alkitabiah. “Para petani menolong keluarga saya dan gereja  
kami,” kata Rebecca, petani bawang yang menerima modal usaha dari Open Doors.  
“Oleh karena itu, kami sudah bisa perpuluhan dan mendukung beberapa kegiatan di  
gereja kami. Di masa depan, saya akan menjahit kembali dan mendapatkan  
penghasilan. Saya ingin membeli empat mesin jahit.” Puji TUHAN, untuk  
pertolongan-Nya di dalam kehidupan Rebecca. Kiranya ia tetap menjadi pelayan  
yang baik bagi kemuliaan TUHAN. 
 
Jumat, 8 November 2013 -- Laos 
 
Sementara kebebasan beragama sedang dalam proses pengesahan di konstitusi, orang  
percaya di Laos masih terhambat oleh hukum yang dirancang untuk mengontrol  
bukannya memajukan kebebasan beragama. Kegiatan agama bisa “bebas” apabila sudah  
mendapat izin dari pemerintah. Berdoalah kiranya supaya orang percaya di Laos  
tetap kuat meskipun dirancang untuk ditekan dan terus berharap kepada Yesus. 
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Sabtu, 9 November 2013 -- Laos 
 
Pelatihan Alkitab merupakan kesempatan langka bagi pemuda Kristen di Laos. Dalam  
beberapa tahun ke depan, mereka ini akan menjadi pemimpin di dunia industri dan  
apa pun pekerjaan yang mereka pilih. Dan, mereka akan menjadi pembawa Injil di  
bidang mereka masing-masing. Doakan agar para pemuda ini dapat tumbuh di dalam  
TUHAN sehingga mereka berbuah kebenaran dan membawa kemuliaan bagi TUHAN. 
 
Minggu, 10 November 2013 -- Vietnam 
 
Open Doors mensponsori pembekalan pernikahan, hubungan yang alkitabiah bagi enam  
puluh pendeta dan istri-istri mereka. Doakan agar pernikahan mereka bisa menjadi  
contoh bagi jemaat. 
 
Senin, 11 November 2013 -- Vietnam 
 
“Saya menikmati gambar-gambar Alkitab. Saya sangat senang ketika menerimanya.  
Saya selalu membaca dua sampai tiga kisah setiap harinya. Saya selalu mengundang  
teman-teman saya untuk bergabung dengan kelompok kami,” kata Van, penerima  
Alkitab Anak. “Saya selalu membawa Alkitab ke sekolah. Jika teman sekelas ingin  
meminjamnya, saya pinjamkan sehingga teman-teman ingin membaca dan kenal TUHAN  
lebih lagi.” Puji TUHAN atas pemberian 35000 Alkitab bergambar, tahun lalu. 
 
Selasa, 12 November 2013 -- Nepal 
 
Jumlah orang Kristen di Nepal hanya 2% dari populasi penduduk. Orang-orang ini  
terus-menerus diburu oleh keluarga mereka untuk menjatuhkan iman mereka dan  
kembali kepada agama lama. Doakan orang-orang Kristen Nepal agar menjadi saksi  
hidup bagi anugerah TUHAN meskipun mereka minoritas. Beberapa gereja di dataran  
tinggi Nepal bertemu secara rahasia. Doakan agar TUHAN melindungi mereka ketika  
mereka bersekutu, belajar firman Tuhan. Doakan agar pertemuan rahasia mereka  
menjadi tempat yang penuh kasih dan belajar. 
 
Rabu, 13 November 2013 -- India 
 
Doakan Proyek Pemberantasan buta huruf orang dewasa di Jhabua, Narayanpur  
(Chhattisgarh) dan Dindori (Madhya Pradesh). Berdoalah untuk para pengajar  
kursus ini dan peserta yang ikut belajar. 
 
Kamis, 14 November 2013 -- India 
 
Pemilihan anggota DPR (Lok Sabha) biasanya dilaksanakan setiap lima tahun atau  
kapan saja dibubarkan oleh Presiden. DPR periode sekarang akan berakhir pada 31  
Mei 2014. Pemilu akan diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan India (ECI) dan  
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umumnya dalam beberapa tahapan untuk hasil yang baik dan keamanan. Berdoalah  
agar ada persiapan yang penuh damai, dan dipilihnya pemimpin-pemimpin yang  
tepat. 
 
Jumat, 15 November 2013 -- India 
 
Penginjilan hampir tidak mungkin di wilayah yang sensitif soal agama di Jammu  
dan Kashmir. Berdoalah agar gereja menyadari peranan mereka dalam menyaksikan  
Yesus Kristus. Berdoalah juga untuk wilayah Himachal, Pradesh, yang mayoritas  
penduduknya beragama Hindu. Oleh karena itu, pertumbuhan kekristenan menjadi  
lamban. 
 
Sabtu, 16 November 2013 -- India 
 
Gadis-gadis Kristen menghadapi kesulitan dalam mencari pasangan yang seiman,  
berdoalah untuk masalah ini. Penolakan masyarakat merupakan bentuk penganiayaan  
yang utama, yang mereka alami. Berdoalah untuk pusat pelatihan menjahit di  
Nagpur (Maharashtra) dan Narayanpur (Chhattisgarh) agar para wanita tidak hanya  
dibekali keterampilan, tetapi kebutuhan rohani mereka juga dipenuhi. 
 
Minggu, 17 November 2013 -- Kazakhstan 
 
Teruslah berdoa untuk Bakhytzhan Kyshkimbayev, pendeta dari gereja “Grace” di  
Astana yang masih dalam penyelidikan dengan tuduhan penyebab luka berat salah  
seorang jemaatnya. Bakhytzhan sudah dipindah dari Astana ke Almaty, untuk  
perawatan dan psikiater. Sebelum mereka memindahkannya ke Almaty, ia khawatir  
mereka akan “membuat dirinya mengalami schizophrenia dan mengurungnya di sana  
untuk waktu yang lama”. Selagi ia berada di rumah sakit, berdoalah untuk  
Bakhytzhan dan kasus yang sedang dihadapinya. Doakan agar pemerintah membebaskan  
Bakhytzhan dan kasusnya ditutup. 
 
Senin, 18 November 2013 -- Tajikistan 
 
Berdoalah untuk para istri yang suaminya masih Muslim. Kebanyakan dari mereka  
mengalami penghinaan, pelecehan fisik/moral, dan bahkan sangat sering dipukuli  
oleh suami mereka. Beberapa dari mereka sudah menjadi biasa dan menanggung beban  
tersebut sendirian, bahkan tidak mau membicarakannya. Bahkan, sebagian tidak  
lagi memedulikan penderitaan karena imannya. Berdoalah untuk Mehriban Tojolova,  
Luda Sattarova, Umeda Rozanova, Guljan Shokirova. 
 
Selasa, 19 November 2013 -- Turkmenistan 
 
Vasiliy Korobov, pendeta gereja Baptist, mengadakan kamp untuk anak-anak Kristen  
sehingga mereka bisa berlibur, bersenang-senang, dan belajar firman Tuhan.  
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Namun, kamp tersebut didatangi oleh Polisi dan lima belas orang aparat  
pemerintah yang melarang mereka melanjutkan kamp tersebut meskipun kamp tersebut  
sudah mendapat izin resmi. Baru-baru ini, Vasiliy ditahan berdasarkan undang- 
undang 205/1/4 (mengenai pertemuan keagamaan) dan ia didenda sekitar Rp  
3.750.000-. Berdoalah untuk Vasiliy dan perlindungan untuk anak-anak yang ikut  
kamp tersebut. 
 
Rabu, 20 November 2013 -- Tiongkok (SUAR) and Kyrgyzstan 
 
Berdoalah agar hubungan antara suku Uyghurs dan suku mayoritas Tiongkok terus stabil 
setelah peristiwa kekerasan pada Juni 2013. Berdoalah untuk keamanan gereja di dalam  
suasana kebencian dan kekejaman yang terjadi. 
 
Kamis, 21 November 2013 -- Tiongkok (SUAR) and Kyrgyzstan 
 
Berdoalah jugalah untuk wilayah selatan Kyrgyzstan, di lembah Fergana, di mana  
ketegangan dan tekanan antara orang Uzbeks dan orang Kyrgyz masih tinggi.  
Setelah peristiwa kekerasan pada Juni 2010, ada lebih dari empat ratus orang  
kehilangan nyawanya karena ketegangan etnis di bagian negara ini, yang  
digambarkan sangat berbahaya. Berdoalah untuk keselamatan keluarga misionaris  
asing dan beberapa gereja lokal agar mereka bertindak hati-hati. 
 
Jumat, 22 November 2013 -- Semenanjung Arab 
 
Dalam berinteraksi dengan orang-orang percaya melalui internet, Anwar mengaku  
dengan iman di dalam Kristus dan menunjukkan tanda-tanda bahwa ia sungguh- 
sungguh orang percaya. Berdoalah untuk persekutuan di sekitarnya yang hingga  
kini tidak diketahui. Kiranya hubungannya dengan Tuhan terus tumbuh. Setelah  
beberapa tahun berhasrat lebih mengenal Yesus, Mahmood mendengar dua orang  
percaya berdiskusi mengenai iman mereka di sebuah kafe. Ia mengikuti mereka ke  
lokasi lain, mengadakan percakapan yang panjang dengan mereka, dan akhirnya  
memberi dirinya bagi TUHAN. Doakan agar keputusan yang dibuatnya untuk masa  
depannya, dan orang-orang lain seperti dirinya yang masih menunggu mendengar  
tentang Yesus. Ahmed berbicara kepada teman Kristennya tentang mimpinya mengenai  
Bait Suci Perjanjian Lama. Doakan agar pintu-pintu dibukakan, melalui mimpi dan  
yang lainnya, Tuhan membukakan pesan Alkitab kepada Ahmed, melalui standar PL,  
kepada Yesus Kristus. Doakan seorang gadis yang bertemu dengan orang percaya  
yang menanyakan banyak pertanyaan. Ia membaca buku yang diterimanya dari mereka,  
tetapi ia tidak memercayai isinya. Ia akan terus membaca dan bertanya dan suatu  
hari nanti, ia akan percaya kepada Yesus. 
 
Sabtu, 23 November 2013 -- Oman 
 
Terpujilah Tuhan untuk berkat yang melimpah dan banyaknya kesempatan di Oman.  
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Kiranya firman Tuhan bebas diberitakan dan dimuliakanlah TUHAN. 
 
Minggu, 24 November 2013 -- Iran 
 
Terpujilah Tuhan untuk dua orang SALAM yang memutuskan mengikuti Yesus setelah  
bertemu beberapa kali dengan seorang penginjil di taman. Setelah nonton film  
Yesus melalui TV satelit, seorang gadis muda memutuskan mengikut Yesus dan  
menjadi orang percaya. Terpujilah Tuhan untuk pertobatannya. Doakan agar ada  
kesempatan untuk dimuridkan. Ia lebih baik terisolasi daripada ditolak oleh  
keluarganya. Doakan juga Mostafa Bordbar yang dipenjara sejak Natal 2012 dan  
dihukum oleh Pengadilan Revolutioner di Teheran selama sepuluh tahun penjara.  
Ingatlah juga Ebrahim Firouzi yang dipenjarakan oleh Pengadilan Revolutioner di  
Robat-Karim selama satu tahun, dan selama dua tahun diusir ke daerah perbatasan  
negara. Ia bersalah karena kegiatan penginjilan yang dianggap melawan rezim  
Iran. Doakan juga mereka yang bersamanya di dalam penjara, baik pria maupun  
wanita. 
 
Senin, 25 November 2013 -- Israel dan Teritorial Palestina 
 
Doakan untuk program pemuridan Lech Lecha ke-16 yang akan diadakan dari bulan  
Oktober sampai Desember. Beberapa remaja Kristen Israel, yang baru menyelesaikan  
wajib militer mereka, mengikuti program ini untuk 3 bulan lamanya. Berisi Bible  
study, melayani tubuh Kristus secara praktis, persekutuan, saat-saat refleksi,  
dan membangun hubungan pribadi mereka dengan Tuhan Yesus. Doakan juga pemuda  
Messianic yang harus meninggalkan zona nyaman mereka, believers -- keluarga,  
jemaat, sahabat -- ikut tentara Israel. Doakan untuk perlindungan mereka secara  
fisik, mental, dan rohani. Mereka dapat membuat perubahan melalui tingkah laku  
mereka. Berdoalah untuk orang Kristen di Gaza, secara umum para pemimpinnya,  
agar menerima hikmat dan visi yang jelas melalui Roh Kudus, mengenai apa yang  
penting untuk Kerajaan Surga. 
 
Selasa, 26 November 2013 -- Israel dan Palestina 
 
Doakan program pelatihan yang ditawarkan oleh BBC dan Olive Branch pada semester  
mendatang dengan dukungan dari Open Doors. Pelatihan ini akan diadakan di  
Bethlehem dan di Galilea. Salah satu pelatihannya mengenai pernikahan, dan  
Berdiri Teguh di Tengah Badai (SSTS), dan juga tentang Trauma Debriefing.  
Kiranya para peserta diperkaya dengan pengetahuan yang mereka dapatkan dan bisa  
menerapkannya ke dalam hidup dan pelayanan mereka. 
 
Rabu, 27 November 2013 -- Aljeria 
 
Agustus lalu, polisi menangkap seorang percaya. Aljeria ketat sekali  
memberlakukan peraturan mengenai pelarangan perkumpulan keagamaan selain Islam  
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sehingga ini membatasi orang Kristen bersekutu. Tolong doakan kiranya orang  
Kristen tidak dipenjara karena mengadakan persekutuan atau didenda mengingat  
peraturan ini sudah diberlakukan. 
 
Kamis, 28 November 2013 -- Aljeria 
 
Beberapa kasus di pengadilan masih terbuka karena ketatnya undang-undang tahun  
2006 tentang mengekspresikan keyakinan pribadi. Berdoalah agar ada akhir yang  
baik dari kasus-kasus tersebut dan berdoa juga kiranya peraturan tersebut  
sedikit diperlonggar untuk orang Kristen. 
 
Jumat, 29 November 2013 -- Mauritania 
 
Doakan untuk kedamaian dan rekonsiliasi antara suku Moors dan Black African  
Mauritanians. Pemisahan ini juga terlihat di antara orang percaya, dan sedikit  
sekali kemungkinan adanya kerja sama. Doakan ketidakstabilan baru-baru ini agar  
menjadi refleksi ketimbang kemarahan, dan introspeksi ketimbang mencari kambing  
hitam. 
 
Sabtu, 30 November 2013 -- Mauritania 
 
Beberapa lembaga pelayanan asing ingin sekali mengirim pekerjanya untuk membantu  
gereja lokal. Doakan orang yang mereka utus dan hikmat dari TUHAN ketika mereka  
bertemu orang-orang percaya yang menyembunyikan identitas mereka. 
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OpenDoors 78/Desember/2013 
 
Minggu, 1 Desember 2013 -- Tunisia 
 
Bilel dan istrinya adalah orang Kristen yang setia. Doakan agar pintu dibukakan  
bagi mereka dalam memberitakan Kabar Baik kepada keluarga dan para sahabat  
mereka yang kebanyakan tidak tahu bahwa kekristenan adalah pusat dari kehidupan  
mereka, dan bagaimana Yesus dapat mengubah kehidupan mereka. 
 
Senin, 2 Desember 2013 -- Tunisia 
 
Ketidakpercayaan dan kebencian mengganggu keadaan sosial masyarakat di Tunisia.  
Berdoalah agar orang-orang Kristen bersikap berbeda. Kiranya orang percaya yang  
sehat dengan cepat bertindak, menemukan mereka yang mencari kedamaian dan juga  
orang-orang percaya baru agar lebih banyak lagi yang menjadi pengikut Yesus.  
Doakan pemimpin kaum awam dari gereja maupun gereja-gereja rumah. Kiranya mereka  
dapat menjadi pemimpin yang baik bagi jemaatnya. 
 
Selasa, 3 Desember 2013 -- Libya 
 
Berdoalah untuk para pemimpin pemerintah selagi mereka menghadapi peristiwa yang  
penting, yang harus mereka alami. Demonstran, milisi pemberontak, adanya gejolak  
ekonomi dan kekacauan di seluruh negeri harus segera bertindak, di waktu yang  
sangat pendek ini. Doakan kiranya Tuhan memberkati gereja di Libya. Kiranya  
Tuhan memenuhi mereka dengan Roh Kudus, kasih-Nya, dan firman Tuhan. Kiranya ada  
keberanian dan hikmat Tuhan. 
 
Rabu, 4 Desember 2013 -- Tiongkok 
 
Saudari Katie melayani orang Kristen Tibet (TBBs), salah satu kelompok yang  
paling dianiaya di Tiongkok. Open Doors sudah membantu dalam proyek pengembangan  
ekonomi berupa pinjaman modal. Dan, saat ini, ia sedang membangun pusat doa dan  
pelatihan untuk TBBs. Doakan kiranya ia dapat menemukan tukang bangunan yang  
bagus, juga cuaca yang baik selama pembangunan, kiranya pemerintah juga bermurah  
hati memberi izin. Kiranya pusat pelatihan ini menjadi berkat bagi TBBs dan juga  
lebih banyak lagi orang Kristen Tiongkok, seperti Katie, mau melayani TBBs. 
 
Kamis, 5 Desember 2013 -- Tiongkok 
 
Sekelompok MBBs, yang merupakan etnik minoritas di daerah Tenggara, berencana  
mengadakan program radio dalam bahasa mereka sendiri. Radio ini akan sangat  
berguna bagi mereka yang sedang menghadapi penganiayaan. Berdoalah agar Tuhan  
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menolong proyek ini dan Open Doors dapat menjalin hubungan dengan mereka dan  
hikmat untuk mendekati mereka. 
 
Jumat, 6 Desember 2013 -- Tiongkok 
 
Di Tenggara sangat labil sehingga kerusuhan sering terjadi dari waktu ke waktu,  
demi alasan politik dan keagamaan. Kaum SALAM di wilayah ini dalam situasi yang  
sangat berbahaya dan tertekan untuk bertumbuh secara rohani dan menjadi saksi  
Kristus. Permusuhan ini menyulitkan bagi misionaris suku Han untuk menjangkau  
kelompok ini. Berdoalah bagi stabilitas daerah ini, rekonsiliasi di antara  
kelompok etnik (khusus kelompok minoritas dengan suku Han), redupnya ketegangan,  
dan juga berkurangnya kekerasan. Open Doors juga perlu bimbingan Tuhan untuk  
menemukan partner yang tepat dari kelompok yang berbeda ini. 
 
Sabtu, 7 Desember 2013 -- Republik Afrika Tengah 
 
Gereja-gereja di RAT menghadapi peningkatan sikap bermusuhan dari para  
pemberontak. Berdoalah untuk anugerah Tuhan supaya orang Kristen yang mengalami  
trauma menemukan kenyamanan di dalam Yesus. Berdoalah kiranya Tuhan menyatakan  
diri-Nya sendiri di masa-masa sulit seperti ini sehingga mereka yang belum  
mengenal Yesus dapat berseru kepada-Nya. Kiranya gereja-gereja dapat merespons  
dengan cara-cara yang alkitabiah. 
 
Minggu, 8 Desember 2013 -- Kamerun 
 
Ada indikasi bahwa gereja-gereja Independen Injili di Kamerun akan mengalami  
peningkatan pengawasan dan pembatasan dari pemerintah. Berdoalah kiranya  
anugerah dan hikmat TUHAN memenuhi para pemimpin gereja ketika jemaat menghadapi  
tantangan keadaan seperti ini. 
 
Senin, 9 Desember 2013 -- Nigeria 
 
Tidak terhitung jumlah wanita yang kehilangan suaminya akibat kekerasan yang  
dilakukan oleh para ekstremis di Utara Nigeria. Open Doors sudah membantu dengan  
berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga mereka. Doakan kiranya  
berkat TUHAN memenuhi kebutuhan biaya untuk kegiatan ini. 
 
Selasa, 10 Desember 2013 -- Ethiopia 
 
Ekstremis keagamaan membunuh seorang suami dan ayah dari delapan anak di Barat  
Ethiopia. Pekerja Open Doors menjelaskan bahwa ini bukanlah kejadian terbatas,  
melainkan menunjukkan adanya peningkatan kekerasan terhadap orang-orang Kristen.  
Setelah terbunuhnya beberapa orang Kristen, kecemasan dan ketakutan memenuhi  
suasana di sana. Berdoalah kiranya TUHAN memberi ketenangan dan menguatkan para  



OpenDoors 2013 
 

83 
 

keluarga dan gereja setempat. 
 
Rabu, 11 Desember 2013 -- Uganda 
 
Pujilah TUHAN karena adanya beberapa orang Muslim yang datang kepada Kristus di  
Uganda Utara. Berdoalah kiranya anugerah dan hikmat Tuhan atas para pendeta yang  
menginjili dan melatih orang percaya baru ini. 
 
Kamis, 12 Desember 2013 -- Tanzania 
 
Lanjutan proses peninjauan undang-undang untuk memasukkan pengadilan Kadhi atas  
desakan orang-orang Muslim. Doakan Forum Kristen Tanzania yang dibentuk untuk  
menjadi suara umat Kristen selama proses peninjauan. Kiranya Tuhan memberi  
mereka hikmat, keberanian, tekad, dan kesatuan sehingga mereka dapat berdiri  
menentang semua usaha memasukkan unsur yang berbau Islam selama proses  
peninjauan. 
 
Jumat, 13 Desember 2013 -- Eritrea 
 
Orang-orang Kristen sangat prihatin atas bertambahnya pengaruh Islam dalam  
pemerintahan Eritrea. Presiden telah menunjuk beberapa orang Muslim setia untuk  
posisi kunci. Doakan kiranya perkembangan ini tidak menambah besar penganiayaan  
terhadap orang Kristen di Eritrea. Teruslah berdoa kiranya pemerintah tetap  
memberi ruang bagi orang Kristen untuk mempraktikkan imannya tanpa adanya  
penganiayaan atau yang dikorbankan. 
 
Sabtu, 14 Desember 2013 -- Sudan 
 
Doakan untuk pemilihan dewan gereja-gereja, mewakili gereja-gereja di Sudan di  
tengah-tengah penganiayaan dan terbatasnya sumber-sumber kenegaraan. Berdoalah  
untuk orang-orang Kristen yang menghadapi penganiayaan dan isolasi serta  
pengorbanan dari pemerintah mereka. Berdoalah kiranya Tuhan memberi kekuatan,  
semangat, dan pertahanan bagi mereka. 
 
Minggu, 15 Desember 2013 -- Rwanda dan Burundi 
 
Selama dua tahun lebih, suasana di Rwanda dan Burundi telah berubah oleh  
aktivitas para teroris. Rwanda menyaksikan serangkaian serangan granat di tempat  
keramaian seperti halte bus tanpa sebab yang jelas. Doakan kiranya orang-orang  
Kristen mendapat hikmat dan keberanian selagi mereka menanggapi keadaan yang  
sedang berlangsung. 
 
Senin, 16 Desember 2013 -- Kenya 
 



OpenDoors 2013 
 

84 
 

Pujilah Tuhan untuk kesetiaan dan kesembuhan-Nya dalam kehidupan Gladys Juma dan  
Damaris Kioko, para janda yang suaminya dibunuh di Mombasa tahun lalu. Mereka  
menerima lebih dari lima ribu surat dan kartu dukungan. Mereka bersyukur atas  
semua itu sehingga menjadi pelipur lara selama mereka melalui saat-saat yang  
menyakitkan dalam hidup mereka. Doakan juga janda Hellen Weli selama pemulihan  
dari trauma atas kematian suaminya. Berdoalah kiranya tuntunan dan bimbingan  
Tuhan jelas diterima oleh Hellen dan putranya. 
 
Selasa, 17 Desember 2013 -- Komoro 
 
Setelah usaha kudeta yang gagal pada awal 2013, pemerintah memperketat jaringan  
keamanannya. Hal ini mengakibatkan pengawasan ketat terhadap lembaga yang  
bekerja di dalam negeri dari berbagai lembaga asing. Doakan pekerjaan Open Doors  
di kepulauan tetap dijaga Tuhan. Doakan juga kiranya Tuhan menguatkan dan  
menegakkan gereja yang baru tumbuh dengan kebanyakan anggotanya dari kaum SALAM.  
“Saya rindu sekali menyembah Tuhan bersama istri saya, itulah impian saya!”  
seorang SALAM yang menjadi ekspresi dari gereja-gereja lokal di Komoro. Doakan  
kiranya Tuhan membawa para istri yang belum percaya kepada Yesus. 
 
Rabu, 18 Desember 2013 -- Korea Utara 
 
Banyak orang percaya yang masih berjuang untuk bertahan. Mereka terlihat seperti  
lingkaran kelaparan yang terus berulang, pemerintahan yang miskin, bencana alam.  
Beberapa orang Kristen menjadi korban karena banjir dan badai musim panas.  
Sementara itu, pemerintah menghamburkan uangnya untuk perayaan ketimbang  
menolong memperbaiki kerusakan. Doakan orang Kristen di sana dapat menjadi  
kesaksian hidup. 
 
Kamis, 19 Desember 2013 -- Korea Utara 
 
Doakan orang Kristen yang ada di dalam penjara dan kamp kerja paksa. Beberapa  
dari mereka sudah dipenjara selama beberapa dekade karena imannya terungkap.  
Doakan kiranya Tuhan menolong orang-orang Kristen ini agar dapat bersekutu  
meskipun dengan cara rahasia. 
 
Jumat, 20 Desember 2013 -- Korea Utara 
 
Doakan para polisi, mata-mata, dan lainnya yang bekerja pada pemerintah dengan  
tugas menangkap dan menghancurkan sebanyak mungkin orang Kristen. Doakan kiranya  
melalui usaha mereka, Tuhan mengubah hati mereka sehingga mereka mengenal Yesus.  
Orang Kristen Korea Utara berdoa untuk keselamatan Kim Jong-Un. Doakan kiranya  
kuasa Tuhan nyata sehingga mengubah hati para pemimpin di Korea Utara. 
 
Sabtu, 21 Desember 2013 -- Indonesia 
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Tahun Baru Islam dirayakan bulan November. Radikal Muslim sudah berusaha  
menjadikan kalender Islam sebagai kalender Nasional. Menurut mereka, kalender  
yang sekarang mengikuti berdasarkan kalender Yahudi. Doakan kiranya ada  
kedamaian sehingga Muslim radikal tidak memanfaatkan momen ini untuk membuat  
kekacauan. 
 
Minggu, 22 Desember 2013 -- Indonesia 
 
Akan banyak perempuan SALAM menghadiri Konferensi Wanita yang disponsori oleh  
Open Doors pada minggu pertama November. Doakan kiranya mereka didorong dan  
dikuatkan oleh kegiatan ini. Teruslah berdoa untuk dua orang yang dipenjara,  
Rudi dan Ipin, yang divonis tiga tahun penjara akhir Agustus lalu. Doakan  
kesehatan mereka dan keluarganya. 
 
Senin, 23 Desember 2013 -- Malaysia 
 
Penggunaan kata “Allah” untuk menunjuk TUHAN masih menjadi topik yang sensitif.  
Berdoalah agar orang Kristen lebih bijaksana dalam menanggapi kasus ini dan  
kiranya damai sejahtera Tuhan turun atas mereka. Kiranya Tuhan juga menguatkan  
SALAM di Malaysia. Kebanyakan dari mereka harus bersembunyi untuk menghindari  
penganiayaan oleh pemimpin agama. 
 
Selasa, 24 Desember 2013 -- Malaysia 
 
Menjadi sebuah tantangan bagi SALAM memiliki bahan-bahan pemuridan. Doakan  
kiranya Tuhan memenuhi kebutuhan mereka akan bahan-bahan pemuridan ini sehingga  
mereka dapat terus tumbuh di dalam Kristus. Selama Pelatihan Alkitab baru-baru  
ini, banyak SALAM yang bersyukur atas apa yang mereka pelajari. Rose, seorang  
peserta, dikuatkan karena mengetahui bahwa ia tidak sendirian di dalam imannya;  
ada yang lain seperti dirinya yang juga membagikan kasih Yesus. 
 
Rabu, 25 Desember 2013 -- Brunei 
 
Berdakwah masih dilarang di Brunei. Doakan agar Tuhan terus melindungi para  
penginjil dalam menyebarkan Kabar Baik kepada mereka yang belum terjangkau.  
Orang murtad di Brunei akan dihukum mati. Doakan SALAM akan terus berdiri teguh  
di dalam iman mereka. Kiranya Tuhan juga memberi hikmat ketika mereka  
berinteraksi dengan orang lain yang menanyakan iman Kristen mereka. 
 
Kamis, 26 Desember 2013 -- Brunei 
 
Ada kebutuhan mendesak atas bahan-bahan pemuridan di Brunei. Mengingat ada  
pengawasan yang ketat dari pemerintah sehingga sulit untuk mendapatkan materi  
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Kristen. Berdoalah kiranya Tuhan membukakan jalan untuk mendapatkan/mencetak  
bahan-bahan pelajaran tersebut. Pelatihan alkitabiah sangat penting bagi SALAM  
di Brunei. Banyak dari mereka yang haus akan firman Tuhan. Kiranya ada cara  
untuk dapat melatih mereka sehingga memiliki pengetahuan akan firman Tuhan. 
 
Jumat, 27 Desember 2013 -- Mali 
 
Pujilah Tuhan di dalam kerusuhan yang terjadi di Utara Mali, orang Kristen dapat  
berpegang teguh pada iman Kristen mereka. Puji Tuhan atas kesetiaan-Nya dalam  
melindungi keluarga-keluarga yang berada dalam pengungsian di Bamako dan kota- 
kota lainnya. 
 
Sabtu, 28 Desember 2013 -- Eritrea 
 
Doakan keluarga-keluarga Eritrea yang tidak akan merayakan Natal bersama orang  
yang mereka kasihi. Sebab, mereka ada di penjara karena iman mereka. Kiranya  
Tuhan juga memberkati anak-anak dan memelihara hati mereka dengan memberi berkat  
menjelang Natal ini. 
 
Minggu, 29 Desember 2013 -- Eritrea 
 
Teruslah berdoa agar pemerintah Eritrea mengubah pandangan mereka mengenai orang  
Kristen Injili. Pemerintah menuduh orang Kristen Injili sebagai oposisi yang  
memaksakan demokrasi asing, HAM, dan kebebasan beragama sebagai agenda nasional  
mereka. Menuduh mereka menjajakan kebohongan dan membesar-besarkan sejarah  
negara, ekonomi, kepemimpinan, dan orang-orang, saat menggunakan agama sebagai  
alat politik untuk membenarkan dan mewujudkan tujuan politiknya. 
 
Senin, 30 Desember 2013 -- Sudan 
 
Berdoalah agar komunitas Kristen di Utara Sudan selagi mereka merayakan Natal di  
mana terjadi peningkatan penganiayaan oleh negara. Kiranya Tuhan memakai  
kesaksian mereka untuk menarik tetangga-tetangga mereka kepada Kristus. 
 
Selasa, 31 Desember 2013 -- Tanzania 
 
Mathayo, Pendeta Sidang Jemaat Allah Tanzania di Geita, dibunuh oleh gerombolan  
Muslim awal tahun ini. Doakan istri dan anak-anak Mathayo agar mereka mengalami  
Tuhan selama masa Natal ini. 
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	Jumat, 1 Maret 2013 -- Tiongkok
	Sabtu, 2 Maret 2013 -- Bangladesh
	Minggu, 3 Maret 2013 -- Bangladesh
	Senin, 4 Maret 2013 -- Bhutan
	Selasa, 5 Maret 2013 -- Bhutan
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	Senin, 25 Maret 2013 -- Eritrea
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	Minggu, 31 Maret 2013 -- Tunisia
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	Selasa, 16 April 2013 -- Suriah
	Rabu, 17 April 2013 -- Suriah
	Kamis, 18 April 2013 -- Tiongkok
	Jumat, 19 April 2013 -- Tiongkok
	Sabtu, 20 April 2013 -- India
	Minggu, 21 April 2013 -- India
	Senin, 22 April 2013 -- Bangladesh
	Selasa, 23 April 2013 -- Bangladesh
	Rabu, 24 April 2013 -- Bhutan
	Kamis, 25 April 2013 -- Bhutan
	Jumat, 26 April 2013 -- Brunei
	Sabtu, 27 April 2013 -- Brunei
	Minggu, 28 April 2013 -- Brunei
	Senin, 29 April 2013 -- Indonesia
	Selasa, 30 April 2013 -- Indonesia

	OpenDoors 71/Mei/2013
	Rabu, 1 Mei 2013 -- Korea Utara
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	Sabtu, 1 Juni 2013 -- Israel dan Wilayah Palestina
	Minggu, 2 Juni 2013 -- Israel dan Wilayah Palestina
	Senin, 3 Juni 2013 -- Israel dan Wilayah Palestina
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	Minggu, 9 Juni 2013 -- Ethiopia
	Senin, 10 Juni 2013 -- India
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	Kamis, 13 Juni 2013 -- Tunisia
	Jumat, 14 Juni 2013 -- Tunisia
	Sabtu, 15 Juni 2013 -- Tunisia
	Minggu, 16 Juni 2013 -- Libya
	Senin, 17 Juni 2013 -- Libya
	Selasa, 18 Juni 2013 -- Libya
	Rabu, 19 Juni 2013 -- Maroko
	Kamis, 20 Juni 2013 -- Semenanjung Arab
	Jumat, 21 Juni 2013 -- Semenanjung Arab
	Sabtu, 22 Juni 2013 -- Semenanjung Arab
	Minggu, 23 Juni 2013 -- Qatar
	Senin, 24 Juni 2013 -- Qatar
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	Rabu, 26 Juni 2013 -- Aljazair
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	Jumat, 30 Juni 2013 -- Mauritania
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	Senin, 1 Juli 2013 -- Bangladesh
	Selasa, 2 Juli 2013 -- Bangladesh
	Rabu, 3 Juli 2013 -- Bhutan
	Kamis, 4 Juli 2013 -- Bhutan
	Jumat, 5 Juli 2013 -- Indonesia
	Sabtu, 6 Juli 2013 -- Laos
	Minggu, 7 Juli 2013 -- Maladewa
	Senin, 8 Juli 2013 -- Maladewa
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	Sabtu, 13 Juli 2013 -- Sri Lanka
	Minggu, 14 Juli 2013 -- Sri Lanka
	Senin, 15 Juli 2013 -- Vietnam
	Selasa, 16 Juli 2013 -- Tiongkok
	Rabu, 17 Juli 2013 -- Tiongkok
	Kamis, 18 Juli 2013 -- Tiongkok
	Jumat, 19 Juli 2013 -- Sudan
	Sabtu, 20 Juli 2013 -- Sudan
	Minggu, 21 Juli 2013 -- Ethiopia
	Senin, 22 Juli 2013 -- Ethiopia
	Selasa, 23 Juli 2013 -- Ethiopia
	Rabu, 24 Juli 2013 -- Kenya
	Kamis, 25 Juli 2013 -- Kenya
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	Minggu, 28 Juli 2013 -- Tanzania
	Senin, 29 Juli 2013 -- Tanzania
	Selasa, 30 Juli 2013 -- Tanzania
	Rabu, 31 Juli 2013 -- Maroko
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	Kamis, 1 Agustus 2013 -- Eritrea
	Jumat, 2 Agustus 2013 -- Kamerun
	Sabtu, 3 Agustus 2013 -- Kamerun
	Minggu, 4 Agustus 2013 -- Republik Afrika Tengah
	Senin, 5 Agustus 2013 -- Somalia
	Selasa, 6 Agustus 2013 -- Somalia
	Rabu, 7 Agustus 2013 -- Rwanda &amp; Burundi
	Kamis, 8 Agustus 2013 -- Arab Saudi
	Jumat, 9 Agustus 2013 -- Semenanjung Arab
	Sabtu, 10 Agustus 2013 -- Semenanjung Arab
	Minggu, 11 Agustus 2013 -- Semenanjung Arab
	Senin, 12 Agustus 2013 -- Oman
	Selasa, 13 Agustus 2013 -- Iran
	Rabu, 14 Agustus 2013 -- Iran
	Kamis, 15 Agustus 2013 -- Iran
	Jumat, 16 Agustus 2013 -- Lebanon
	Sabtu, 17 Agustus 2013 -- Lebanon
	Minggu, 18 Agustus 2013 -- Suriah
	Senin, 19 Agustus 2013 -- Suriah
	Selasa, 20 Agustus 2013 -- Suriah
	Rabu, 21 Agustus 2013 -- Irak
	Kamis, 22 Agustus 2013 -- Suriah
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	Senin, 26 Agustus 2013 -- Aljazair
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	Minggu, 1 September 2013 -- Indonesia
	Senin, 2 September 2013 -- Indonesia
	Selasa, 3 September 2013 -- Korea Utara
	Rabu, 4 September 2013 -- Korea Utara
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	Jumat, 6 September 2013 -- Sudan
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	Senin, 9 September 2013 -- Ethiopia
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	Jumat, 13 September 2013 -- Tanzania
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	Kamis, 19 September 2013 -- Komoro
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	Sabtu, 21 September 2013 -- Somalia
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	Senin, 23 September 2013 -- Nigeria
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	Senin, 30 September 2013 -- Tiongkok
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	Selasa, 1 Oktober 2013 -- Tiongkok
	Rabu, 2 Oktober 2013 -- Tiongkok
	Kamis, 3 Oktober 2013 -- Tiongkok
	Jumat, 4 Oktober 2013 -- Bangladesh
	Sabtu, 5 Oktober 2013 -- Bangladesh
	Minggu, 6 Oktober 2013 -- Maladewa
	Senin, 7 Oktober 2013 -- Maladewa
	Selasa, 8 Oktober 2013 -- Filipina Utara
	Rabu, 9 Oktober 2013 -- Filipina Utara
	Kamis, 10 Oktober 2013 -- Bhutan
	Jumat, 11 Oktober 2013 -- Bhutan
	Sabtu, 12 Oktober 2013 -- Myanmar
	Minggu, 13 Oktober 2013 -- Myanmar
	Senin, 14 Oktober 2013 -- Sri Lanka
	Selasa, 15 Oktober 2013 -- Sri Lanka
	Rabu, 16 Oktober 2013 -- Laos
	Kamis, 17 Oktober 2013 -- Laos
	Jumat, 18 Oktober 2013 -- Vietnam
	Sabtu, 19 Oktober 2013 -- Vietnam
	Minggu, 20 Oktober 2013 -- Nepal
	Senin, 21 Oktober 2013 -- Nepal
	Selasa, 22 Oktober 2013 -- Iran
	Rabu, 23 Oktober 2013 -- Iran
	Kamis, 24 Oktober 2013 -- Iran
	Jumat, 25 Oktober 2013 -- Afrika Utara
	Sabtu, 26 Oktober 2013 -- Afrika Utara
	Minggu, 27 Oktober 2013 -- Unisia
	Senin, 28 Oktober 2013 -- Tunisia
	Selasa, 29 Oktober 2013 -- Libya
	Rabu, 30 Oktober 2013 -- India
	Kamis, 31 Oktober 2013 -- India
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	Jumat, 1 November 2013 -- Bangladesh
	Sabtu, 2 November 2013 -- Maladewa
	Minggu, 3 November 2013 -- Filipina Selatan
	Senin, 4 November 2013 -- Bhutan
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	Rabu, 6 November 2013 -- Myanmar
	Kamis, 7 November 2013 -- Sri Lanka
	Jumat, 8 November 2013 -- Laos
	Sabtu, 9 November 2013 -- Laos
	Minggu, 10 November 2013 -- Vietnam
	Senin, 11 November 2013 -- Vietnam
	Selasa, 12 November 2013 -- Nepal
	Rabu, 13 November 2013 -- India
	Kamis, 14 November 2013 -- India
	Jumat, 15 November 2013 -- India
	Sabtu, 16 November 2013 -- India
	Minggu, 17 November 2013 -- Kazakhstan
	Senin, 18 November 2013 -- Tajikistan
	Selasa, 19 November 2013 -- Turkmenistan
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	Kamis, 21 November 2013 -- Tiongkok (SUAR) and Kyrgyzstan
	Jumat, 22 November 2013 -- Semenanjung Arab
	Sabtu, 23 November 2013 -- Oman
	Minggu, 24 November 2013 -- Iran
	Senin, 25 November 2013 -- Israel dan Teritorial Palestina
	Selasa, 26 November 2013 -- Israel dan Palestina
	Rabu, 27 November 2013 -- Aljeria
	Kamis, 28 November 2013 -- Aljeria
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	Sabtu, 30 November 2013 -- Mauritania

	OpenDoors 78/Desember/2013
	Minggu, 1 Desember 2013 -- Tunisia
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	Minggu, 15 Desember 2013 -- Rwanda dan Burundi
	Senin, 16 Desember 2013 -- Kenya
	Selasa, 17 Desember 2013 -- Komoro
	Rabu, 18 Desember 2013 -- Korea Utara
	Kamis, 19 Desember 2013 -- Korea Utara
	Jumat, 20 Desember 2013 -- Korea Utara
	Sabtu, 21 Desember 2013 -- Indonesia
	Minggu, 22 Desember 2013 -- Indonesia
	Senin, 23 Desember 2013 -- Malaysia
	Selasa, 24 Desember 2013 -- Malaysia
	Rabu, 25 Desember 2013 -- Brunei
	Kamis, 26 Desember 2013 -- Brunei
	Jumat, 27 Desember 2013 -- Mali
	Sabtu, 28 Desember 2013 -- Eritrea
	Minggu, 29 Desember 2013 -- Eritrea
	Senin, 30 Desember 2013 -- Sudan
	Selasa, 31 Desember 2013 -- Tanzania

	Publikasi OpenDoors 2010

