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Rabu, 1 Januari 2014 -- Bangladesh
Kaum SALAM di Bangladesh beribadah di gereja rumah di beberapa
provinsi. Mereka mengalami penganiayaan dan tekanan dari masyarakat
sekitar. Open Doors menguatkan kaum SALAM dengan berbagai pelatihan
kepemimpinan Alkitab. Berdoa bagi para peserta yang ikut pelatihan
supaya tetap melayani dengan penuh belas kasihan.

Kamis, 2 Januari 2014 -- Bangladesh
Yesus mengasihi anak-anak di Bangladesh. Melalui Buku Cerita Alkitab
yang diterima oleh anak-anak, mereka dapat mengenal kasih Kristus.
Seorang anak bernama Mobinul berkata, Saya sangat menyukai Alkitab
ini, yang bagi saya adalah Alkitab saya yang pertama. Saya sering
menceritakan tentang kasih Yesus (Isa) kepada teman-teman sekolah.
Berdoalah bagi Mobinul dan anak-anak yang lain agar mereka membuka
hati bagi Kristus.

Jumat, 3 Januari 2014 -- Maladewa
Saat ini, di Maladewa dibutuhkan pekerja Kristen, pengajar, dan
misionaris yang berkomitmen, yang berani membagikan berita Injil Yesus
Kristus di negara yang tertutup ini. Berdoalah untuk kebutuhan
tersebut agar ada orang Kristen yang merespons panggilan Tuhan bagi
orang-orang di Maladewa.

Sabtu, 4 Januari 2014 -- Maladewa
Usaha untuk menghentikan pertumbuhan orang Kristen dan penduduk asli
yang menjadi Kristen dilakukan kaum M Maladewa. Orang-orang Kristen di
sana terpaksa harus beribadah secara sembunyi-sembunyi. Berdoalah agar
Tuhan Yesus menyatakan diri kepada orang Maladewa, dan orang Kristen
menjadi pancaran kasih Tuhan meskipun ditekan oleh pemerintah.

Minggu, 5 Januari 2014 -– Filipina Selatan
Berdoalah bagi saudara seiman di Zamboanga. Mereka menghadapi konflik
antara pemberontak Moro dan pemerintah Filipina. Desa St. Barbara dan
St. Catalina adalah desa yang terdapat sejumlah keluarga kaum SALAM
dari suku Sama, banyak rumah mereka dibakar selama konflik terjadi.
Berdoalah agar Tuhan memimpin, melindungi, dan melakukan pemulihan
bagi semua orang Kristen suku Sama.
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Badai tropik Odette mengakibatkan terjadinya banjir yang mengepung
kota Zamboanga. Diperkirakan ada enam ribu keluarga telah diungsikan
karena badai ini, dan ada kira-kira seratus ribu orang menjadi
pengungsi akibat konflik. Berdoalah agar pengharapan dan ketenangan
boleh didapatkan melalui Tuhan Yesus Kristus.

Selasa, 7 Januari 2014 -- Bhutan
Orang Kristen di Bhutan mengalami penganiayaan dari pemerintah
meskipun konstitusi baru sudah disahkan. Meskipun terjadi penyimpangan
yang masih berlaku di dalam ajaran Buddhisme dan ajaran Hindu,
aktivitas orang-orang Kristen masih harus sembunyi-sembunyi. Berdoalah
bagi orang Kristen Bhutan agar tetap mengasihi dan mengenal Tuhan
lebih dalam.

Rabu, 8 Januari 2014 -- Bhutan
Mengenal Tuhan melalui pembacaan firman-Nya merupakan hal yang
mendasar bagi orang Kristen yang ingin bertumbuh dalam imannya.
Berdoalah bagi kesempatan melalui materi-materi Kristen yang tersedia
bagi mereka. Kiranya hal itu menjadi cara untuk mereka mengenal
Kristus lebih dalam.

Kamis, 9 Januari 2014 -– Myanmar (Burma)
Saya pernah bergumul dengan sakit, tetapi Tuhan mengirim hamba-Nya
untuk menolong dan saya telah sembuh dari sakit, kata Je (nama
samaran), istri seorang pendeta yang telah sembuh dari sakit perut
parah. Teruslah berdoa bagi para pendeta di Myanmar agar selalu
mengalami perlindungan Tuhan.

Jumat, 10 Januari 2014 -– Myanmar (Burma)
Berdoalah bagi kelompok Buddha dan kelompok Muslim di bagian selatan
Myanmar. Telah terjadi konflik antara dua kelompok tersebut dan diakui
telah terjadi korban jiwa maupun kerusakan gedung. Orang Kristen
terjebak di tengah konflik dan terkadang kesulitan juga dalam membantu
para pengungsi yang kelaparan. Berdoa agar Tuhan memulihkan dengan
damai dan perlindungan bagi umat-Nya di Myanmar.

Sabtu, 11 Januari 2014 -– Sri Lanka
Tahun lalu, penyerangan terhadap gereja di Sri Lanka mengalami
peningkatan. Dilaporkan bahwa menjadi orang percaya mendapatkan
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ancaman, dianiaya, bahkan sampai dibunuh karena iman kepada Yesus
Kristus. Bodu Bala Sena (BBS), kaum fundamentalis Buddha, mengatakan
dalam sebuah artikel di Majalah Time bahwa negara perlu
mereklamasikan kembali apa yang menjadi dasar dari kerohanian.
Berdoalah bersama dengan umat Kristen di Sri Lanka agar perlindungan
Tuhan nyata atas umat Kristen di Sri Lanka.

Minggu, 12 Januari 2014 -- Laos
Di Laos, jika ada saudara orang Kristen dan ingin bekerja di
pemerintahan, mereka tidak mengizinkan saudaranya, kata seorang
pekerja kaum muda, Jordan (samaran). Pemerintah juga mengatakan bahwa
kekristenan secara umum bukan untuk orang Laos. Berdoalah bagi
pemerintah agar mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus sehingga
mereka boleh terbuka bagi Injil dan umat Kristen.

Senin, 13 Januari 2014 -- Laos
Seorang pemimpin yang mengikuti pelatihan OD berkata, Setelah saya
mendengar kebenaran firman Tuhan, Tuhan mengubah cara berpikir saya.
Saya tidak lagi menggunakan kekuatan dan kemampuan sendiri, tetapi
saya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Berdoalah bagi para pemimpin
Kristen seperti Keo agar belajar kerendahan hati dan menjadi hamba
pelayan seperti Kristus.

Selasa, 14 Januari 2014 -– Vietnam
Pemerintah terus melakukan pengawasan ketat terhadap setiap aktivitas
para pemimpin dan pendeta di Vietnam, terutama di antara kaum suku
yang ada di pegunungan Vietnam Utara dan Tengah. Berdoalah bagi
pekerja Kristen di wilayah ini agar tidak menjadi takut dan lemah
karena ancaman dan undangan persahabatan dari kantor polisi.

Rabu, 15 Januari 2014 -- Vietnam
Mengucap syukur atas pencetakan Alkitab Anak, yang telah
didistribusikan ke semua provinsi di Vietnam. Berdoalah agar melalui
Alkitab Anak ini, kasih dan kebaikan Tuhan nyata di antara anak-anak
suku.

Kamis, 16 Januari 2014 -- Nepal
Bersyukur kepada Tuhan yang telah menumbuhkan gereja-Nya di Nepal,
yang bertumbuh secara jumlah meskipun mengalami tekanan sosial agama.
Berdoalah bagi para petobat baru agar mereka bertahan dalam Kristus
dan tetap berani menjadi saksi Kristus.
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Jumat, 17 Januari 2014 -- Nepal

Sering kali, orang Kristen dari latar belakang Hindu di Nepal
cenderung menjadikan Yesus sebagai salah satu dewa tambahan mereka
semata-mata. Berdoalah agar mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan
Juru Selamat secara benar.

Sabtu, 18 Januari 2014 -- Tiongkok
John (samaran) seorang misionaris Tiongkok yang tinggal di Barat Laut
Tiongkok bersama istri dan anak-anaknya melayani kaum SALAM. Wilayah ini
sensitif dengan politik dan keagamaan yang dikontrol ketat oleh
pemerintahan. John harus bekerja untuk mendapatkan status yang resmi
untuk bisa menetap. Dia membuka usaha kecil, tetapi ia mengalami
kerugian sehingga akhirnya ia harus bekerja. Berdoalah agar Tuhan
memimpin dan memenuhi kebutuhannya dan keluarga.

Minggu, 19 Januari 2014 -- Tiongkok
Istri saudara Wang (nama samaran) dari desa Hui, seorang kuam SALAM
dari suku minoritas. Menikah dengan suku Han dan menjadi Kristen serta
mengalami tekan dari pihak keluarga. Saat ini, pasangan ini melayani
orang Tiongkok dari suku Han di pedalaman. Mereka juga tetap memiliki
beban untuk suku Hui. Berdoalah bagi pasangan suami istri ini dalam
melayani kelompok suku Hui.

Senin, 20 Januari 2014 -- Tiongkok
Musa (samaran) adalah seorang Kristen dari latar belakang Tibet (TBBs)
yang melayani penggembalaan bagi orang-orang Tibet yang percaya
Kristus. Seorang Lama yang telah menjadi Kristen mendapatkan
pengawasan ketat setiap saat. Karena dia melayani dengan segenap hati
dengan tetap menjaga identitasnya. Saat ini, dia melayani istri-istri
yang diusir oleh suaminya karena menjadi Kristen. Berdoalah agar Tuhan
memberikan hikmat dalam melakukan pelayanan penggembalaannya dan juga
dalam melatih orang Tibet menjadi calon pemimpin.

Selasa, 21 Januari 2014 -- Afganistan
Orang Kristen di Afganistan beribadah di gereja rumah sehingga mereka
tidak terlibat dalam jaringan organisasi Kristen. Mereka terisolasi
sehingga tidak mudah untuk percaya kepada organisasi. Berdoalah bagi
gereja-gereja bawah tanah agar mereka tetap bertumbuh dan terbuka bagi
organisasi Kristen.
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Rabu, 22 Januari 2014 -– Afganistan

Afganistan menduduki urat ketiga dalam Indeks Ketertindasan umat
Kristen 2014. Orang Kristen berada dalam bahaya. Keluarga-keluarga
mempunyai tanggung jawab untuk menjaga kehormatan keluarga dari
pemurtadan. Menjadi orang Kristen tidak mudah karena mereka akan
mengalami penganiayaan, penculikan, bahkan sampai dibunuh. Pemerintah
dan kelompok ekstremis lainnya mengancam orang Kristen. Berdoalah agar
Tuhan memberikan perlindungan bagi umat Kristen di Afganistan dari
kelompok ekstremis.

Kamis, 23 Januari 2014 -– Afganistan
Bersyukur melalui siaran radio Kristen banyak orang Afganistan
mendengarkan Yesus dan melalui materi Kristen yang ada di website
Kristen. Beberapa dari mereka adalah dari kaum SALAM (mereka
terisolasi) yang sudah percaya, mereka kecewa pada iman yang lama dan
percaya Yesus Kristus. Setiap tahun, banyak dari mereka yang menjadi
martir karena iman, dan banyak dari mereka yang trauma atas kejadian
tersebut. Berdoalah bagi keluarga-keluarga martir agar mereka bertahan
dan dalam perlindungan Tuhan.

Jumat, 24 Januari 2014 -– India
Berdoalah bagi para pekerja relawan dan staff OD yang melayani di
daerah-daerah sangat rawan di India. Berdoalah juga bagi situasi
politik setelah hasil pemilu agar tidak terjadi kerusuhan dari
kelompok Maoist, terutama di wilayah Maoist yang bisa saja menjadi
pemicu masalah bagi gereja.

Sabtu, 25 Januari 2014 -– India
LEAD adalah institusi yang memberikan pelatihan teologia dan
penggembalaan bagi para pendeta yang tidak sekolah Alkitab dan
melayani di daerah rawan penganiayaan di Utara dan Tengah, India.
Berdoalah agar LEAD membawa dampak bagi kehidupan para pendeta di
dalam penggembalaannya di gereja.

Minggu, 26 Januari 2014 -– India
Politik dan polarisasi komunal diperkirakan menimbulkan penganiayaan
terhadap gereja akan meningkat di India. Berdoalah bagi gereja-gereja
di India agar berdiri teguh di tengah situasi yang mereka hadapi saat
ini.
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Senin, 27 Januari 2014 -– India

Di India, banyak gereja baru dan jemaatnya membutuhkan pelatihan dan
pemuridan Alkitab. Berdoalah bagi para pengajar yang mengajarkan
Alkitab. Berdoalah juga untuk para korban Topan Phailin, banyak korban
jiwa di Orissa dan Andhara Pradesh. Berdoalah bagi pemulihan para
korban bencana.

Selasa, 28 Januari 2014 -– Afganistan
Berdoalah bagi proyek baca tulis Open Doors di Madhya Pradesh,
Chhattisgarh, dan Orissa. Berdoalah agar Tuhan memberkati dan memakai
proyek tersebut untuk menjangkau umat-Nya.

Rabu, 29 Januari 2014 -– Republik Afrika Tengah (CAR)
Berdoalah bagi umat Kristen di Afrika Tengah (CAR) agar tetap berdiri
di tengah penganiayaan yang terjadi, yang dilakukan kelompok
pemberontak ekstrem Seleka. Pemberontak Seleka mengambil alih
kekuasaan pada bulan Maret 2014. Gereja Katolik dan Protestan
mengadakan sebuah konferensi untuk membentuk global awareness
sebagai bentuk peduli terhadap situasi berbahaya Afrika Tengah (CAR).
Para pemimpin gereja menandatangani sebuah dokumen yang disebut Call
of Bangui yang diserahkan ke divisi hukum OD. Berdoalah untuk hasil
yang positif dari kerja sama ini, bagi kedamaian dan pemulihan di
Afrika Tengah dan para pengungsi.

Kamis, 30 Januari 2014 -– Republik Afrika Tengah (CAR)
Berdoalah bagi umat Kristen yang kehilangan keluarga akibat kekerasan
yang terjadi pada bulan Maret lalu. Berdoalah bagi pemulihan dan
anugerah bagi para korban luka-luka, pemerkosaan, kekerasan, dan
kehilangan materi oleh kaum pemberontak. Berdoalah agar Tuhan
memberkati dan memulihkan keadaan mereka.

Jumat, 31 Januari 2014 -– Ethiopia
Umat percaya dari suku di daerah selatan Ethiopia mengalami
penganiayaan dari masyarakat setempat. Masyarakat setempat menuduh
mereka melakukan hal yang memalukan sebagai orang Kristen. Istri yang
menjadi Kristen menghadapi ancaman perceraian dari suami-suami mereka.
Banyak anak muda yang kehilangan pekerjaan mereka karena menjadi
Kristen. Gereja-gereja di Nyangatan bertanggung jawab membantu para
pengungsi Kristen.
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Sabtu, 1 Februari 2014 –- Ethiopia
Berdoalah bagi umat Kristen di Ethiopia dan di Sudan Selatan. Mereka diusir dari
desa mereka karena mereka adalah orang Kristen. Gereja-gereja merasa terbeban
untuk pekerjaan di Ethiopia. Berdoalah bagi gereja-gereja di Nyangatan agar
dikuatkan dan termotivasi walaupun di tengah penganiayaan. Berdoalah agar Tuhan
memperlengkapi para pemimpin gereja dengan keberanian, hikmat, dan pengertian
dalam menghadapi tantangan ini.

Minggu, 2 Februari 2014 -– Eritrea
Teruslah berdoa untuk kekuatan dan anugerah bagi umat Kristen di Eritrea yang
menghadapi penganiayaan berat. Ada ratusan keluarga yang tinggal sebagai
pengungsi di beberapa negara. Berdoalah bagi pihak pemerintah agar tidak
memusuhi orang Kristen Injili.

Senin, 3 Februari 2014 -– Sudan
Berdoalah bagi kesatuan dan kekuatan gereja teraniaya di Sudan. Bersyukur bagi
kesatuan warga yang memperjuangkan hak warga sipil terhadap tekanan pemerintah,
termasuk umat Kristen. Berdoalah agar pemerintah memperhatikan hak-hak warga
sipil. Berdoalah juga bagi pemimpin gereja dalam menguatkan jemaat dari situasi
yang berbahaya.

Selasa, 4 Februari 2014 -– Kenya
Berdoalah bagi keamanan gereja di Kenya dari serangan teroris, secara khusus
bagi yang tinggal di tempat-tempat yang dekat dengan perbatasan Somalia dan di
provinsi Coast. Berdoalah agar dengan kasih Kristen, mereka merespons para
penganiaya dengan pengampunan sehingga keselamatan terjadi.

Rabu, 5 Februari 2014 -- Tanzania
Berdoalah bagi situasi proses peninjauan kembali konstitusi di Tanzania.
Berdoalah agar pemerintah menghentikan segala bentuk serangan dari kaum M
terhadap umat Kristen dan gedung gereja.

Kamis, 6 Februari 2014 -– Uganda
Berdoalah bagi gereja-gereja di Uganda yang setia melayani Tuhan. Berdoalah
untuk Susan Ithungu dan Mzee William Masolo agar Tuhan terus memelihara hidup
mereka karena kesaksian mereka telah menguatkan umat Kristen di dunia.
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Berdoalah bagi pemimpin baru dari ECC agar Tuhan memberikan hikmat yang
melimpah dan keberanian kepada mereka, dalam melakukan pekerjaan yang penting
ini.

Sabtu, 8 Februari 2014 -– Ivory Coast (Pantai Gading)
Negara ini sedang mengalami pemulihan stabilitas, tetapi dampak yang ditimbulkan
adalah biaya hidup menjadi mahal, terutama di Abidjan. Berdoalah bagi pemerintah
dan gereja agar diberikan hikmat oleh Tuhan dalam menghadapi tantangan ini.

Minggu, 9 Februari 2014 -– Mesir
Iblis selalu tidak senang jika ada roh kesatuan yang bertumbuh di antara tiga
gereja yang berbeda di Mesir seperti: gereja Ortodoks, Injili, dan Katolik. Ada
roh pertikaian yang bisa menyebabkan perpecahan di antara umat Kristen di Mesir.
Berdoalah untuk melawan kejahatan dari si jahat yang bisa memecahkan roh kasih,
kebaikan, dan kesatuan.

Senin, 10 Februari 2014 -– Mesir
Berdoalah untuk penuaian jiwa bagi Kerajaan Surga. Mereka berharap dan berdoa
untuk menjangkau jiwa-jiwa dari kaum SALAM agar mereka mendengar berita
keselamatan dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.

Selasa, 11 Februari 2014 -– Mesir
Terus berdoa bagi jalan keluar dari dilema politik di Mesir. Bangsa yang sedang
bertikai antara mayoritas yang menolak rezim presiden yang lama dan didukung
oleh kelompok minoritas keras. Masa depan terlihat suram dengan ketidakpastian
pemulihan di antara kelompok SALAM dan warga Mesir. Membutuhkan mukjizat Tuhan
Yesus!

Rabu, 12 Februari 2014 -– Mesir
Kesaksian umat Kristen tentang kasih dan pengampunan menjadi terang Kristus
sehingga bercahaya bagi jutaan kaum SALAM di Mesir. Berdoalah bagi umat Kristen
di daerah miskin, di desa terkecil, dan kota agar mereka dapat menjadi terang
dan pembawa harapan bagi kaum SALAM.

Kamis, 13 Februari 2014 -– Semenanjung Arab
Negara-negara Semenanjung Arab adalah Arab Saudi, Yaman, Oman, Uni Emirat Arab,
Qatar, Bahrain, dan Kuwait. Berdoalah bagi setiap orang Kristen di negara-negara
tersebut dan mereka yang suka menikahkan pasangan dengan iman yang berbeda.
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Karena dalam kebudayaan mereka, keluargalah yang mengatur pernikahan sehingga
ini menjadi tantangan bagi orang Kristen.

Jumat, 14 Februari 2014 -– Arab Saudi
Pekerjaan Tuhan bagi pekabaran Injil di Arab yang tertutup bagi Injil sedang
terjadi luar biasa. Mereka mengenal Yesus melalui mimpi dan penglihatan, dan
mereka mulai mencari kebenaran dari mimpi mereka. Berdoalah agar pekerja-pekerja
Kristen diberikan keberanian untuk menceritakan iman mereka.

Sabtu, 15 Februari 2014 -– Qatar
Berdoalah bagi kelompok orang percaya dalam persekutuan melalui sukacita akan
menarik lebih banyak orang Qatar dengan melihat kehidupan harmonis di dalam
Tuhan. Berdoalah bagi terobosan secara rohani bagi negara yang mapan ini agar
memiliki rasa bergantung penuh pada Tuhan.

Minggu, 16 Februari 2014 -– Yaman
Berdoalah bagi tujuh orang dari berbagai negara yang saat ini masih ditahan di
Yaman dan sedang menunggu putusan. Mintalah agar para penangkap segera
membebaskan dan apa yang diminta dapat dipenuhi. Berdoalah bagi para penculik
agar dijamah oleh Tuhan.

Senin, 17 Februari 2014 -– Iran
Berdoalah bagi pendeta Armenian yang dipanggil oleh polisi rahasia dan
memintanya untuk menghentikan kegiatan gereja berbahasa Farsi atau harus
meninggalkan negara Iran. Berdoalah bagi pendeta Vruir Avanessian (61), yang
disidang di Persidangan Revolusinari di Tehran. Pengadilan melarang dia untuk
berhubungan dengan orang Kristen dan melarang melakukan aktivitas kekristenan
sampai ada keputusan.

Selasa, 18 Februari 2014 -– Iran
Berdoalah bagi Maryam Naghash Zargaran (35) yang dijatuhi hukuman penjara 4
tahun di penjara Evin, Tehran. Beberapa tahun lalu, dia melakukan operasi
jantung dan saat ini kondisinya semakin buruk. Saat ini, dia menderita sakit
jantung di penjara. Maryam akhirnya dipindahkan ke rumah sakit karena keadaannya
memburuk. Berdoalah agar Tuhan memberikan kesembuhan dan pemulihan bagi
Maryam.

Rabu, 19 Februari 2014 -– Iran
Berdoalah agar Tuhan Yesus Kristus akan menjaga, memelihara, dan memotivasi
semua orang percaya di Iran, terutama umat Kristen yang berada dalam penjara di
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mana ada lebih dari 40 kasus yang terjadi terhadap orang Kristen di Iran.

Kamis, 20 Februari 2014 -– Israel dan Kawasan Palestina
Bersyukur karena Tuhan membukakan cara untuk umat Kristen di kawasan Palestina
dalam memberitakan Injil selama hari Natal. Terutama di Betlehem, kota kelahiran
Yesus, mereka memberikan hadiah dan makanan dalam merayakan kelahiran Juru
Selamat. Berdoalah agar Tuhan memberkati ekspresi kasih mereka dan menjadi
berkat.

Jumat, 21 Februari 2014 -– Israel dan Kawasan Palestina
Tampaknya, pengaruh Yehuda semakin berkembang di Israel sehingga memunculkan
tantangan baru bagi Yahudi Mesianik. Di tempat-tempat seperti Arad dan Ashdod,
umat percaya menghadapi tindakan perlawanan secara teratur, seperti mendapat
gangguan dan tekanan. Berdoalah agar kesaksian mereka menjadi terang dan
berdampak.

Sabtu, 22 Februari 2014 -– Israel dan Kawasan Palestina
Berdoalah bagi komunitas umat Kristen di Gaza. Berdoalah agar tetap semangat dan
penuh pengharapan, ada kesatuan di antara umat percaya, dan berdoalah juga bagi
para pemimpin gereja supaya diberikan hikmat yang luar biasa dalam menghadapi
situasi saat ini.

Minggu, 23 Februari 2014 -– Mauritania
Banyak umat Kristen kaum SALAM yang diundang dalam sebuah pidato terbuka dan
debat di bulan depan. Dukung dalam doa bagi negara ini agar tidak mementingkan
agenda mereka saja karena ini merupakan salah satu usaha untuk menekan Kristen
melalui debat dan pidato di depan umum. Berdoalah agar Tuhan membuka mata hati
mereka untuk mengenal Yesus Kristus.

Senin, 24 Februari 2014 -– Mauritania
Berdoalah bagi ibu kota Nouakchott, yang mengalami banjir dan masih tergenang
air seminggu ini. Kemungkinan, akan banyak yang menjadi seperti rawa-rawa.
Orang-orang miskin dan juga umat percaya banyak yang mengalami penderitaan saat
ini.

Selasa, 25 Februari 2014 -– Mauritania
Berdoalah bagi masyarakat Pulaar kelompok minoritas kulit hitam di negara ini.
Mereka merasakan tekanan dan penganiayaan oleh kelompok mayoritas Arab.
Berdoalah agar Tuhan menunjukkan keadilan dan anugerah-Nya bagi umat Kristen
Pulaar.
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Rabu, 26 Februari 2014 -– Suriah

Berita tentang kekerasan dan kebencian terus dikumandangkan di Suriah, tetapi
banyak kelompok tetap berpikir bahwa mereka tetap dapat hidup bersama dengan
damai. Berdoalah agar gereja-Nya tetap memberitakan kebenaran Injil dan
pemulihan terjadi. Kiranya umat Kristen menjadi surat terbuka bagi banyak orang
untuk menjangkau orang bagi Kristus.

Kamis, 27 Februari 2014 -– Irak
Banyaknya tragedi yang terjadi di Irak membuktikan hal tersebut bisa terjadi
lagi kalau melihat dan membaca berita-berita yang mengerikan. Tampaknya belum
terlihat penyelesaian dari penumpahan darah di negara ini. Berdoalah agar
kedamaian sejati dari Yesus Kristus dan pemulihan di antara komunitas yang ada
di negara ini bisa terjadi.

Jumat, 28 Februari 2014 -– Lebanon
Kekerasan yang berlangsung telah memakan korban jiwa dari negara tetangga,
Suriah. Mengingatkan kembali tentang perang di negara mereka tahun 2013 lalu.
Banyak dari mereka yang ingin kembali pulang, tetapi kejadian tersebut membuat
mereka trauma yang mendalam. Berdoalah bagi umat Kristen agar tetap kuat dan
merespons positif. Berdoalah agar gereja juga menjadi jawaban dengan membawa
kedamaian dan pemulihan.
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Sabtu, 1 Maret 2014 -- Brunei
Kesempatan untuk bersekutu dan melakukan pemuridan bagi kaum SALAM
sangatlah sulit. Mereka mendapatkan masalah dari keluarga dan temanteman kalau mereka kedapatan bekerja dengan orang Kristen. Berdoalah
agar Tuhan menuntun kaum SALAM mendapatkan komunitas Kristen yang bisa
menguatkan mereka.

Minggu, 2 Maret 2014 -- Brunei
Kaum SALAM yang menjadi pengikut Kristus mengalami penganiayaan dan
ditekan untuk kembali ke iman yang lama. Jika mereka memilih untuk
tetap di dalam Kristus, mereka akan diusir dari keluarga dan komunitas
mereka. Bahkan, mereka disiksa atau dikunci di dalam ruang isolasi.
Berdoalah bagi mereka agar tetap kuat dalam iman mereka kepada
Kristus.

Senin, 3 Maret 2014 -- Indonesia
Indonesia akan mengadakan pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat pada April
2014. Biasanya, sebulan sebelum pemilihan, dikenal sebagai masa
tenang, sering digunakan para calon untuk mendapatkan suara
menggunakan taktik politik dengan isu-isu agama. Doakan agar Tuhan
mengendalikan situasi selama pemilihan berlangsung.

Selasa, 4 Maret 2014 -- Indonesia
Wakil Gubernur Basuki Tjahaya Purnama “Ahok” melakukan perubahan untuk
memberantas korupsi. Sebagai seorang Kristen, akibatnya ia menjadi
target propaganda partai politik dan pejabat pemerintah lainnya.
Karena integritasnya kuat, ia mendapat dukungan rakyat. Berdoalah agar
Tuhan melindungi dan memberikan hikmat dan kebijaksanaan sehingga ia
menjadi teladan bagi banyak pemimpin.

Rabu, 5 Maret 2014 -- Indonesia
Umat Hindu di Bali akan merayakan Nyepi, 31 Maret 2014 -- keheningan,
puasa, dan meditasi. Adakalanya, pemimpin Hindu menggunakan kesempatan
ini untuk memaksa non-Hindu untuk berpartisipasi. Pengikut Kristus
latar belakang Hindu akan mengalami tekanan. Berdoalah bagi orang
percaya berlatar belakang Hindu agar berdiri teguh dalam iman mereka
meskipun mengalami tekanan.
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Kamis, 6 Maret 2014 -- Malaysia

Kaum SALAM di Malaysia mengalami kesulitan dalam memahami keilahian
Yesus Kristus. Pemuridan merupakan sarana penting dalam membantu
mereka bertumbuh dalam iman mereka. Berdoalah agar Tuhan membangkitkan
para pengajar Alkitab dan pembimbing rohani untuk membantu kaum SALAM
semakin mengenal pribadi Kristus.

Jumat, 7 Maret 2014 -- Malaysia
Kaum SALAM mengalami kesulitan untuk bisa beribadah di gereja lokal
karena berisiko. Untuk itu, gereja-gereja lokal merasa takut untuk
menerima kaum SALAM beribadah di gereja mereka. Berdoalah agar kaum
SALAM dapat menemukan cara tersendiri untuk mereka bisa beribadah dan
gereja setempat diberikan hikmat dan keberanian.

Sabtu, 8 Maret 2014 -- Eritrea
Sejak kemerdekaan tahun 1993, rakyat merasakan tidak adanya kebebasan.
Pemerintah masih melakukan tekanan terhadap rakyat. Diperkirakan, tiga
ribu warga mencoba untuk meninggalkan Eritrea setiap bulan walaupun
dengan risiko dan bahaya. Berdoalah agar Tuhan membawa perubahan bagi
pemerintahan Eritrea dan berdoalah bagi gereja agar diberikan kekuatan
untuk melewati setiap pergumulan.

Minggu, 9 Maret 2014 -- Kenya
Bentrokan yang terjadi menimbulkan kegelisahan di antara orang Kristen
dan para misionaris di Kenya Utara. Mereka merasakan bahwa tindakan
tersebut bagian dari rencana untuk memperkenalkan syariat. Umat
Kristen menyayangkan proses Peninjauan Ulang Konstitusi yang telah
memberikan ruang bagi pemerintah daerah menerapkan syariat di wilayah
ini, meskipun bertentangan dengan hukum. Berdoalah bagi perlindungan
para misionaris dan orang Kristen yang tinggal di wilayah tersebut, di
mana tekanan meningkat.

Senin, 10 Maret 2014 -- Nigeria
Dampak dari tindakan Boko Haram di Nigeria Utara dirasakan oleh
komunitas Kristen selama bertahun-tahun. Ratusan keluarga telah
kehilangan mata pencaharian dan ribuan keluarga telah terbunuh. Jemaat
di Yobe, khususnya, dan Borno merasakan dampak ketidakstabilan dan
ancaman. Berdoalah bagi pemerintah agar segera mengakhiri penderitaan
yang disebabkan pemberontakan oleh Boko Haram.
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Selasa, 11 Maret 2014 -- Republik Afrika Tengah (CAR)

Tanggal 20 Agustus tahun lalu, dua hari setelah Michel Djotodia
diangkat menjadi presiden, pascakudeta bulan Maret 2014 lalu di
Republik Afrika Tengah (CAR), tentara M Seleka merayakannya dengan
konvoi secara liar di ibu kota Bangui. Mereka melakukan penyerangan
dan menjarah rumah-rumah, mencuri mobil, peralatan, dan komputer.
Berdoalah bagi kedamaian dan keamanan di Bangui.

Rabu, 12 Maret 2014 -- Republik Afrika Tengah (CAR)
Suzanne (16) menjadi korban pemerkosaan dan saat ini, ia masih trauma
dengan pengalaman yang mengerikan tersebut. Ia membutuhkan waktu yang
cukup lama untuk bisa sembuh. Berdoalah bagi pemulihan Suzanne dalam
segala situasi dan berdoalah agar tidak ada kebencian. Berdoalah juga
bagi tim OD yang memberikan pelayanan secara medis dan trauma
konseling bagi para korban pemerkosaan.

Kamis, 13 Maret 2014 -- Sudan
Pemerintah Sudan sedang mengampanyekan segala bentuk pelanggaran dan
penyalahgunaan HAM di Kordofan Utara dan Selatan, Blue Nile, Darfur,
dan Pegunungan Nuba. Mereka mengebom peternakan, sekolah, gereja,
klinik, dan pasar. Warga sipil tak berdosa, wanita, dan anak-anak
terbunuh. Mereka hidup dalam ketakutan dan mereka tinggal di gua-gua
dan pegunungan. Berdoalah agar Dewan HAM PBB segera bertindak untuk
mengatasi masalah hak asasi manusia Sudan.

Jumat, 14 Maret 2014 -- Somalia
Kekerasan di Somalia telah berlangsung selama bertahun-tahun, pemilu
September 2012 memberi pintu bagi stabilitas dan pertumbuhan. Dengan
dukungan International, kekerasan menurun dan dalam mengusir
gerilyawan Al Shabaab. Namun, belum seluruhnya membawa kebebasan bagi
gereja dalam beribadah. Berdoalah agar Tuhan menyatakan kasih karuniaNya kepada pemerintah Somalia dalam mengatasi tantangan.

Sabtu, 15 Maret 2014 -- Korea Utara
Baru-baru ini, terjadi gelombang pembersihan terhadap para pemimpin
Korea Utara. Rezim Kim Jong – Un yang tegas telah menetapkan aturan
sendiri. Ini adalah berita buruk bagi orang Kristen dan warga yang
berharap perubahan. Doakan Kim Jong – Un dan para pemimpin agar Tuhan
menjamah hati mereka.
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Minggu, 16 Maret 2014 -- Korea Utara

Berdoalah bagi orang Kristen yang di penjara kamp kerja paksa.
Berdoalah agar Allah memberi mereka kekuatan secara adikodrati dan
iman yang teguh, di tengah penganiayaan dan tekanan. Berdoalah agar
Tuhan membebaskan anak-anak-Nya.

Senin, 17 Maret 2014 -- Korea Utara
Berdoalah bagi perlindungan untuk pengungsi Kristen yang mencoba
melarikan diri ke Tiongkok dengan melewati perbatasan yang berbahaya.
Berdoa agar mereka dapat bertemu dengan orang-orang Kristen Tiongkok
sehingga memiliki persekutuan, pengajaran, dan bantuan sehingga mereka
dapat bertahan hidup.

Selasa, 18 Maret 2014 -- Korea Utara
Para orang tua Kristen tidak menjelaskan Injil kepada anak-anak karena
mereka dengan mudah membocorkan rahasia. Untuk itu, mereka menunggu
sampai usia remaja. Berdoalah untuk proyek-proyek Open Doors di Korea
Utara dan berdoalah bagi para orang tua agar diberi hikmat dalam
mengajarkan Injil kepada anak-anak mereka.

Rabu, 19 Maret 2014 -- Afganistan
Penculikan sering terjadi di Afganistan. Terkadang, korbannya adalah
orang Kristen. Berdoalah bagi orang Kristen yang tinggal berpindahpindah. Doakan agar mereka dapat tetap fokus pada Tuhan dan
bersukacita. Mereka percaya kepada Kristus melalui radio, TV, atau
internet, tetapi sulit mendapatkan Alkitab. Berdoalah agar Alkitab
dapat dimiliki oleh semua orang percaya.

Kamis, 20 Maret 2014 -- Tiongkok
Berdoalah bagi para pekerja media Kristen di Tiongkok. Kerinduan mereka
adalah melalui media, masyarakat umum dapat diubahkan. Karena pengaruh
mereka, mereka ditentang oleh pemerintah. Sebagai contoh, sangat sulit
untuk mendapatkan ISBN untuk buku Kristen.

Jumat, 21 Maret 2014 -- Tiongkok
Doakan Ruby (bukan nama sebenarnya) dan suaminya. Keduanya adalah kaum
SALAM yang mengalami tekanan dari keluarga mereka setelah menjadi
pengikut Kristus. Mereka tahu bahwa jumlah mereka tidak banyak dan
harus merahasiakan kalau mereka orang Kristen. Berdoalah agar Tuhan
menolong mereka agar merasa tidak terisolasi, tetapi mereka akan
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membantu kaum SALAM lain bertumbuh.

Sabtu, 22 Maret 2014 -- Tiongkok
Doakan Lucy (samaran) dan pendeta Han. Mereka dari suku Han, keduanya
mendedikasikan hidupnya untuk membawa Injil kepada kaum SALAM. Mereka
juga membantu gereja bawah tanah di Tiongkok Barat. Berdoalah agar Tuhan
membantu mereka.

Minggu, 23 Maret 2014 -- Tiongkok
Doakan Cindy dan Yuan (samaran). Keduanya adalah kaum SALAM dan
pemimpin gereja rumah. Kebutuhan yang mendesak adalah pelatihan
Alkitab. Berdoalah agar Allah akan membantu mereka untuk memahami
firman-Nya dan dapat mengajarkannya kepada mereka.

Senin, 24 Maret 2014 -- Bangladesh
Digol Sarder, seorang pemuda kaum SALAM, sedang belajar bahasa Arab di
Universitas Dhaka. Sebab, ia memiliki beban untuk menjangkau mahasiswa
kaum SALAM. Berdoalah agar Tuhan mencurahkan belas kasihan kepada
Digol. Gereja Bangladesh membutuhkan lebih banyak orang seperti dia
sebagai pendidik untuk memengaruhi masyarakat.

Selasa, 25 Maret 2014 -- Bangladesh
Kaum SALAM Bengali adalah kaum termiskin di masyarakat. Mereka tidak
memiliki keterampilan dan penghasilan. Untuk membantu mereka, Open
Doors membiayai dengan memberikan kursus memperbaiki ponsel selama 6
bulan. Berdoalah agar mereka menjadi mandiri dan menjadi saksi akan
kebaikan Tuhan di tengah komunitas mereka.

Rabu, 26 Maret 2014 -- Bangladesh
Melalui program pinjaman modal usaha dari OD, Pdt. Habibur Rahman dari
kaum SALAM dapat menopang pelayanan dan keluarganya melalui modal
usaha yang dikerjakan. Berdoalah agar Tuhan memberkati usaha yang
dikerjakan oleh pendeta Habibur.

Kamis, 27 Maret 2014 -- Maladewa
Banyaknya kasus orang Kristen Maladewa pada masa lalu dapat
membahayakan rekan-rekan seiman sehingga banyak ketidakpercayaan di
antara mereka. Berdoalah di tengah keragu-raguan mereka, Allah tetap
menyatukan mereka, dan melindungi mereka dan kegiatan mereka dari
mata-mata pemerintah.
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Jumat, 28 Maret 2014 -- Maladewa

Memiliki Alkitab di Maladewa dapat membahayakan diri sendiri. Jika
ditemukan memiliki Alkitab, orang percaya akan ditahan, banyak juga
yang melarikan diri dari penjara. Berdoalah agar kasih Tuhan tercurah
bagi mereka dan firman-Nya.

Sabtu, 29 Maret 2014 -- Filipina Selatan
Puji Tuhan! Tahun lalu, OD mengumpulkan kaum SALAM di Zamboanga. Acara
ini dihadiri oleh 850 kaum SALAM dan para pemimpin termasuk anak-anak.
Dalam pertemuan tersebut, kaum SALAM dapat bersekutu dengan kaum SALAM
yang lain. Berdoalah agar Tuhan memberkati acara ini sehingga kaum
SALAM semakin dikuatkan.

Minggu, 30 Maret 2014 -- Filipina Selatan
Open Doors memberikan beasiswa kepada empat puluh siswa, yaitu SD dan
SMA dari suku Sama tahun ini. Suku Sama tergolong kelompok paling
miskin di Mindanao. Mereka yang memilih percaya kepada Yesus tidak
hanya dianiaya karena etnis, tetapi juga karena iman mereka. Berdoalah
agar para siswa SALAM ini bisa berprestasi dan mereka memuliakan Tuhan
.

Senin, 31 Maret 2014 -- Bhutan
Berdoalah bagi orang Kristen di desa-desa terpencil. Mereka banyak
yang buta huruf sehingga mereka tidak dapat membaca Alkitab. Berdoalah
agar Tuhan mengirimkan guru yang terbeban untuk daerah-daerah yang
terpencil, yang akan mengajarkan baca tulis.
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Selasa, 1 April 2014 -- Bhutan
Berdoalah bagi para pendeta dan pemimpin Bhutan agar Tuhan memberikan
kebijaksanaan dalam menggembalakan jemaat. Mereka membutuhkan
pendalaman Alkitab untuk menumbuhkan iman dan pengenalan akan Yesus
Kristus. Berdoalah agar mereka bergantung penuh pada Tuhan dalam
melayani jemaat.

Rabu, 2 April 2014 -- Myanmar
Karena ada kebudayaan, geografi, bahasa, dan denominasi, gereja di
Myanmar belum bisa bersatu. Doakan agar gereja-gereja dapat bersatu
sebagai tubuh Kristus. Banyak orang Kristen di Myanmar masih terlibat
dalam praktik animisme dan tradisi. Berdoalah agar mereka berakar
dalam firman Tuhan.

Kamis, 3 April 2014 -- Vietnam
Puji Tuhan, tahun lalu, sekitar 407 pemuda mengikuti pelatihan Youth
Retreat. Berdoalah agar mereka tetap termotivasi dan melayani Tuhan.
Berdoalah untuk kamp pemuda tahun ini dengan fokus untuk melatih agar
efektif melayani jiwa-jiwa muda.

Jumat, 4 April 2014 -- Vietnam
Pada 5 September tahun lalu, seorang polisi mendatangi sebuah gereja
rumah. Pemimpin gereja, Thao, dan sdri. Ai (samaran), keduanya
diundang ke kantor polisi dan di sana mereka dipukuli sampai berdarah.
Polisi melakukan ini untuk menunjukkan kepada orang Kristen apa yang
akan mereka alami jika mereka terus mengikut Kristus. Berdoalah agar
Tuhan memberikan kekuatan kepada Thao dan sdri. Ai, juga untuk para
polisi agar mereka dilawat Tuhan.

Sabtu, 5 April 2014 -- Sri Lanka
Berdoalah bagi para peserta Joy of Discovery Study Bible Conference di
Sri Lanka. Berdoalah agar mereka dapat mengikuti metode penelitian
induktif Alkitab yang diajarkan dan dapat menggunakannya untuk
pertumbuhan dalam pengenalan akan Tuhan.
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Minggu, 6 April 2014 -- Laos

Orang Kristen di Laos sering mendapatkan tekanan dari teman dan
keluarga jika tidak menghadiri upacara dan festival Buddha. Keberadaan
gereja diakui, tetapi orang Kristen masih dianggap musuh negara.
Berdoalah untuk kebebasan beragama di Laos.

Senin, 7 April 2014 -- Laos
Gereja di Laos harus beribadah secara sembunyi-sembunyi. Berdoalah
agar Tuhan selalu melindungi setiap umat Kristen dalam pertemuanpertemuan ibadah mereka.

Selasa, 8 April -- Nepal
Pembatasan dan penganiayaan di Nepal terus meningkat dan pelarangan
pemberitaan Injil. Berdoalah agar para pengkhotbah dan penginjil tetap
semangat untuk menginjili sehingga dalam nama Yesus, semua lidah akan
mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan.

Rabu, 9 April -- Nepal
Menurut kantor berita Asia News, orang Kristen di Nepal tidak
diperbolehkan memakamkan jenazah di pemakaman resmi, tetapi mereka
harus memakamkan jauh di luar dengan alasan untuk melindungi kesucian
tanah Hindu. Berdoalah agar orang Kristen dan agama minoritas lainnya
di Kathmandu diberikan tempat pemakaman.

Kamis, 10 April -- Nepal
Martha (samaran) adalah kaum SALAM, yang percaya Yesus 5 tahun lalu
bersama suami dan anaknya. Baru-baru ini, ia didatangi polisi karena
tetangga melaporkan mendengar nyanyian pujian. Polisi mengajukan
banyak pertanyaan sehingga suaminya menjadi takut dan mengatakan
kepada istrinya untuk meninggalkan Yesus, jika tidak ia akan
menceraikannya. Ia berkata, Anda dapat meninggalkan saya, tetapi saya
tidak akan meninggalkan Yesus! Berdoalah bagi Martha dan keluarganya
agar tetap berdiri teguh dan menjadi saksi.

Jumat, 11 April 2014 -- Mesir
Berdoalah bagi pemilihan parlemen dan presiden yang akan berlangsung
beberapa bulan mendatang. Berdoalah bagi situasi di Mesir menjelang
pemilu agar berjalan damai dan tidak ada kekerasan dari kelompokkelompok radikal.
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Sabtu, 12 April 2014 -- Mesir

Berdoalah bagi gereja-gereja di Mesir dalam menghadapi tantangan
sebagai orang Kristen dalam menjalankan iman mereka setiap hari.
Mereka dibenci, ditolak, dan sering mengalami aniaya. Berdoalah agar
Tuhan melindungi mereka, dan mereka tidak membalas dengan kejahatan,
tetapi menunjukkan kasih Kristus.

Minggu, 13 April 2014 -- Mesir
Berdoalah agar Tuhan melindungi acara-acara orang Kristen seperti
pertemuan ibadah, konferensi, dan pelayanan gereja, yang sering
menjadi sasaran serangan dari kelompok tertentu. Berdoalah juga bagi
kesatuan hati para pendeta dan pemimpin denominasi Kristen, dalam doa
dan syafaat bagi gereja dan negara.

Senin, 14 April 2014 -- Semenanjung Arab
Negara Semenanjung Arab seperti negara Arab Saudi, Yaman, Oman, Uni
Emirat Arab, Qatar, Bahrain, dan Kuwait, merupakan negara yang
sensitivitasnya tinggi. Moona (SALAM) bekerja dengan orang asing sudah
beberapa tahun dan ia banyak mendengar Kabar Baik. Berdoalah agar ia
dan keluarga besarnya menerima Kebenaran.

Selasa, 15 April 2014 -- Semenanjung Arab
Saib (samaran) mengatakan bahwa orang Kristen menyembah dengan musik,
dan menurut pendapat dia, itu jauh lebih menyenangkan. Berdoalah agar
pujian dan penyembahan yang didengar oleh Saib dapat menjamahnya
dengan kasih Kristus dan menjadi orang percaya.

Rabu, 16 April 2014 -- Qatar
Berdoalah bagi pertumbuhan industri di Qatar dalam bekerja sama dengan
dunia Barat sehingga menghasilkan kontak antara ekspatriat Kristen dan
mitra bisnis lokal. Doakan agar melalui perjanjian dan persahabatan
akan ada kesempatan untuk menjadi saksi Kristus bagi mereka sehingga
bertemu dengan Yesus secara pribadi.

Kamis, 17 April 2014 -- Oman
Bersyukur kepada Tuhan atas perbuatan-Nya yang ajaib di Oman. Terus
berdoa agar firman akan menjangkau lebih banyak pembaca dan mereka
akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus sebagai Raja dalam hidup
mereka. Berdoalah agar Tuhan mencurahkan karya Roh Kudus di Oman!
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Jumat, 18 April 2014 -- Suriah

Berdoalah agar perang yang terjadi segera berakhir di Suriah. Mereka
berkata, Tolong, doakanlah kami! Perang sudah berlangsung selama
tiga tahun dan dampaknya dirasakan anak-anak. Mereka mengalami trauma
yang dalam dan penuh dengan ketakutan. Berdoalah bagi anak-anak dan
orang tua agar tidak kehilangan pengharapan dan masa depan mereka di
dalam Kristus.

Sabtu, 19 April 2014 -- Lebanon
Pada masa lalu, di Lebanon pernah terjadi perang saudara negara-negara
tetangganya. Dan, perang yang terjadi di negara-negara sekitarnya saat
ini berlangsung, dan mereka semua mencoba merencanakan agar perang di
Lebanon terjadi lagi. Berdoalah bagi para pemimpin agar bijaksana dan
dapat mengakhiri kekerasan politik yang terjadi.

Minggu, 20 April 2014 -- Lebanon
Berdoalah bagi para pemimpin gereja dalam membimbing jemaat demi
pertumbuhan iman dan pengenalan akan Tuhan. Doakan juga bagi gereja
dalam menyampaikan kasih Kristus untuk semua suku dan bangsa. Juga,
doakan bagi program TV menjelang Paskah yang akan datang agar semua
kru yang terlibat dipimpin oleh Roh Kudus dalam penulisan naskah.

Senin, 21 April 2014 -- Irak
Berdoalah bagi perdamaian dan pemulihan hati bagi rakyat Irak.
Tindakan dari para pemimpin negara ini selama lebih dari setengah abad
telah menabur benih kekerasan. Berdoalah hanya kasih Tuhan yang dapat
memulihkan dan menyelamatkan negara ini.

Selasa, 22 April 2014 -- Irak
Berdoalah bagi para pemimpin gereja agar bertindak dengan belas
kasihan bagi orang lain. Mereka menghadapi banyak tantangan yang berat
dalam melayani jemaat, khususnya kaum SALAM. Berdoalah agar gereja dan
umat Kristen SALAM akan mengalami pemeliharaan yang sempurna dari
Tuhan Yesus.

Rabu, 23 April 2014 -- Iran
Tanggal 20 Maret adalah hari tahun baru bagi Iran (Nowruz), pada hari
pertama musim semi. Momen ini sering digunakan untuk berkunjung dan
bersilaturahmi, dan kesempatan ini digunakan juga untuk bisa melayani
dalam menyampaikan Kabar Baik. Berdoalah agar Tuhan memberkati momen
34

OpenDoors 2014

ini, dan juga para penginjil yang melayani. Berdoalah juga bagi
kebebasan beribadah dan ada harapan baru bagi umat Kristen di Iran.

Kamis, 24 April 2014 -- Iran
Puji Tuhan untuk pembebasan pendeta Farhad dari penjara Sepidar di
Ahwas, akhir 2013. Berdoalah bagi pemulihannya dan bagi umat Kristen
yang menghadapi penganiayaan dan tekanan agar Tuhan memberikan
kekuatan, kedamaian, dan perlindungan.

Jumat, 25 April 2014 -- Iran
Berdoalah bagi empat puluh kasus yang dialami oleh umat Kristen yang
berada di penjara agar Tuhan Yesus Kristus selalu menjaga, memelihara,
dan memotivasi mereka selama berada dalam penjara.

Sabtu, 26 April 2014 -- Afrika Utara
Negara-negara seperti Mauritania, Maroko, Aljazair, Tunisia, atau
Libya, berada di Afrika Utara dengan sensitivitas tinggi. Bersyukur
untuk orang Kristen di Afrika Utara yang sangat komitmen kepada Tuhan.
Umat Kristen menjadi suratan terbuka karena mereka tidak melakukan
hidup yang sama pada umumnya, yang melakukan gosip, berbohong, dan
berbuat jahat. Berdoalah agar mereka menjadi dampak positif dan
menginspirasi orang lain dan mengenalkan Kristus.

Minggu, 27 April 2014 -- Mauritania
Bersyukur dengan diizinkannya para pekerja asing kembali ke negara
ini, yang mendorong orang percaya di Mauritania dalam melayani. Dalam
beberapa kasus, kaum SALAM percaya kepada Kristus didapatkan dengan
cara yang ajaib. Mereka, orang percaya baru, kembali didorong untuk
terus bertumbuh dalam iman mereka. Berdoalah agar mereka, kaum SALAM
yang percaya kepada Kristus, tetap kuat dalam imannya.

Senin, 28 April 2014 -- Libya
Berdoalah demi keselamatan, keamanan, dan perdamaian di Libya. Sebab,
masih belum stabil, pemerintah belum bisa mengontrol berbagai kelompok
ekstrem. Bahkan, di ibu kota, keadaannya sangat berbahaya dari waktu
ke waktu. Berdoalah agar orang-orang percaya benar-benar bebas dalam
mengekspresikan iman mereka dan tetap berdiri teguh dalam imannya.

Selasa, 29 April 2014 -- Aljazair
Berdoalah bagi seorang pendeta dan keluarganya di Aljazair. Akhir
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2013, gerejanya diserang, tetapi ia tidak mengalami cedera yang
berarti. Berdoalah bagi perlindungan dari Tuhan untuk keluarga ini
dalam menghadapi tantangan. Kiranya, hikmat Allah selalu menuntun
pendeta dan keluarganya. Berdoalah juga menjelang pemilu presiden yang
diselenggarakan pada bulan April 2014.

Rabu, 30 April 2014 -- Tunisia
Tanggal 21 Maret adalah hari Pemuda di Tunisia. Orang percaya di
negeri ini adalah orang muda juga. Terus berdoa agar melalui
kesempatan ini, mereka akan mengenal kebenaran dalam Kristus. Seperti
Marwan (samaran), pemuda kaum SALAM yang menjadi percaya. Berdoalah
agar kaum muda seperti Marwan tetap kuat dalam iman meskipun berada
dalam berbagai kesulitan. Berdoalah juga bagi kesatuan gereja-gereja
di Tunisia.
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Kamis, 1 Mei 2014 -- Algeria
Para wanita Kristen di Algeria rentan menjadi korban KDRT atau
pengasingan, khususnya bila mereka adalah satu-satunya orang percaya
di tengah-tengah keluarganya. Berdoalah untuk mereka agar terus
bertumbuh dan semakin dekat dengan Tuhan.

Jumat, 2 Mei 2014 -- Afrika Utara
Sekelompok orang percaya di Afrika Utara kini sedang memperbarui
komitmennya kepada Tuhan agar dapat menampilkan karakter Kristus dalam
kehidupan keseharian mereka. Bersukacitalah akan hal ini dan doakan
agar kisah mereka menginspirasi banyak orang untuk datang kepada
Yesus.

Sabtu, 3 Mei 2014 -- Libya
Hingga kini, stabilitas nasional Libya masih berada di ujung tanduk.
Pemerintah belum mampu mengendalikan situasi yang masih genting dan
gerakan berbagai kelompok fanatik di negeri itu. Berdoalah untuk
keamanan dan perdamaian di Libya.

Minggu, 4 Mei 2014 -- Libya
Berdoalah agar umat Kristen Libya bisa bebas beribadah sehingga dapat
pula mengakui identitas iman mereka. Doakan juga para pengerja
kemanusiaan yang sebagian adalah ekspatriat dari Afrika yang sering
kali diperlakukan tidak baik.

Senin, 5 Mei 2014 -- Libia
Berdoalah untuk seorang saudara kita di Libya yang anggota keluarganya
tergabung dalam kelompok teroris. Berdoalah agar ia tetap teguh dalam
iman percaya pada Kristus dan kiranya Tuhan senantiasa mencurahkan
kekuatan kepadanya.

Selasa, 6 Mei 2014 -- Mauritania
Bersyukurlah pada Tuhan yang telah mengirimkan para relawan asing
bidang kemanusiaan ke Mauritania untuk menguatkan umat Kristen di
sana. Berdoalah untuk para relawan tersebut dan orang percaya di
Mauritania yang harus merahasiakan identitas keimanannya.
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Rabu, 7 Mei 2014 -- Mauritania

Anak-anak sekolah minggu di Mauritania telah menjalani masa-masa
sulit, termasuk menderita penyakit akut. Kondisi ini tentu turut
menghambat mereka dalam menerima pengajaran firman Tuhan. Berdoalah
untuk kesembuhan dan pemulihan atas anak-anak ini.

Kamis, 8 Mei 2014 -- Senegal
Sebanyak 40 persen dari total populasi di Senegal adalah para
pengangguran usia muda yang kecewa pada Ihwanul Muslimin sehingga
mereka mulai mencari bentuk keagamaan M yang lebih modern/tidak kolot.
Mereka juga beranggapan bahwa pemerintah telah gagal dalam menjalankan
sistem politik di Senegal. Berdoalah agar kiranya Tuhan membuka diriNya pada saat mereka sedang mencari-cari kebenaran.

Jumat, 9 Mei 2014 -- Gambia
Meski Gambia dikenal sebagai negara dengan populasi M terbesar di
seluruh Afrika, umat M di sana masih tergolong toleran terhadap agamaagama lain. Berdoalah bagi para pemimpin gereja agar memanfaatkan
kesempatan ini sebaik-baiknya dengan penuh hikmat dan kebijaksanaan
untuk membagikan kasih Kristus.

Sabtu, 10 Mei 2014 -- Guinea
Gereja di Guinea tidak memiliki kesiapan dalam menghadapi penganiayaan
maupun dalam menyediakan bantuan yang cukup layak bagi jemaat yang
menderita. Berdoalah agar Tuhan memperlengkapi dan melindungi para
petobat baru dari latar belakang M dan penganut animisme yang kini
terus-menerus menjadi bulan-bulanan penganiayaan.

Minggu, 11 Mei 2014 -- Guinea Bissau
Ketidakstabilan politik Guinea-Bissau menciptakan semacam undangan
masuk bagi para pengedar narkoba selama dekade terakhir ini.
Berdoalah agar Tuhan membangkitkan seorang pemimpin yang takut akan
Allah dan cinta damai di tengah bangsa ini sehingga dapat
menyelesaikan krisis keagamaan, perdagangan narkoba, dan mengatur
kehidupan rakyat menjadi lebih baik.

Senin, 12 Mei 2014 -- Republik Pesisir Ivory
Berbagai bentuk penganiayaan terjadi di Republik Pesisir Ivory.
Berdoalah agar Tuhan mencurahkan ketekunan dan pengetahuan-Nya kepada
para pemimpin gereja dalam melayani jemaatnya, serta menjaga keteguhan
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iman seluruh anak Tuhan di negara ini.

Selasa, 13 Mei 2014 -- Togo
Presiden Togo, Faure Gnassingbé, saat ini sedang berusaha keras
mengembalikan kredibilitas pemerintah dan kepercayaan warga
terhadapnya. Berdoalah agar Tuhan senantiasa menuntun pemerintahan
dalam memulihkan stabilitas nasional Togo.

Rabu, 14 Mei 2014 -- Togo
Agama M di Togo berkembang pesat melalui bisnis dan perekonomian,
pendirian pusat pelayanan sosial, dan pembangunan tempat ibadah
mereka. Berdoalah bagi gereja-gereja yang menghadapi ancaman dan
penganiayaan sehari-hari, baik dari umat M maupun penganut kepercayaan
tradisional, kiranya mereka tetap bersemangat mengabarkan Injil kepada
bangsanya.

Kamis, 15 Mei 2014 -- Nigeria Utara
Waktu telah berjalan hampir 4 tahun sejak pertama kali kelompok
militan Boko Haram melancarkan serangannya kepada umat Kristen di
Nigeria Utara. Berdoalah untuk para pemimpin gereja yang melayani
jemaat, khususnya di wilayah Yobe yang sangat rentan akan serangan
mendadak.

Jumat, 16 Mei 2014 -- Rep. Afrika Tengah
Setidaknya, 1 juta orang telah menjadi korban kekerasan di Rep. Afrika
Tengah. Berdoalah untuk mereka yang terpaksa mengungsi, khususnya para
wanita dan remaja putri yang menjadi korban perkosaan dan pelecehan
seksual. Kiranya Tuhan bekerja dalam memulihkan setiap hati mereka
yang terluka.

Sabtu, 17 Mei 2014 -- Rep. Afrika Tengah
Berdoalah bagi semua pihak (baik dari dalam maupun pihak asing) yang
mengupayakan terciptanya perdamaian di Rep. Afrika Tengah. Kiranya
Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati umat-Nya, serta mencurahkan
kasih karunia-Nya kepada pemerintah yang kewalahan menghadapi
kekacauan di negara ini.

Minggu, 18 Mei 2014 -- Sudan Selatan
Berdoalah bagi terciptanya kedamaian di Sudan Selatan. Meski
perjanjian damai antara pemerintah dan para pemberontak telah
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disepakati dan ditandatangani, tetapi kekerasan masih terjadi di
negeri itu. Berdoalah untuk campur tangan Allah, Sang Raja Damai,
dalam memulihkan situasi.

Senin, 19 Mei 2014 -- Ethiopia
Baru-baru ini, seorang saudara kita dari latar belakang M bernama Ali
Adem, kehilangan seluruh hartanya dalam sebuah kebakaran. Kelompok
ekstremis M membakar rumah dan ladang miliknya. Berdoalah untuk
kekuatan dan ketabahan bagi Ali dan keluarganya. Kiranya berkat Tuhan
tercurah dalam upaya mereka untuk bangkit kembali.

Selasa, 20 Mei 2014 -- Filipina Selatan
Kelas Pemuridan khusus remaja dari latar belakang M akan kembali
diselenggarakan tanggal 21 -- 22 Mei 2014 ini di Filipina Selatan.
Para remaja ini datang dari berbagai pulau di Filipina dengan dinamika
penganiayaan yang kompleks setiap harinya. Berdoalah untuk keamanan
perjalanan yang ditempuh setiap anak dari masing-masing pulau, serta
untuk kesuksesan acara ini dan kesiapan seluruh tim Open Doors yang
terlibat.

Rabu, 21 Mei 2014 -- Filipina Selatan
Setelah peristiwa pembantaian seorang nelayan Kristen dari suku Sama
terjadi di wilayah Sangali, banyak peserta kelas pemuridan dan
pendalaman Alkitab yang diselenggarakan oleh Open Doors bersembunyi
karena ketakutan, bahkan ada yang sampai mengungsi keluar. Berdoalah
untuk mereka, serta untuk jemaat yang masih bertahan di daerahnya.

Kamis, 22 Mei 2014 -- Indonesia
Sejak Desember 2013, sebuah rancangan UU baru yang mendukung agar
Hukum Syariat diberlakukan atas semua kalangan penduduk di Aceh tanpa
terkecuali, saat ini tinggal menanti persetujuan Kemendagri untuk
segera disahkan. Berdoalah untuk campur tangan Tuhan atas masalah ini.

Jumat, 23 Mei 2014 -- Indonesia
Ada banyak petobat baru dari kaum SALAM yang masih belum sepenuhnya
meninggalkan kebiasaan agama M serta kesulitan dalam memahami
pengajaran Kristen. Berdoalah agar program pemuridan Open Doors
Indonesia selanjutnya dapat menumbuhkan dan meneguhkan iman mereka,
serta memuaskan roh yang lapar dan haus akan Tuhan.
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Sabtu, 24 Mei 2014 -- Korea Utara

Berdoalah untuk pekerjaan Tuhan di Korea Utara karena akhir-akhir ini
situasi semakin genting bagi anak-anak Tuhan. Berdoalah agar Tuhan
membuka setiap pintu yang tertutup bagi para hamba Tuhan dan pelayanNya untuk menjangkau anak-anak Tuhan dan jiwa-jiwa baru.

Minggu, 25 Mei 2014 -- Malaysia
Umat Kristen di Malaysia dibatasi gerak-geriknya oleh pemerintah dan
dimusuhi oleh masyarakat. Kepolisian Malaysia saat ini sedang
berencana membuka suatu unit khusus penegakan Hukum Syariat. Berdoalah
untuk perlindungan Tuhan serta hikmat ma’rifat atas orang-orang
percaya di negara ini.

Senin, 26 Mei 2014 -- Malaysia
Baru-baru ini, telah terjadi upaya suap terhadap kaum SALAM di wilayah
Malaysia Timur agar kembali menjadi umat M. Berdoalah agar anak-anak
Tuhan tidak tergoda dengan tawaran uang tersebut, berdoalah juga bagi
gereja lokal dalam menanggulangi fenomena ini.

Selasa, 27 Mei 2014 -- Brunei
Penegakan Hukum Syariat secara menyeluruh berarti pemberlakuan bagi
siapa saja, termasuk warga negara non-M. Puji Tuhan, para pengacara
Kristen telah memperlengkapi pemimpin-pemimpin gereja dengan
pengetahuan hukum yang cukup. Berdoalah agar seluruh umat Kristen di
Brunei tetap bertahan dalam iman pada Kristus, meski menghadapi banyak
tantangan.

Rabu, 28 Mei 2014 -- Brunei
Terlahir sebagai seorang keturunan Melayu berarti memeluk agama M
sejak lahirnya. Siapa saja yang ketahuan murtad dari agama M akan
menghadapi pemenjaraan. Sering kali, petobat baru justru mengasingkan
diri dari gereja atau persekutuan orang percaya karena takut
ditangkap. Berdoalah agar Tuhan membukakan jalan bagi mereka untuk
beribadah dan bersekutu dengan saudara seiman.

Kamis, 29 Mei 2014 -- Vietnam
Puji Tuhan atas pemeliharaan Allah yang sempurna bagi Sekolah Alkitab
Tyrannus yang mempersiapkan dan memperlengkapi ribuan pemimpin jemaat
masa depan bagi gereja di Vietnam. Berdoalah untuk seluruh siswa agar
semakin diperkaya dengan pengetahuan Alkitabiah demi membangun jemaat
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Tuhan kelak.

Jumat, 30 Mei 2014 -- Tiongkok
Hannah adalah seorang perempuan SALAM dari Suku Hui yang dikucilkan
oleh keluarganya karena memilih menjadi pengikut Kristus. Namun, saat
ayahnya yang masih beragama M jatuh sakit, Hannah rutin membesuknya
sehingga akhirnya, ia diterima kembali di rumahnya. Berdoalah agar
Hannah, dengan keberanian dapat bersaksi tentang Yesus kepada seluruh
keluarganya.

Sabtu, 31 Mei 2014 -- Tiongkok dan Tibet
Moses, seorang pendeta Tiongkok, memohon doa-doa Saudara atas Tibet.
Kesejahteraan rohani di sana terancam karena maraknya praktik
penyembahan kepada berhala dan roh-roh jahat (okultisme). Berdoalah
juga agar Allah membangkitkan penginjil-penginjil dan pendeta seperti
Moses untuk melayani pekerjaan Tuhan di Tiongkok dan Tibet.
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Minggu, 1 Juni 2014 -- Laos
Berdoalah untuk seorang saudara kita di wilayah utara Laos yang
Alkitabnya dirampas dan dihancurkan oleh penjaga perbatasan saat ia
pulang dari sebuah seminar Alkitab. Berdoalah agar Allah mencurahkan
perlindungan atasnya.

Senin, 2 Juni 2014 -- Laos
Puji Tuhan, Kaipo, saudara kita di Laos, yang dipenjarakan karena
mengabarkan Injil, telah dibebaskan. Selama di penjara, ia
berkesempatan mengabarkan Injil kepada sesama tahanan. Namun, muncul
rasa takut dalam diri mereka yang telah merespons Injil apabila
sewaktu-waktu keputusan mereka diketahui oleh para penjaga penjara.
Berdoalah agar Tuhan meneguhkan mereka dalam iman.

Selasa, 3 Juni 2014 -- Myanmar
Bersyukurlah kepada Tuhan atas Monica, seorang gadis yang menerima
beasiswa dari Open Doors untuk meneruskan studi jurusan misiologi di
Yangon. Visi gadis ini adalah menjadi seorang misionaris yang akan
mengabarkan Injil kepada saudara-saudari di wilayah Rakhine, Myanmar.
Berdoalah agar Tuhan terus menguatkan iman Monica dan membukakan jalan
bagi visinya tersebut.

Rabu, 4 Juni 2014 -- Myanmar
Beberapa pelayan Tuhan di Myanmar telah mencurahkan segala kemampuan
mereka dalam melayani meski mereka hidup dalam keterbatasan dan
kemiskinan. Berdoalah agar Tuhan memelihara dan menyediakan segala
kebutuhan sehari-hari sehingga mereka dapat tetap fokus melayani
pekerjaan-Nya.

Kamis, 5 Juni 2014 -- Bhutan
Berdoalah untuk beberapa Sekolah Alkitab bawah tanah di Bhutan dalam
melatih dan memuridkan kaum muda agar menjadi para pemimpin Kristen
yang akan membawa gereja-gereja di Bhutan ke dalam hubungan yang lebih
intim dengan Tuhan Yesus.
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Jumat, 6 Juni 2014 -- Bhutan

Sebanyak 63 persen dari total penduduk Bhutan adalah anak-anak muda.
Mintalah agar Tuhan mengarahkan langkah anak-anak muda Bhutan kepadaNya, khususnya saat ini, ketika mereka sedang berupaya untuk mengenal
jati diri dan masa depan mereka.

Sabtu, 7 Juni 2014 -- Bangladesh
Supta, seorang janda berusia 45 tahun asal Bangladesh yang ditinggal
mati martir oleh suaminya, Pendeta Arun, meninggal dunia karena
penyakit lambung akut pada bulan Januari lalu. Berdoalah untuk
Gayetree, anak semata wayang mereka yang masih berusia 13 tahun. Ia
ingin menyelesaikan sekolah, tetapi saat ini masih dirundung duka
mendalam.

Minggu, 8 Juni 2014 -- Nepal
Awal tahun ini, para pemimpin Nepal bersidang untuk menyusun sebuah
konstitusi baru. Bila nanti disahkan, sanksi-sanksi yang dikenakan
dalam konstitusi baru ini akan berdampak buruk bagi gereja-gereja
lokal. Berdoalah agar Tuhan membukakan jalan bagi kebebasan beribadah
umat Kristen di Nepal.

Senin, 9 Juni 2014 -- Nepal
Bila seorang Kristen meninggal, pihak keluarga dilarang menguburkan
jenazah di tempat-tempat pemakaman umum karena menurut pemeluk agama
B, berbagi lahan pekuburan dengan orang Kristen adalah suatu
kecemaran. Berdoalah agar Tuhan menyediakan tempat peristirahatan bagi
umat-Nya.

Selasa, 10 Juni 2014 -- India
Berdoalah untuk Proyek Kelompok Petani Sambhav di Badabanga, Odisha,
India. Ini adalah sebuah proyek pembinaan petani Kristen dari kalangan
ekonomi rendah yang juga teraniaya karena imannya pada Kristus.
Berdoalah untuk ketersediaan air demi keperluan irigasi atau pengairan
selama musim kemarau di sana dan agar umat Kristen India mendapatkan
harga pasar yang layak atas hasil panen mereka.

Rabu, 11 Juni 2014 -- India
Open Doors membuka beberapa toko bahan pangan di Gadchiroli,
Maharashtra, India, agar kebutuhan hidup para pendeta dan penginjil
miskin dapat terpenuhi melalui keuntungan penjualan. Berdoalah agar
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toko-toko ini mendapat keuntungan besar dan dapat membangun hubungan
baik dengan masyarakat sekitar.

Kamis, 12 Juni 2014 -- Sri Lanka
Tahun ini, Open Doors berharap dapat menyalurkan buku-buku teologi
kepada 150 siswa sekolah Alkitab dan para pendeta di Sri Lanka.
Berdoalah agar buku-buku ini akan menginspirasi dan menolong mereka
bertumbuh dewasa dalam perjalanan hidup bersama Kristus.
Jumat, 13 Juni 2014 -- Sri Lanka
Pada masa lampau, Partai Politik berbasis agama B di Sri Lanka telah
melobi agar Undang-Undang Anti-Pemurtadan dan Anti-Kebisingan
disahkan. Kedua undang-undang tersebut sangat merugikan dan menghambat
pertumbuhan gereja di negara itu. Berdoalah agar pemerintah Sri Lanka
memberikan kebebasan bagi pekabaran Injil di sana.

Sabtu, 14 Juni 2014 -- Maladewa
Pemerintah dan masyarakat Maladewa patuh pada prinsip-prinsip dasar
ajaran agama M. Berdoalah agar Tuhan membangkitkan orang-orang
berpengaruh yang memiliki keberanian dalam mempromosikan ajaran agama
M yang lebih bertoleransi terhadap agama lain.

Minggu, 15 Juni 2014 -- Maladewa
Segala bentuk publikasi dan literatur Kristen dilarang di Maladewa dan
pemerintah secara ketat mengawasi semua media dan publikasi yang
beredar, termasuk penggunaan internet. Berdoalah agar Tuhan menolong
umat Kristen Maladewa dalam memperoleh materi-materi yang dibutuhkan
demi membangun dan meneguhkan iman kepada-Nya.

Senin, 16 Juni 2014 -- Tajikistan dan Kyrgyzstan
Permohonan doa atas Tajikistan dan Kyrgyzstan kami peroleh setelah
bentrokan terjadi di perbatasan kedua negara tersebut pada 11 Januari
lalu. Berdoalah untuk umat Kristen Tajikistan yang tinggal di
Kyrgyzstan, di tengah-tengah konflik yang kian memanas hari-hari ini.

Selasa, 17 Juni 2014 -- Kazakhstan
Puji Tuhan atas pembebasan Pendeta Kashkumbayev dari penjara Astana!
Ia dipenjarakan sejak Mei 2013 karena diduga telah meracuni seorang
anggota jemaat. Berdoalah agar segala upaya banding terkait keputusan
pengadilan akan mendukung pendeta itu.
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Rabu, 18 Juni 2014 -- Uzbekistan

Berdoalah bagi keluarga dari para siswa Kristen yang baru-baru ini
telepon genggamnya disita dan dihancurkan oleh polisi yang
menggeledahnya karena kedapatan menyimpan aplikasi Alkitab elektronik.
Siswa-siswa tersebut dipermalukan di hadapan teman-teman sekelasnya.
Berdoalah agar kekuatan Allah tercurah atas anak-anak ini.

Kamis, 19 Juni 2014 -- Rusia
Mansoor baru saja menjadi pengikut Kristus dan dalam sebuah pertemuan
keluarga, ia diancam akan dibunuh, sedangkan anak dan istrinya akan
dipisahkan darinya. Ibu dan kakak Mansoor juga terancam bahaya setelah
keduanya berdoa untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru
Selamat. Berdoalah atas perlindungan Allah yang sempurna bagi orangorang percaya ini.

Jumat, 20 Juni 2014 -- Iran
Pengajaran Kristen, pengabaran Injil, dan pencetakan buku-buku Kristen
dalam bahasa Persia/Arab di Iran adalah perbuatan ilegal. Berdoalah
atas perlindungan Allah bagi para hamba-Nya yang giat mengabarkan
firman-Nya di negara ini.

Sabtu, 21 Juni 2014 -- Iran
Berdoalah untuk seluruh umat Kristen di Iran yang saat ini berada
dalam penjara Iran karena iman kepada-Nya. Secara khusus, berdoalah
untuk sekelompok jemaat yang ditangkap pada malam tahun baru 2014.
Hingga kini, keluarga mereka tidak mengetahui keberadaan mereka.
Berdoalah juga bagi para saksi yang akan membela mereka di hadapan
para pejabat pengadilan saat sidang berlangsung.

Minggu, 22 Juni 2014 -- Iran
Puji Tuhan atas pembebasan Ny. Shahnaz pada 28 Januari lalu, setelah
menjalani masa tahanan lebih dari 270 hari. Suaminya, Pendeta
Farhaddan, dua anggota jemaat mereka telah terlebih dahulu dibebaskan
sebulan sebelumnya. Berdoalah untuk pemulihan mereka.

Senin, 23 Juni 2014 -- Irak
Berdoalah bagi mereka yang telah memutuskan untuk keluar dari Irak
serta bagi mereka yang tetap bertahan di sana. Banyak dari mereka kini
menghadapi masa depan yang tidak menentu. Berdoalah agar di kemudian
hari mereka tidak akan mengalami trauma karena kehilangan orang-orang
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terkasihnya.

Selasa, 24 Juni 2014 -- Irak
Ingatlah akan saudara-saudari kita yang melayani umat Kristen di Irak
untuk menjadi pengikut Kristus yang setia. Berdoalah untuk kesehatan
dan kekuatan di dalam perjuangan mereka melayani jemaat. Doakan juga
agar lebih banyak lagi Alkitab dapat diselundupkan ke negara ini.

Rabu, 25 Juni 2014 -- Suriah
Berdoalah agar solusi yang datang dari Allah akan segera turun di
tengah peperangan yang berkecamuk di Suriah. Kiranya itu akan
berdampak dalam mengubah situasi dan semua pihak yang bertikai akan
bersedia untuk mengupayakan perubahan serta perdamaian atas Suriah.
Berdoalah untuk terjadinya mukjizat atas sebuah solusi damai dalam
waktu dekat ini.

Kamis, 26 Juni 2014 -- Suriah
Berdoalah agar para pemimpin gereja di Suriah selalu mendekatkan diri
pada hati Bapa dalam masa-masa genting ini. Bersyukurlah pada Tuhan
atas gereja-gereja-Nya yang berhasil menjangkau dan menolong siapa
saja yang membutuhkan bantuan, tak peduli dari agama apa pun! Kiranya
mereka yang menerima bantuan melihat buah rohani yang berasal dari
Kristus melalui gereja-Nya.

Jumat, 27 Juni 2014 -- Lebanon
Di saat negara ini dipenuhi jutaan pengungsi asal Suriah yang
bertanya-tanya apakah mereka masih memiliki masa depan, marilah kita
berdoa agar gereja selalu siap sedia melayani dalam situasi apa pun.
Berdoalah untuk mereka yang membutuhkan penguatan termasuk para
pelayan Tuhan yang melayani para pengungsi tersebut.

Sabtu, 28 Juni 2014 -- Lebanon
Berdoalah agar Roh Kudus bekerja dalam kehidupan banyak orang melalui
berbagai program televisi dan siaran radio Kristen. Ini adalah cara
yang luar biasa dalam berkomunikasi dengan orang-orang percaya
sekaligus juga menjangkau mereka yang sedang mencari Tuhan.

Minggu, 29 Juni 2014 -- Jazirah Arab
Berdoalah untuk Mahmood dan keluarganya agar menerima Yesus sebagai
Tuhan dan Juru Selamat. Mahmood pensiun sejak beberapa tahun lalu
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karena kondisi kesehatan yang menurun. Saat seorang rekan kerja putri
Mahmood berdoa untuknya, ia disembuhkan. Kiranya peristwa ini
menuntunya pada jalan keselamatan Kristus.

Senin, 30 Juni 2014 -- Jazirah Arab
Abdul, seorang pria Arab, sebelumnya telah mengajukan banyak
pertanyaan tentang bagaimana menjadi pengikut Kristus, tetapi ia
sering kali ragu. Kini, ia mulai rutin mengikuti pertemuan ibadah
bersama seorang teman Kristen. Berdoalah agar Abdul merasakan kasih
karunia dan menerima keselamatan seutuhnya dari Tuhan.
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Selasa, 1 Juli 2014 -- Korea Utara
Presiden Kim Jong-Un terus melancarkan penganiayaan terhadap umat
Kristen dan terhadap siapa pun yang dianggap sebagai musuh politiknya.
Beberapa bulan terakhir, lebih dari sepuluh ribu orang tewas di
penjara dan kamp-kamp kerja paksa atau dibuang ke desa-desa terpencil.
Berdoalah untuk umat Kristen di Korea Utara yang menghadapi
penganiayaan setiap hari.

Rabu, 2 Juli 2014 -- Aljazair
Presiden Aljazair, Bouteflika, terpilih kembali untuk yang keempat
kalinya dalam Pemilu pada 17 April lalu. Berbagai partai oposisi dan
partai agama M mengecam dan mencurigai kecurangan dalam Pemilu
tersebut. Berdoalah untuk terciptanya stabilitas dan perdamaian di
negara yang sering mengalami peristiwa kekerasan ini.

Kamis, 3 Juli 2014 -- Aljazair
Besok, 4 Juli, adalah hari yang sangat bersejarah bagi Aljazair, yaitu
hari Kemerdekaan Aljazair dari penjajahan Perancis. Berdoalah bagi
gereja di negara ini karena situasi politik yang tidak menguntungkan
sama sekali. Berdoalah juga agar undang-undang antipemurtadan yang
disahkan Presiden Bouteflika pada tahun 2006, segera dihapuskan.

Jumat, 4 Juli 2014 -- India
Berdoalah bagi pelayanan Open Doors dalam memenuhi kebutuhan
masyarakat di Odisha, India, khususnya dalam melaksanakan beberapa
proyek pembangunan sosial-ekonomi. Berdoalah bagi para korban
kekerasan anti-Kristen tahun 2008 lalu di Odisha karena hingga kini,
mereka masih menunggu keadilan hukum dalam kasus-kasus yang tertunda
di pengadilan.

Sabtu, 5 Juli 2014 -- India
India menempati urutan pertama dalam bidang pengembangan dan nilai
produksi dari negara-negara pertanian yang mengandalkan curah hujan di
seluruh dunia. Sekitar 60 persen lahan pertanian India membutuhkan
curah hujan yang konstan agar hasil panen sempurna. Berdoalah untuk
curah hujan yang baik musim ini, terutama bagi enam wilayah di India:
Punjab, Rajasthan, Haryana, Tamil Nadu, Gujarat, dan Uttar Pradesh.
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Minggu, 6 Juli 2014 -- India

Berdoalah untuk anak-anak Kristen di berbagai sekolah di India yang
akan kembali melanjutkan kegiatan belajar setelah liburan musim panas
ini. Mereka tidak hanya berjuang mengatasi penganiayaan dan
diskriminasi karena menjadi pengikut Kristus, tetapi juga hidup di
bawah garis kemiskinan.

Senin, 7 Juli 2014 -- Uzbekistan
Berdoalah untuk saudara-saudari di Uzbekistan yang harus mengungsi
demi menghindari penangkapan atas pelaksanaan aktivitas kekristenan.
Polisi telah menyita komputer dan laptop pribadi yang menyimpan e-book
Kristen, software Alkitab, dan bahan-bahan Kristen lainnya. Mereka
dikejutkan dengan pemberitahuan dari pengadilan negeri setempat untuk
membayar denda atas kepemilikan materi-materi keagamaan yang
terlarang.

Selasa, 8 Juli 2014 -- Indonesia
Pilpres akan berlangsung besok, 9 Juli, untuk memilih Presiden
Indonesia yang ke-7. Berdoalah untuk berlangsungnya proses Pemilu yang
jujur, adil, damai, tertib, dan demokratis di negeri tercinta
Indonesia. Berdoalah bagi seorang pemimpin bangsa berhati hamba yang
memiliki integritas dan tekad untuk menciptakan kerukunan umat
beragama.

Rabu, 9 Juli 2014 -- Indonesia
Penutupan gereja kembali merajalela di negeri tercinta ini. Dalam
kurun waktu empat bulan (Desember 2013 sampai Maret 2014), lebih dari
21 gereja diserang oleh kelompok-kelompok garis keras atau ditutup
oleh pemerintah setempat karena tidak mengantongi IMB maupun izin
menyelenggarakan ibadah. Berdoalah untuk situasi ini.

Kamis, 10 Juli 2014 -- Maladewa
Banyak jiwa baru di Maladewa yang dimuridkan oleh para hamba Tuhan
dari berbagai lembaga misi. Namun, ada perpecahan terjadi akibat
arogansi organisasi, yang menganggap jiwa-jiwa baru adalah hasil karya
dan milik mereka sendiri, bukan Tuhan. Berdoalah untuk kesatuan hati
di antara para misionaris yang melayani di Maladewa.
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Jumat, 11 Juli 2014 -- Maladewa

Sejumlah orang percaya baru di Maladewa berjuang memulihkan diri dari
kecanduan narkoba. Penyalahgunaan narkoba merupakan kejahatan
tertinggi kedua setelah pencurian dan perampokan. Hampir setiap
keluarga di Maladewa memiliki masalah yang berhubungan dengan narkoba.
Berdoalah untuk pemulihan para petobat baru tersebut dan terus
bertambahnya dukungan yang cukup dari masyarakat Kristen.

Sabtu, 12 Juli 2014 -- Korea Utara/ Tiongkok
Dalam berbagai kasus di Korea Utara, para wanita terpaksa meninggalkan
suami dan anak-anak mereka ke Tiongkok demi menopang perekonomian
keluarga. Di Tiongkok, sering kali para wanita ini menerima perlakuan
kasar dari majikan mereka. Mereka membutuhkan Tuhan Yesus untuk
menyembuhkan dan memulihkan fisik dan hati yang terluka.

Minggu, 13 Juli 2014 -- Rusia
Berdoalah bagi proses pengiriman paket besar berisi literatur Kristen
ke Azerbaijan di bulan ini. Beberapa bulan terakhir, Open Doors
menerima permintaan Alkitab dan literatur Kristen dari banyak gereja
dan orang percaya di Azerbaijan yang memiliki kerinduan untuk dapat
membaca dan mempelajari firman Tuhan.

Senin, 14 Juli 2014 -- Turkmenistan
Berdoalah untuk proses audio dubbing film-film Kristen, film animasi,
dan audio buku Kristen ke dalam bahasa Turkmen. Open Doors kini sedang
menyeleksi dan mengaudisi talenta-talenta yang tepat untuk menjadi
pengisi suara proyek ini.

Selasa, 15 Juli 2014 -- Turkmenistan
Berdoalah bagi Umid Gajaev yang sedang menjalani hukuman 4 tahun di
penjara Turkmenistan, sejak 19 April 2012 lalu. Keadilan tidak memihak
kepadanya, padahal ketika sekelompok geng jalanan Hooligan yang sedang
mabuk menyerang dia di dekat rumahnya, ia hanya melakukan tindakan
bela diri. Berdoalah juga untuk istrinya, Malahat, dan ketiga anaknya,
Daniel (6), David (5), dan Zubeida (3).

Rabu, 16 Juli 2014 -- Libya
Berdoalah untuk perlindungan Tuhan atas orang-orang percaya di Libya
selama bulan Ramadan. Seseorang yang ketahuan murtad dapat menjadi
bulan-bulanan kemarahan pihak keluarga dan masyarakat setempat.
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Situasi tegang selama bulan ini berakibat pada peningkatan kekerasan
dan penganiayaan terhadap umat Kristen.

Kamis, 17 Juli 2014 -- Libya
Berdoalah untuk Libya agar para pemimpin negara ini melaksanakan tugas
dan tanggung jawab mereka dengan integritas dan kesadaran penuh.
Dengan demikian, mereka membantu negara dalam menciptakan stabilitas
bangsa sehingga warganya dapat hidup aman, tenteram, dan bebas memilih
dan menjalankan agama serta kepercayaan mereka.

Jumat, 18 Juli 2014 -- Nepal
Karena kurangnya sumber daya, waktu, tenaga guru, dan misionaris,
berbagai pengajaran sesat sekarang berkembang pesat di tengah-tengah
masyarakat terpencil di Nepal. Berdoalah agar orang-orang percaya di
desa-desa terpencil di Nepal selalu berdiri teguh dalam firman Allah.

Sabtu, 19 Juli 2014 -- Korea Utara
Keluarga Hee Young tercerai-berai di pertengahan tahun sembilan
puluhan ketika pemerintah otoriter Korea Utara menangkapi orang-orang
percaya yang mengadakan ibadah rahasia di rumahnya. Ayahnya
menghilang, Hee Young, adiknya dan ibunya dibuang ke desa terpencil.
Mereka berhasil melarikan diri dan sekarang menetap di Korea Selatan.
Berdoalah untuk mereka agar selalu teguh dalam iman pada Kristus.

Minggu, 20 Juli 2014 -- Maroko
Pada kuartal kedua tahun 2014, beberapa pelatihan dapat
diselenggarakan di Maroko. Banyak dari peserta adalah orang-orang
percaya baru. Berdoalah agar pesan firman Tuhan dan materi pelatihan
mengubah kehidupan secara maksimal sehingga mereka dapat tumbuh kuat
di dalam iman kepada Yesus Kristus, Tuhan, dan Juru Selamat kita.

Senin, 21 Juli 2014 -- Republik Afrika Tengah
Ada begitu banyak istri pendeta yang kehilangan suami selama krisis
yang berlangsung di Republik Afrika Tengah. Tidak hanya kerugian
secara emosional, para janda martir ini juga mengalami kesulitan dalam
menafkahi anak-anak selepas kematian suami mereka. Berdoalah untuk
pelayanan Open Doors.

Selasa, 22 Juli 2014 -- Republik Afrika Tengah
Perkosaan digunakan sebagai senjata perang dalam konflik yang melanda
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Republik Afrika Tengah. Pada Februari lalu, Open Doors telah
mewawancarai dan melayani lebih dari 100 korban. Berdoalah bagi para
korban, kiranya Tuhan memulihkan mereka.

Rabu, 23 Juli 2014 -- Ethiopia
Berdoalah untuk Kiflom, seorang pemuda yang dibesarkan di tengah
keluarga yang sangat menjunjung tinggi adat istiadat. Ketika Kiflom
memutuskan untuk menjadi pengikut Kristus, ibunya mengusir dia. Sikap
ibunya tersebut bagaikan pukulan berat baginya. Namun, oleh kasih
karunia Allah, Kiflom kini dikelilingi oleh orang-orang Kristen yang
mengasihinya.

Kamis, 24 Juli 2014 -- India
Berdoalah untuk orang-orang Kristen di Andhra Pradesh, India, yang
terus menghadapi peningkatan kekerasan fisik karena iman percaya pada
Kristus. Berdoalah juga bagi gereja agar dapat merespons penganiayaan
ini sesuai dengan firman Tuhan di Alkitab.

Jumat, 25 Juli 2014 -- Tajikistan
Berdoalah bagi gereja rumah di salah satu kota di Tajikistan yang
memiliki pelayanan kaum wanita yang cukup berkembang. Beberapa jemaat
wanita mengalami pemukulan oleh para suami setelah mendapati istri
mereka membaca Alkitab. Berdoalah untuk perlindungan Allah atas kaum
wanita tersebut, maupun para pelayan yang melayani mereka.

Sabtu, 26 Juli 2014 -- Tiongkok
Berdoalah untuk saudara kita, Alimjan, dan keluarganya di Tiongkok. Ibu
dari Alimjan sudah lanjut usia dan menderita serangan jantung barubaru ini. Dua putra Alimjan, berusia 13 dan 8 tahun, didiskriminasi
oleh teman sekelas mereka. Gulnur, istri Alimjan, harus membagi waktu
untuk mengurus rumah tangga, anak, dan pekerjaan. Berdoalah agar
keluarga ini dapat selalu berdiri kuat di dalam tekanan dan kesulitan.

Minggu, 27 Juli 2014 -- Tiongkok (Uyghur)
Balang, dari suku Uyghur, mengenal Kristus dari sahabat dan ibunya.
Ayahnya adalah seorang pecandu alkohol yang selalu memukuli ibunya.
Setelah mengetahui bahwa Balang dan ibunya telah menjadi pengikut
Kristus, ayahnya meninggalkan mereka. Kini, ibunya harus berjuang
menafkahi Balang dan adik-adiknya.
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Yahya adalah seorang perempuan Kristen dari suku Uyghur di pedalaman
Tiongkok. Ibunya, yang juga telah menjadi pengikut Kristus, begitu
bersemangat dalam mengabarkan Injil kepada tetangga dan kerabat
lainnya sehingga seseorang berencana untuk membunuh seluruh keluarga
Yahya. Puji Tuhan, keluarga Yahya dapat segera melarikan diri setelah
mendengar kabar tersebut.

Selasa, 29 Juli 2014 -- Korea Utara
Mengucap syukurlah kepada Tuhan Yesus untuk perlindungan-Nya atas Sun
Hi, seorang staff lapangan Open Doors di Korea Utara, dan seorang
petobat baru asal negara itu yang saat ini sedang dimuridkan oleh Sun
Hi. Mereka berhasil lolos dari tangkapan polisi. Berdoalah untuk
penyertaan dan proteksi atas mereka serta seluruh pelayan Open Doors
yang melayani di Korea Utara.

Rabu, 30 Juli 2014 -- Djibouti/Ethiopia
Berdoalah untuk Eve, seorang SALAM yang melarikan diri dari Ethiopia
ke Djibouti. Setelah bertobat dan menjadi pengikut Kristus, Eve
menghadapi banyak intimidasi dari anggota keluarganya. Bersyukur atas
keteguhan hati Eve dalam mengikuti Kristus. Kiranya Tuhan senantiasa
melindungi dan memenuhi semua kebutuhannya.

Kamis, 31 Juli 2014 -- Dataran Somalia
Berdoalah untuk Ahmed, seorang SALAM di Hargeisa, Somalia, yang
dianiaya dan harus berjuang dengan penyakit kulit akut pada saat yang
bersamaan. Tekanan dari kaum SALAM di dataran Somalia terus meningkat
tajam sejak tahun lalu sehingga memaksa banyak umat Kristen mengungsi
dan bersembunyi. Berdoalah untuk situasi ini.
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Jumat, 1 Agustus 2014 -– Dataran Somalia
Bersyukurlah kepada Tuhan untuk perlindungan-Nya atas Ahmed dan kaum
SALAM lainnya. Saudara-saudari kita ini tetap bertahan dalam iman
meskipun teraniaya. Berdoalah agar Allah terus meneguhkan iman dan
melindungi mereka dari para penganiaya. Kiranya Tuhan memakai mereka
sebagai alat-Nya untuk bersaksi dan membawa jiwa-jiwa baru datang
kepada-Nya.

Sabtu, 2 Agustus 2014 -– Korea Utara
Menjadi orang tua Kristen di Korea Utara merupakan suatu dilema.
Mereka tidak bisa mengajarkan tentang Yesus kepada anak-anak mereka
karena anak-anak yang masih polos dapat terpancing tipu daya guru-guru
komunis di sekolah untuk mengungkap identitas iman orang tuanya.
Berdoalah untuk situasi yang dihadapi para orang tua Kristen di Korea
Utara.

Minggu, 3 Agustus 2014 -- Korea Utara
Banyak wanita di Korea Utara, terlebih kaum ibu, dijebak masuk ke
dalam sindikat perdagangan manusia atau bahkan memutuskan untuk
menjual diri demi membantu perekonomian keluarga. Puluhan ribu wanita
itu kini tinggal di Tiongkok, tempat mereka dipaksa menikahi pria-pria
Tiongkok. Tak sedikit yang dipekerjakan di rumah-rumah bordil. Berdoalah
untuk situasi ini.

Senin, 4 Agustus 2014 -- Tunisia
Seorang pemuda Kristen di Tunisia baru saja kehilangan pekerjaan
karena ketahuan menjadi pengikut Kristus. Berdoalah agar Tuhan
membukakan tingkap-tingkap berkat atasnya sehingga ia dapat bertahan
hidup. Doakan juga pertumbuhan iman pemuda tersebut agar ia semakin
mengenal dan mengasihi Tuhan Yesus yang telah menyelamatkannya.

Selasa, 5 Agustus 2014 -– Iran
Setidaknya lima puluh kaum SALAM kini berada di penjara di Iran karena
menjadi pengikut Kristus dan ketahuan menyelenggarakan ibadah.
Beberapa orang telah dijatuhi hukuman, beberapa orang lainnya masih
ditahan tanpa dakwaan resmi, sementara sisanya telah dibebaskan dengan
jaminan. Berdoalah untuk mereka.
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Rabu, 6 Agustus 2014 -– Iran

Pendeta Farshid Fathi, seorang mantan SALAM, divonis hukuman penjara
selama 6 tahun di Penjara Evin, Tehran, sejak Maret 2012 lalu. Ia
telah ditahan di penjara tersebut sejak 26 Desember 2010, dan upayanya
naik banding pada Juni 2013 lalu ditolak. Pada 17 April lalu, penjara
Evin diserang dan sejumlah tahanan terluka, termasuk Pdt. Farshid yang
mengalami patah tulang kaki. Berdoalah untuk kesembuhan dan
pemulihannya, serta mukjizat Tuhan yang sanggup membebaskan hamba
Tuhan ini dari penjara.

Kamis, 7 Agustus 2014 -– Iran
Saat ini, sekitar 30 orang Kristen lainnya turut ditahan bersama
Pendeta Farshid Fathi. Beberapa tahanan tersebut mengalami luka-luka
yang lebih serius daripada yang dialami Pdt. Farshid saat terjadi
serangan di penjara Evin, Tehran, April lalu. Berdoalah untuk
kesembuhan dan pemulihan mereka.

Jumat, 8 Agustus 2014 -– Korea Utara
Para pemimpin Korea Utara kini melakukan pembersihan atas orangorang yang dianggap membangkang pada otoritas tertinggi, dan para
pengikut Kristus. Berdoalah untuk umat Kristen di Korea Utara yang
harus menghadapi situasi yang semakin menyulitkan mereka. Berdoalah
juga untuk pelayanan Open Doors di negara ini.

Sabtu, 9 Agustus 2014 -– Iran
Gereja Protestan di Iran telah dianiaya dalam beberapa tahun terakhir.
Diduga banyak polisi rahasia yang menyamar dan menyusup di antara
jemaat dalam ibadah yang diselenggarakan oleh gereja-gereja rumah.
Larangan ibadah dalam bahasa Farsi (bahasa nasional Iran) kian
meningkat dan banyak gedung gereja ditutup. Berdoalah untuk situasi
ini.

Minggu, 10 Agustus 2014 -– Iran
Banyak kaum SALAM di Iran yang terpaksa bertemu diam-diam dengan
sesama pengikut Kristus karena pelarangan ibadah dalam bahasa Farsi.
Sering kali, pertemuan gereja-gereja bawah tanah di Iran digerebek
polisi, dan jemaat-jemaat yang datang dalam ibadah tersebut
dipenjarakan. Berdoalah untuk perlindungan Tuhan bagi gereja-gereja
bawah tanah dan jemaat-Nya di Iran.
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Senin, 11 Agustus 2014 -– Iran

Alkitab dalam bahasa Farsi dan berbagai literatur Kristen merupakan
barang langka di Iran. Kini, permintaan akan firman Tuhan dan bukubuku rohani tersebut kian meningkat seiring pertumbuhan jemaat di Iran
yang mencapai 20 persen per tahun. Berdoalah untuk Open doors dalam
menyelesaikan proyek penerjemahan dan pendistribusian Alkitab serta
buku-buku rohani.

Selasa, 12 Agustus 2014 -– Korea Utara
Puji nama Tuhan atas Hea Woo, seorang pengungsi Korea Utara yang rindu
meneruskan pelayanan suaminya yang menjadi martir karena nama Yesus.
Hea Woo yang juga sempat dipenjarakan karena menjadi pengikut Kristus,
kini telah dibebaskan. Berdoalah agar Tuhan terus menjadikan Hea Woo
sebagai alat-Nya.

Rabu, 13 Agustus 2014 -– Palestina dan Israel
Berdoalah untuk kegiatan musim panas yang diselenggarakan oleh gerejagereja di seluruh Israel dan wilayah Palestina, seperti retret
keluarga dan pemuda, serta kegiatan penjangkauan jiwa-jiwa baru.
Kiranya Tuhan mencurahkan sukacita dan damai sejahtera surgawi kepada
umat-Nya yang mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut.

Kamis, 14 Agustus 2014 -– Palestina dan Israel
Berdoalah bagi para pemimpin komunitas Kristen di Gaza, yaitu Pastor
George, Pastor Hanna, dan Uskup Alexios. Kiranya hikmat Allah,
perlindungan dan kekuatan dari-Nya senantiasa tercurah atas ketiga
hamba Tuhan ini. Berdoalah juga untuk para pelayan Tuhan di Gaza yang
melayani di sekolah-sekolah Kristen, rumah sakit, dan badan-badan
amal.

Jumat, 15 Agustus 2014 -– Suriah
Musibah, kekacauan, atau bencana? Tidak ada kata-kata yang tepat untuk
menggambarkan situasi yang terjadi di Suriah. Sebagian besar rakyat
negeri ini sudah putus asa dan kehilangan harapan. Berdoalah agar umat
Kristen yang masih bertahan di Suriah selalu dipenuhi oleh pengharapan
sehingga mereka mampu membagikan kasih Allah kepada orang lain.

Sabtu, 16 Agustus 2014 -– Suriah
Beberapa gereja di Suriah masih berusaha bertahan karena panggilan
untuk menjangkau umat Kristen. Gereja-gereja tersebut melayani ratusan
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orang setiap hari, menyediakan makanan, minuman, dan pakaian layak.
Berdoalah untuk kesehatan, baik fisik maupun rohani, dari para hamba
dan pelayan Tuhan dalam melayani umat-Nya.

Minggu, 17 Agustus 2014 -– Suriah
Berdoalah bagi gereja-gereja di Suriah dalam memimpin umat Kristen
yang masih bertahan di negara yang telah porak poranda tersebut.
Berdoalah juga secara khusus untuk saudara-saudari kita di Suriah yang
hidup dalam suasana teror dan kekacauan setiap hari.

Senin, 18 Agustus 2014 -– Korea Utara
Mengucap syukur kepada Tuhan Yesus untuk Joo Eun, seorang perempuan
Korea Utara yang diselamatkan oleh-Nya dari sindikat perdagangan
manusia. Joo Eun kemudian diadopsi oleh keluarga Kristen di Tiongkok.
Kini, ia dan keluarga angkatnya melayani sebagai misionaris di Timur
Tengah. Berdoalah agar Tuhan menjadikan pelayanan mereka senantiasa
berbuah bagi kemuliaan nama-Nya.

Selasa, 19 Agustus 2014 -– Lebanon/Suriah
Ada ratusan ribu rakyat Suriah yang mengungsi di perbatasan Lebanon.
Kesulitan ekonomi tidak hanya dirasakan oleh para pengungsi, situasi
ekonomi Lebanon yang memburuk menyebabkan banyak orang Lebanon
kehilangan pekerjaan. Berdoalah agar banyak gereja di Lebanon berbagi
kasih dengan para pengungsi Suriah di perbatasan.

Rabu, 20 Agustus 2014 -– Lebanon
Berdoalah untuk stasiun televisi dan radio Kristen yang terus
menyiarkan Injil di Lebanon karena banyak jiwa baru bertobat setelah
mendengar siaran mereka. Berdoalah untuk organisasi dan hamba-hamba
Tuhan yang menjalankan media-media Kristen tersebut.

Kamis, 21 Agustus 2014 -– Lebanon
Seperti sebagian besar negara lainnya di Timur Tengah, Lebanon
membutuhkan pemulihan dan transformasi. Perpecahan antarkelompok agama
yang berbeda kian meruncing dan perang saudara mungkin dapat pecah
setiap saat. Berdoalah untuk terciptanya perdamaian dan rekonsiliasi
di tengah-tengah bangsa itu.

Jumat, 22 Agustus 2014 -– Suriah
Beberapa gereja yang masih bertahan di Suriah menunjukkan
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keberaniannya dengan menyelenggarakan ibadah khusus untuk anak-anak
sekolah minggu, remaja, dan beberapa acara khusus kelompok muda-mudi.
Berdoalah untuk perlindungan Tuhan atas gereja-gereja yang berani
mengabarkan Injil di tengah-tengah perang saudara.

Sabtu, 23 Agustus 2014 -– Suriah
Tetaplah berdoa untuk keamanan proses pendistribusian Alkitab dan
buku-buku rohani dalam bahasa Arab untuk umat Kristen di Suriah. Jalur
perjalanan darat yang ditempuh sangat berbahaya dan rawan. Puji Tuhan
atas koneksi lokal kami di Suriah yang berani mempertaruhkan nyawanya
sendiri untuk membantu proyek ini.

Minggu, 24 Agustus 2014 -– Korea Utara
Bersyukurlah pada Tuhan atas sekian banyak orang Kristen Korea Utara
yang memutuskan untuk kembali ke negaranya tersebut untuk mengabarkan
Injil. Berdoalah agar kiranya Allah senantiasa melindungi mereka
ketika bersaksi tentang kasih-Nya.

Senin, 25 Agustus 2014 -– Irak
Orang Kristen di Irak yang kini memutuskan untuk tidak lagi berpikir
tentang hari kemarin (saat perang bergejolak), melainkan mulai
melihat situasi saat ini dan mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan.
Berdoalah untuk saudara-saudari kita di Irak yang begitu bersemangat
mengabarkan Injil dan melayani pekerjaan Tuhan di negerinya.

Selasa, 26 Agustus 2014 -– Irak
Banyak pemimpin gereja di Irak diminta untuk menjadi bagian dari
pembangunan bangsa di beberapa kota. Berdoalah agar hikmat Allah turun
atas hamba-hamba Tuhan tersebut dalam memutuskan setiap langkah yang
akan diambil.

Rabu, 27 Agustus 2014 -– Irak
Berdoalah untuk acara retret dan konferensi Kristen yang akan
diselenggarakan di wilayah utara Irak. Kiranya teriknya matahari di
musim panas ini tidak menyurutkan langkah orang-orang percaya untuk
mengikuti setiap acara yang akan memberkati mereka.

Kamis, 28 Agustus 2014 -– Mauritania
Berdoalah agar Tuhan mencurahkan hujan yang berlimpah di wilayah
pedesaan Mauritania. Tidak hanya hujan secara harfiah, tetapi juga
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hujan spiritual tercurah atas umat-Nya yang haus dan lapar akan
kebenaran firman Tuhan. Berdoalah agar proyek penerjemahan Alkitab ke
dalam bahasa Hassaniya (bahasa asli Mauritania) dapat segera selesai.

Jumat, 29 Agustus 2014 -– Laos
Ketika kami membagikan Injil, 50 orang datang dan menerima Yesus!
seru Darika, seorang pemuda dari Laos. Berdoalah untuk orang-orang
percaya baru di Laos yang sedang dimuridkan. Berdoalah juga untuk para
pelayan Tuhan yang melayani jiwa-jiwa baru ini.

Sabtu, 30 Agustus 2014 -– Nepal
Dalam setiap langkah, saya merasakan tuntunan Tuhan, khususnya ketika
pergi mengabarkan Injil, berkhotbah, dan bertemu dengan banyak orang.
Saya tidak mungkin bisa melakukan semuanya sendiri, tanpa pertolongan
Tuhan, kata Nuk, misionaris dari Himalaya. Berdoalah agar Tuhan terus
melindungi Nuk dan timnya saat mereka menjangkau suku-suku yang
terhilang.
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Open Doors 87/September/2014

Senin, 1 September 2014 -- Israel, Tepi Barat, dan Jalur Gaza
Berdoalah untuk gereja-gereja di Israel, Tepi Barat (Ramallah), dan
Jalur Gaza agar mereka senantiasa kuat di dalam iman meskipun
menghadapi situasi perang yang sangat buruk. Berdoalah juga untuk
Sekolah Alkitab Betlehem, baik untuk mahasiswa maupun dosennya, agar
mereka menjadi terang dan garam dalam masyarakat, serta senantiasa
melayani umat Tuhan di tengah perang yang berkecamuk.

Selasa, 2 September 2014 -- Republik Afrika Tengah
Berdoalah untuk Tatiana Kado (27), seorang janda yang sedang berjuang
memulihkan diri dari trauma sambil menghidupi kedua anaknya, Octavie
(5) dan Nonsie (6 bln), setelah kelompok Seleka menembak mati
suaminya, beberapa waktu lalu. Berdoalah agar Tuhan memulihkan luka
batin Tatiana dan menyediakan segala yang dibutuhkan oleh ibu muda
yang sebatang kara ini.

Rabu, 3 September 2014 -- Ethiopia
Puji Tuhan, kesetiaan gereja bawah tanah di Ethiopia dalam pekabaran
Injil dan pemuridan telah membuahkan pertobatan jiwa-jiwa dari kaum
SALAM. Berdoalah untuk sebuah komunitas SALAM di Oromia, Ethiopia
barat, yang akhir-akhir ini menerima tekanan berat karena beriman pada
Kristus.

Kamis, 4 September 2014 -- Ethiopia
Berdoalah untuk Kedir, seorang pria yang memuridkan kaum SALAM di
gereja bawah tanah di Oromia, Ethiopia, yang telah berkali-kali
dianiaya. Pertama-tama, umat M di lingkungan rumah Kedir menuduhnya
terlibat dalam aktivitas terorisme. Polisi menangkap dan memenjarakan
Kedir, tetapi tak lama ia dibebaskan. Setelah bebas bersyarat,
seseorang berusaha meracuni Kedir saat ia sedang makan di sebuah
restoran. Berdoalah untuk kekuatan dan perlindungan Tuhan atas Kedir.

Jumat, 5 September 2014 -- Ethiopia
Selain menyerang Kedir dan hamba Tuhan lainnya, imam-imam agama M kini
mulai melancarkan serangan dan penganiayaan terhadap para peserta
pemuridan dari kaum SALAM. Berdoalah agar mereka yang terbilang masih
bayi secara rohani tetap bertahan dalam iman di tengah penganiayaan,
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bahkan terus bertumbuh kuat karena selalu berpegang pada firman-Nya.

Sabtu, 6 September 2014 -- Kenya
Berdoalah untuk Clarice Mathole, istri Pendeta Charles Mathole yang
ditembak mati di dalam gereja mereka oleh anggota kelompok ektrimis
Al-Shabaab pada 19 Oktober 2013. Sepeninggal suaminya, Clarice tidak
hanya harus berjuang mengatasi trauma dan duka mendalam akibat
kehilangan suami terkasih, ia juga harus meneruskan tanggung jawab
suaminya dalam menggembalakan jemaat yang berjumlah cukup besar.

Minggu, 7 September 2014 -- Korea Utara
Berdoalah untuk beberapa proyek rahasia Open Doors di Korea Utara.
Kami tidak dapat menjelaskannya secara mendetail, tetapi proyek-proyek
ini sangatlah penting dan akan berdampak besar bagi anak-anak Tuhan
yang terisolir di sana. Berdoalah agar Tuhan Yesus menyertai staff
Open Doors di Korea Utara yang sedang mempersiapkan proyek-proyek
tersebut.

Senin, 8 September 2014 -- Nigeria
Berdoalah untuk Deborah Shettima. Ketika kelompok ekstremis Boko Haram
menerobos masuk ke dalam rumah Deborah di Maiduguri pada 25 April 2012
lalu, ia harus menyaksikan suaminya mati tertembak di hadapannya,
sementara kedua putri mereka Tabitha (7) dan Sarah (9) diculik oleh
pria-pria bersenjata tersebut. Tiga bulan kemudian, Boko Haram kembali
menyerang rumah Deborah dan menembak mati putranya yang baru berusia
20 tahun.

Selasa, 9 September 2014 -- Nigeria
Hingga kini, kedua putri Deborah tidak diketahui rimbanya dan ia masih
terus berjuang mengatasi duka mendalam dan trauma pasca peristiwaperistiwa tragis tersebut. Ketika Open Doors mengunjunginya, Deborah
mengaku sangat kesepian dan berharap dapat bertemu kembali dengan
kedua putrinya tersebut. Teruslah berdoa untuk janda sebatang kara
ini.

Rabu, 10 September 2014 -- Eritrea
Berdoalah untuk umat Kristen Eritrea yang masih dipenjarakan karena
menolak untuk menyangkal Kristus. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa
mencurahkan keberanian, semangat, dan kekuatan atas mereka, dan
biarlah kesaksian atas kesetiaan mereka mengikut Tuhan dapat membawa
banyak jiwa lainnya kepada keselamatan di dalam Kristus.
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Kamis, 11 September 2014 -- Uganda

Bulan April lalu, massa M yang marah membunuh seorang Kristen dan
membakar 51 rumah orang Kristen lainnya. Mereka juga menghancurkan
rumah seorang M yang mencoba menghalang-halangi mereka. Setelah
peristiwa tersebut, berbagai upaya telah dilakukan untuk mendamaikan
kedua pihak. Berdoalah untuk situasi ini.

Jumat, 12 September 2014 -- Suriah
Berdoalah untuk keluarga-keluarga Kristen di Suriah yang memilih tetap
tinggal di negeri yang sedang kacau tersebut demi membantu saudara
sebangsanya. Berkali-kali, mereka menegaskan bahwa inilah yang
dikehendaki Tuhan agar mereka tetap bertahan di tengah kemelut yang
melanda Suriah. Berdoalah agar mereka senantiasa menjadi garam dan
terang di tengah masyarakat.

Sabtu, 13 September 2014 -- Suriah
Berdoalah untuk berbagai denominasi gereja yang telah bekerja sama
dengan kami di Suriah. Mereka mengupayakan segala yang terbaik yang
dapat dilakukan untuk melayani para pengungsi dan siapa pun yang
membutuhkan uluran tangan di Suriah. Kiranya Tuhan senantiasa
memperlengkapi para pelayan dan hamba-Nya dalam melaksanakan tugas
yang sangat mulia ini, sambil juga terus mengabarkan keselamatan pada
jiwa-jiwa yang terhilang.

Minggu, 14 September 2014 -- Maroko
Berdoalah untuk kesatuan hati gereja-gereja di Maroko dalam menjangkau
mereka yang belum mengenal kasih Kristus. Berdoalah juga bagi jiwajiwa baru yang telah dituai di negara ini agar dapat mengikuti
pemuridan yang tentunya sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan iman
mereka.

Senin, 15 September 2014 -- Aljazair
Banyak warga Aljazair mendengar berita Injil melalui siaran program
televisi Kristen. Berdasarkan keterangan para pemimpin gereja di
Aljazair, sebagian besar dari petobat baru ini kemudian membuka diri
pada orang Kristen kenalannya atau gereja di dekat rumahnya untuk
mendapatkan jawaban lebih mendalam setelah menonton tayangan tersebut.
Berdoalah untuk seluruh tim produksi yang merancang dan menayangkan
program yang memberkati ini.
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Selasa, 16 September 2014 -- Tunisia

Gereja di Tunisia mengalami berbagai hambatan dalam pertumbuhannya.
Berdoalah agar Tuhan mencurahkan api pelayanan yang berkobar-kobar
sehingga gereja dan firman-Nya dapat terus bertumbuh dan menjangkau
jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan.

Rabu, 17 September 2014 -- Libya
Selama beberapa tahun, Libya merupakan negara yang tidak stabil.
Pemerintah tampak tidak mampu mengontrol dan mengatasi ketegangan yang
terjadi antarkelompok bersenjata. Berbagai kelompok ekstremis telah
membunuh umat Kristen di wilayah timur Libya sehingga ketakutan
mencekam warga Kristen (khususnya, kaum ekspatriat). Berdoalah untuk
situasi yang aman dan damai di negara ini.

Kamis, 18 September 2014 -- India
Ancaman dan tekanan terhadap umat Kristen yang dilakukan oleh kelompok
massa agama H kian meningkat di wilayah Rajasthan, India. Para pendeta
dan pemimpin jemaat di wilayah ini membutuhkan kekuatan agar dapat
terus menopang warga jemaatnya dalam bertahan di tengah tekanan.
Berdoalah untuk saudara-saudari seiman di wilayah Rajasthan, India.

Jumat, 19 September 2014 -- India
Berdoalah untuk Alkitab anak dalam berbagai bahasa suku yang akan
didistribusikan pada akhir bulan ini ke desa-desa di Chitadara, Vasda,
dan Amreli, yang terletak di wilayah Gujarat, India Barat. Kiranya
firman Tuhan akan menjadi santapan rohani yang mengenyangkan setiap
anak sekolah minggu yang menerima dan membacanya. Berdoalah juga untuk
para staf pengiriman yang bertugas dalam ekspedisi ini.

Sabtu, 20 September 2014 -- Wilayah Afrika Utara
Sebuah persaudaraan Kristen beranggotakan 11 orang percaya di salah
satu negara di wilayah Afrika Utara akhir-akhir ini gencar mengabarkan
Injil kepada saudara-saudari sebangsanya. Mereka mendapati bahwa
banyak di antara petobat baru mengenal Tuhan setelah menonton siaran
televisi Kristen. Berdoalah agar hikmat Allah tercurah atas kesebelas
pelayan Tuhan tersebut saat mereka membawa jiwa-jiwa baru kepada
pengenalan yang mendalam akan pribadi Yesus.

Minggu, 21 September 2014 -- Wilayah Afrika Utara
Kami menyelenggarakan Pelatihan Kepemimpinan Kristen di wilayah Afrika
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Utara. Fokus tujuan pelatihan ini adalah mencetak para pemimpin
Kristen yang siap terjun ke medan pelayanan untuk melatih jemaat
menjadi murid Kristus. Berdoalah untuk kesuksesan penyelenggaraan
pelatihan ini, kesiapan hati para peserta, dan hikmat atas tim Open
Doors yang melatih dan mempersiapkan kegiatan ini.

Senin, 22 September 2014 -- Irak
Kelompok-kelompok ekstremis M (khususnya, yang merupakan anggota ISIS)
mengusir umat Kristen keluar dari kota Mosul, dan beberapa wilayah
lainnya di Irak. Berdoalah agar Tuhan Yesus selalu menyertai para
kepala rumah tangga, mencurahkan hikmat dan kebijaksanaan-Nya yang tak
terbatas sehingga mereka dapat memutuskan yang terbaik untuk keluarga
mereka.

Selasa, 23 September 2014 -- Jazirah/Semenanjung Arab
Hari ini, Open Doors di seluruh dunia mengajak umat Kristen untuk
berdoa bagi saudara-saudari seiman di Jazirah Arab. Berdoalah untuk
para ekspatriat Kristen yang tinggal di sana agar senantiasa berdiri
teguh dalam iman meski di tengah tekanan. Begitu pula dengan umat
Kristen lainnya di wilayah ini yang rindu untuk memiliki sebuah
Alkitab dalam bahasa mereka. Berdoalah agar kerinduan mereka dapat
segera terwujud.

Rabu, 24 September 2014 -- Jazirah/Semenanjung Arab
Ada sejumlah kecil pengikut Yesus di Semenanjung Arab yang terisolasi
dan tidak bebas memproklamirkan identitas imannya. Berdoalah agar ada
lebih banyak lagi pelayan Tuhan yang menggunakan metode tentmakers
(pembuat tenda, yaitu: mengabarkan Injil melalui aktivitas bisnis dan
perdagangan) untuk menjangkau dan membantu pertumbuhan iman mereka
yang terisolir di Semenanjung Arab.

Kamis, 25 September 2014 -- Republik Afrika Tengah
Sejak Desember 2012, Republik Afrika Tengah melewati berbagai krisis
politik-hankam yang diawali dengan pemberontakan kelompok Seleka.
Diduga keras, Seleka ingin menegakkan hukum agama M di negara itu
dengan menumpas siapa pun yang menghalang-halangi. Pembunuhan,
perkosaan, penjarahan, dan pemerasan terhadap umat Kristen terjadi
hingga hari ini. Berdoalah untuk situasi di negara tersebut.

Jumat, 26 September 2014 -- Iran
Berdoalah agar kartu-kartu pos yang dikirimkan untuk menguatkan 6
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orang tahanan Kristen di penjara Evin, Tehran, dapat sampai ke tangan
mereka sehingga mereka dapat terhibur melalui doa-doa yang tertulis di
dalam kartu-kartu tersebut. Doakan secara khusus dua dari enam
tahanan, yaitu Pendeta Farshid Fathi yang telah ditahan selama 4
tahun, dan Alireza Seyyedian yang divonis 6 tahun penjara setelah
polisi menemukan video rekaman pembaptisannya.

Sabtu, 27 September 2014 -- Tiongkok
Badi adalah seorang pemimpin kaum SALAM di Tiongkok yang telah membawa
seluruh keluarganya pada pengenalan akan Kristus. Ia tidak dapat
bekerja karena menderita sakit punggung. Aktivitasnya sehari-hari kini
adalah menggembalakan jemaat yang sebagian besar adalah keluarga dan
kerabat dekatnya. Berdoalah untuk tercurahnya kesembuhan dan kekuatan
dari Tuhan atas Badi.

Minggu, 28 September 2014 -- Tibet/ Tiongkok
Pema adalah seorang wanita SALAM dari Tibet yang mengenal Kristus
melalui upaya pekabaran Injil seorang misionaris suku Han. Setelah
bertobat, Pema merenovasi dan menjadikan rumahnya sebagai tempat
pertemuan ibadah bagi orang-orang percaya di lingkungan sekitar.
Berdoalah untuk pertumbuhan iman mereka dan hubungan yang mulai dibina
dengan pemerintah setempat.

Senin, 29 September 2014 -- Bangladesh
Open Doors baru saja menyelenggarakan acara pemuridan bagi 20 wanita
SALAM di Bangladesh. Berdoalah agar melalui acara tersebut, para
peserta diubahkan dan semakin memahami pentingnya memiliki hubungan
yang intim dengan Tuhan melalui doa. Kiranya Tuhan terus memakai Open
Doors sebagai alat untuk mentransformasi kehidupan umat-Nya.

Selasa, 30 September 2014 -- Bangladesh
Tuhan telah membangkitkan generasi baru dari para pemimpin Kristen
yang berlatar belakang M di Bangladesh. Sepanjang bulan ini, Open
Doors telah menyelenggarakan Pelatihan Kepemimpinan Kristen yang
Alkitabiah selama 5 hari bagi 40 orang pemimpin gereja yang seluruhnya
berlatar belakang M. Berdoalah bagi seluruh peserta, kiranya Tuhan
senantiasa memperlengkapi hamba-hamba-Nya dalam menjalankan panggilan
mereka.
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Rabu, 1 Oktober 2014 -- Filipina Selatan
Bulan ini, para pengerja yang melayani orang percaya di tengah suku
Sama dan Tausug akan mengikuti acara retret yang akan mentransformasi
mereka secara rohani dan membangun kesatuan hati sesama pelayan Tuhan.
Berdoalah agar melalui acara retret ini, mereka akan lebih bergairah
dalam pelayanan untuk suku Sama dan Tausug. Kiranya acara ini dapat
membantu mereka bertumbuh dalam kasih dan kesatuan hati.

Kamis, 2 Oktober 2014 -- Filipina Selatan
Puji nama Tuhan atas dibaptisnya sejumlah orang dari suku Tausug yang
kini begitu bersemangat untuk membagikan kasih Kristus yang telah
mereka terima kepada sesama kaum mereka. Sebanyak 12 orang telah
berkomitmen untuk menjadi relawan yang akan mengajar baca tulis kepada
anak-anak Tausug. Berdoalah untuk keduabelas orang tersebut.

Jumat, 3 Oktober 2014 -- Bhutan
Berdasarkan keterangan PBB, meski telah menjadi negara demokrasi sejak
2008, kebebasan beragama di Bhutan, yang mayoritas penduduknya
beragama B, masih belum terlaksana dengan baik. Berdoalah agar Tuhan
Yesus segera menyentuh hati para politikus Bhutan menuju keterbukaan
terhadap agama lain. Berdoalah juga untuk para pelayan Tuhan yang
terus berkeliling mengabarkan Injil di negara ini.

Sabtu, 4 Oktober 2014 -- Myanmar
Umat agama minoritas di Myanmar terancam kehilangan kemerdekaan kecil
yang mereka nikmati selama ini. Bulan Mei lalu, pemerintah Myanmar
telah menyusun sebuah Undang-Undang (UU) Antipemurtadan yang akan
menghukum siapa pun yang kedapatan berpindah agama tanpa persetujuan
aparat pemerintahan lokal. UU tersebut juga menekankan, hanya warga
berusia 18 tahun ke atas yang dapat mengajukan permohonan pindah
agama. Berdoalah agar UU ini batal disahkan, berdoalah juga bagi
saudara seiman kita di sana.

Minggu, 5 Oktober 2014 -- Myanmar
Suatu wabah penyakit hewan telah mematikan banyak sapi dan kerbau di
wilayah Chin, Myanmar, yang dihuni oleh umat Kristen. Wabah yang
menjangkit sejak April lalu ini, kini telah menyebar ke desa-desa
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tetangga dan telah memengaruhi kelangsungan hidup warga desa.
Berdoalah agar Tuhan segera menghentikan wabah ini dan mencurahkan
ketabahan atas setiap orang percaya yang mengalami kerugian finansial.

Senin, 6 Oktober 2014 -- Sri Lanka
Keretakan hubungan antara umat B dan umat M di Sri Lanka kini kian
melebar dan jauh dari persoalan asal. Dini hari, 15 Juni lalu,
merupakan puncaknya. Tiga orang M dibunuh oleh beberapa orang B di
pinggir kota Colombo, ibu kota Sri Lanka. Pembunuhan tersebut dipicu
oleh insiden tiga hari sebelumnya ketika dua pria M yang mengendarai
sepeda motor menyerang sopir kendaraan yang ditumpangi oleh seorang
rahib B. Berdoalah agar konflik dapat diselesaikan dengan baik dan
perdamaian dapat tercipta di negara ini.

Selasa, 7 Oktober 2014 -- Sri Lanka
Open Doors mencatat sebanyak 25 insiden kekerasan dan penganiayaan
terhadap umat Kristen terjadi di Sri Lanka sejak Januari hingga Maret
tahun ini. Terjadi dua insiden penyerangan gereja. Salah satu insiden
dilakukan oleh massa berjumlah lebih kurang 300 orang, yang dipimpin
oleh seorang rahib B, sementara insiden lainnya berupa pelemparan batu
saat jemaat masih berada di dalam gereja. Berdoalah untuk negara ini.

Rabu, 8 Oktober 2014 -- Laos
Berdoalah untuk Sort, seorang pria paruh baya asal Savannakhet, Laos,
yang ditahan di penjara sejak 29 Mei lalu karena menolak untuk
menyangkal Kristus. Keluarga pria ini adalah yang pertama kali menjadi
pengikut Yesus di wilayah yang terbagi dalam 20 desa ini. Mengucap
syukurlah kepada Tuhan atas Sort dan keluarganya yang senantiasa
berdiri teguh di tengah tekanan dan penganiayaan.

Kamis, 9 Oktober 2014 -- Laos
Pemerintah Laos berencana membangun sebuah bendungan di atas lahan
penduduk dan perumahan warga. Tidak hanya ribuan rumah yang akan
digusur, empat gereja pun terancam diratakan. Meski pemerintah
menawarkan ganti rugi atas penggusuran tanah, nilainya sangat kecil
dan tidak sebanding dengan kerugian yang akan ditanggung warga.
Berdoalah agar hikmat dan kebijaksanaan Allah tercurah atas keempat
pemimpin jemaat, serta bagi mereka yang terpaksa mencari tempat
tinggal baru seadanya.

68

OpenDoors 2014

Jumat, 10 Oktober 2014 -- Vietnam

Menurut seorang pendeta lokal, pemerintah Vietnam memblokir segala
pemberitaan di media tentang insiden penganiayaan terhadap umat
Kristen. Kenyataannya, pemerintah telah mengancam akan menutup 116
gereja di beberapa provinsi di wilayah tenggara Vietnam. Berdoalah
agar gereja-gereja dan jemaatnya dapat menghadapi situasi ini dengan
keberanian dan kasih Kristus.

Sabtu, 11 Oktober 2014 -- Vietnam
Lima pemuda Kristen dari dataran tinggi Vietnam tewas dalam sebuah
insiden mencurigakan bulan April lalu. Meski kepolisian lokal
bersikukuh bahwa kelimanya tertelan pasir hisap, keluarga korban
menolak pernyataan tersebut dan percaya bahwa berdasarkan bukti-bukti
yang ada, kelimanya dipukuli hingga tewas. Berdoalah agar keadilan
dapat ditegakkan terkait kasus ini.

Minggu, 12 Oktober 2014 -- Nepal
Berdoalah untuk siswa-siswi Sekolah Alkitab di Nepal, baik yang masih
aktif belajar maupun yang telah lulus dan mulai terjun melayani. Dua
siswa kami telah berkomitmen untuk membuka jemaat di desa asalnya,
segera setelah lulus dari Sekolah ini. Empat orang lainnya akan
melayani gereja-gereja lokal di area ini, sementara sisanya akan
terjun dalam pelayanan kepada kaum muda dan wanita, ujar salah satu
dosen.

Senin, 13 Oktober 2014 -- Nepal
Menurut portal berita AsiaNews, pemerintah Nepal telah mencanangkan
sebuah sistem kependudukan terbaru pada bulan April lalu. Terkait hal
ini, pemerintah berbicara kepada kelompok agama minoritas agar
mempertimbangkan kembali keyakinan mereka demi kemudahan mengurus
dan mendapatkan surat-surat kependudukan. Berdoalah untuk situasi dan
diskriminasi yang dihadapi umat Kristen di Nepal.

Selasa, 14 Oktober 2014 -- Asia Tengah
Berdoalah untuk jemaat gereja Injili di salah satu negara di wilayah
Asia Tengah yang tengah dilanda rasa takut dan cemas. Setahun yang
lalu, jendela gereja tersebut dibobol seseorang pada dini hari, dan
beberapa waktu lalu, seseorang mencorat-coret tembok luar dan pintu
gereja dengan kata-kata tidak senonoh serta bernada ancaman. Kini,
beberapa jemaat enggan datang beribadah karena takut mengalami
penyerangan.
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Rabu, 15 Oktober 2014 -- Tajikistan

Baru-baru ini, sejumlah pegawai Kementerian agama Tajikistan
mendatangi salah satu gereja yang sedang menyelenggarakan ibadah
Minggu. Tentu saja, gereja menyambut mereka dengan ramah. Selepas
ibadah, orang-orang itu mempersoalkan keberadaan anak-anak yang juga
mengikuti jalannya ibadah Minggu. Berdoalah agar anak-anak Tajikistan
diberikan kebebasan untuk mengikuti ibadah dan sekolah minggu.

Kamis, 16 Oktober 2014 -- Rusia/Asia Tengah
Zoohra dan Amina adalah dua gadis dari salah satu negara di Asia
Tengah, yang kini sedang meneruskan studi di salah satu universitas
terkenal di Rusia. Setahun lalu, kedua gadis ini menerima Kristus
sebagai Tuhan melalui kabar Injil yang disampaikan oleh salah seorang
kawan sekelasnya. Namun baru-baru ini, Zoohra dan Amina menerima
ancaman yang menyebabkan mereka ketakutan. Berdoalah bagi mereka.

Jumat, 17 Oktober 2014 -- Turkmenistan
Berdoalah untuk keluarga Umid Gadjayev, yaitu istrinya, Malahat, dan
ketiga anak mereka, Daniel (6), David (5), dan Zubeida (3). Umid
ditahan sejak 19 April 2012 atas tuduhan melakukan kekerasan yang
sebenarnya adalah tindakan membela diri. Hukuman dijatuhkan 4 tahun
penjara untuk Umid. Berdoalah agar Umid tetap teguh dalam iman kepada
Kristus meski berada di balik jeruji besi.

Sabtu, 18 Oktober 2014 -- India
Berdoalah untuk siswa-siswi yang telah menyelesaikan program Sakshi
Silai Kendra (Pelatihan Menjahit) yang diselenggarakan oleh Open Doors
di wilayah Nagpur, Maharashtra, India. Kiranya para lulusan pelatihan
ini dapat memanfaatkan ilmu dan keterampilan yang telah mereka dapat
untuk menopang kehidupan mereka.

Minggu, 19 Oktober 2014 -- India
Tim Open Doors India mulai mengembangkan pelayanannya dalam menjangkau
daerah-daerah baru dengan didukung oleh sejumlah relawan dan mitra.
Berdoalah untuk seluruh relawan dan mitra Open Doors di India,
khususnya Saudara Geshu Lal, Dr. Satyen Josep, dan Pendeta Daud
Dodiyar yang telah ikut mendukung pelaksanaan berbagai pelayanan.
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Senin, 20 Oktober 2014 -- Tiongkok

Sonam adalah seorang TBB, yang telah menerima keselamatan melalui
seorang misionaris asal Tiongkok. Setelah bertobat, Sonam mengalami
mukjizat Allah dalam 2 insiden kecelakaan yang menjadi kesaksian luar
biasa di tengah keluarganya. Lebih dari 10 orang bertobat dan beberapa
orang lainnya telah percaya kepada Kristus, tetapi masih merahasiakan
iman mereka dari hadapan publik. Berdoalah untuk Sonam dan keluarganya
tersebut.

Selasa, 21 Oktober 2014 -- Mesir
Berdoalah untuk situasi di Mesir. Kelompok-kelompok teroris atau M
garis keras kian menjamur bebas di negara itu dan mengakibatkan
gelombang penganiayaan terhadap umat Kristen yang kian besar.
Berdoalah juga untuk gereja-gereja di Mesir agar tetap konsisten dalam
mengabarkan keselamatan meski di tengah tekanan dan penganiayaan.

Rabu, 22 Oktober 2014 -- Indonesia
Melalui distribusi kitab Perjanjian Baru yang telah diterjemahkan
secara kontekstual, yaitu ke dalam istilah yang lebih familiar bagi
kaum SALAM, banyak jiwa berdatangan mencari Tuhan. Kini, kaum SALAM
menemukan jawaban dan dikuatkan melalui firman-Nya. Beberapa dari
mereka bahkan terpanggil untuk memberitakan Injil kepada sesamanya.
Doakanlah mereka!

Kamis, 23 Oktober 2014 -- Malaysia
Kemunculan Undang-Undang Antipemurtadan telah menimbulkan ancaman baru
bagi umat Kristen di Malaysia dalam mengabarkan Injil keselamatan.
Jika ketahuan sedikit saja melakukan pergerakan dalam membagikan kasih
Kristus di tengah masyarakat akan memicu penganiayaan oleh pemerintah
maupun kelompok-kelompok M fanatik. Berdoalah untuk turunnya hikmat
makrifat atas para pemimpin gereja di Malaysia dalam menjangkau jiwajiwa baru bagi nama-Nya.

Jumat, 24 Oktober 2014 -- Malaysia
Awal Juni lalu, Pengadilan Tinggi Malaysia telah menjatuhkan putusan
atas larangan penggunaan kata Allah dalam newsletter mingguan sebuah
gereja Katolik. Berdoalah bagi gereja-gereja lokal agar tidak berkecil
hati, tetapi tetap berusaha untuk mencari cara-cara baru yang kreatif
dalam memperjuangkan hak-hak mereka sebagai warga negara.
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Meski termasuk dalam jajaran negara terkaya di dunia, Brunei kini
sedang mengalami penurunan tingkat perekonomian secara drastis. Hal
ini mendorong Sultan Brunei untuk terus menegakkan hukum agama M yang
memberinya akses penuh dalam mengontrol rakyat bilamana perekonomian
negara lumpuh total. Berdoalah agar hal itu tidak sampai terjadi, juga
untuk saudara-saudari seiman yang terkena dampak perekonomian yang
memburuk ini.

Minggu, 26 Oktober 2014 -- Maladewa
Fanatisme terhadap agama M bergerak bebas di Maladewa. Beberapa
petinggi kelompok-kelompok tersebut telah memerintahkan penculikan
anak-anak muda dengan uang tebusan yang sangat tinggi. Tak hanya itu,
sejumlah warga Maladewa juga telah direkrut untuk berperang membela
agama M di tengah konflik yang terjadi di Timur Tengah. Berdoalah
untuk situasi ini.

Senin, 27 Oktober 2014 -- Korea Utara
Ada banyak spekulasi yang beredar bahwa sebenarnya, presiden Korea
Utara, Kim Jong-Un, hanyalah boneka pemerintah, dan yang
sesungguhnya mengatur negara adalah Organizational Guidance Department
(OGD), yaitu sebuah organisasi yang ditetapkan untuk memimpin Partai
Buruh. Berdoalah agar Tuhan menjamah orang-orang di dalam tubuh OGD
sehingga dapat mengambil keputusan untuk menutup Kamp Kerja Paksa dan
membuka kesempatan bagi kekristenan untuk tumbuh di tengah-tengah
masyarakat Korea Utara.

Selasa, 28 Oktober 2014 -- Kenya
Ketika bersaksi tentang campur tangan Tuhan dalam memulihkan hidupnya,
Clarice Mathole dari Kenya dengan penuh sukacita berkata, Puji Tuhan,
sekarang saya sudah dapat kembali berdiri dan mengabarkan firman-Nya!
Jemaat kami juga berangsur-angsur dipulihkan Tuhan! Berdoalah agar
Tuhan Yesus senantiasa melindungi dan memperlengkapi Clarice beserta
para warga jemaat yang dilayaninya.

Rabu, 29 Oktober 2014 -- Korea Utara
Setiap tahun, saat musim panas, berbagai bencana alam seperti angin
taifun melanda negeri ini dan melumpuhkan beberapa wilayah yang hancur
karena terkena dampaknya. Umat Kristen pun tak luput menjadi korban.
Berdoalah agar mereka senantiasa tabah menghadapi berbagai bencana
alam, selain juga penganiayaan yang setiap saat dapat menimpa mereka
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karena memilih untuk menyembah Allah yang benar, yaitu Yesus Kristus,
Tuhan kita.

Kamis, 30 Oktober 2014 -- Republik Afrika Tengah
Maria Noukama adalah seorang ibu muda (22) yang sudah setahun ini
berjuang mengatasi trauma, sekaligus menghidupi kedua anaknya, Sara
(5) dan Vincent (1). Suami Maria, Bonaventura (23), dibunuh di hadapan
matanya dalam sebuah insiden tanggal 6 Oktober 2014 2013 di Gaga, Republik
Afrika Tengah, karena menjadi pengikut Kristus. Setelah para pelaku
membunuh suaminya, Maria berusaha melarikan diri. Namun, mereka
berhasil menangkap Maria dan memerkosanya. Berdoalah secara khusus
untuk Maria dan anak-anaknya.

Jumat, 31 Oktober 2014 -- Republik Afrika Tengah
Berdoalah untuk Maria Martine Verpio (55) yang kehilangan suaminya
dalam sebuah serangan yang dilancarkan oleh kelompok Seleka. Suami
Maria dibunuh secara brutal oleh kelompok ekstremis, yang beberapa
hari sebelumnya menjarah rumah mereka. Tak hanya itu, Maria juga
menderita luka-luka akibat pemukulan oleh para penyerangnya. Berdoalah
agar Tuhan segera memulihkan luka fisik dan batinnya.
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Open Doors 89/November/2014
Sabtu, 1 November 2014 -- Mesir

Berdoalah untuk pemilu yang akan segera berlangsung untuk memilih para
anggota parlemen Mesir. Kiranya mereka yang terpilih merupakan wakil
-wakil rakyat yang memiliki integritas dalam memperjuangkan hak dan
kesejahteraan rakyat Mesir, bukan untuk kepentingan pribadi.

Minggu, 2 November 2014 -- Mesir
Berdoalah bagi gereja di Mesir agar senantiasa siap sedia dalam
melayani jiwa-jiwa yang datang kepada Kristus setiap hari, khususnya
dari latar belakang M. Berdoalah juga bagi keselamatan para pelayan
Tuhan yang melayani di negara itu.

Senin, 3 November 2014 -- India
Di berbagai wilayah, kelompok ekstremis H, seperti Rashtriya
Swayamsevak Sangh, secara terang-terangan telah menekan orang-orang
percaya dari latar belakang agama H. Berdoalah untuk situasi ini, juga
untuk para relawan yang melayani keluarga-keluarga Kristen yang
teraniaya.

Selasa, 4 November 2014 -- India
Berdoalah untuk program kursus menjahit yang diselenggarakan Open
Doors guna menopang kehidupan kaum wanita miskin di India Utara
berikut ini: Kursus Menjahit Shammah di New Delhi, Kursus Menjahit
Living Stone di Punjab, Kursus Menjahit Nagpur di Maharashtra, dan
Kursus Menjahit Narayanpur di Chhattisgarh.

Rabu, 5 November 2014 -- Kyrgyzstan
Februari lalu, sebuah gereja Baptis di Kyrgyzstan menerima
pemberitahuan resmi dari pemerintah lokal bahwa tanah yang disewa oleh
gereja tersebut harus dikembalikan kepada pemerintah. Setelah
mengajukan banding ke pengadilan, akhirnya diputuskan gereja dapat
memperpanjang sewa tanah selama 3 tahun ke depan. Berdoalah bagi
jemaat yang rindu untuk memiliki tanah dan mendirikan gereja.

Kamis, 6 November 2014 -- Kyrgyzstan
Tetaplah berdoa untuk Gereja Baptis di Kyrgyzstan. Meski telah
74

OpenDoors 2014

diperbolehkan memperpanjang sewa tanah hingga 3 tahun ke depan, gereja
tersebut harus menanggung biaya sewa tanah yang ditetapkan oleh
pengadilan yang kini dinaikkan sebanyak 10 kali lipat dari semula.
Kiranya Tuhan yang menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh
gereja ini.

Jumat, 7 November 2014 -- Tiongkok
Bolormaa (nama disamarkan) adalah seorang wanita Tibet yang baru saja
mengenal Yesus Kristus. Suaminya adalah seorang dukun dan tidak
mengizinkan Bolormaa menjadi pengikut Kristus. Akibatnya, Bolormaa
sering menerima perlakuan kasar dari suaminya. Berdoalah untuk saudari
kita yang teraniaya ini.

Sabtu, 8 November 2014 -- Tiongkok
Yusuf (nama disamarkan), seorang SALAM dari suku Hui, Tiongkok, menerima
penolakan dari tetangga dan kerabatnya setelah menjadi pengikut Yesus.
Istrinya bahkan meninggalkan dia dan putrinya. Dengan bantuan seorang
misionaris, Yusuf kini terus bertumbuh di dalam pengenalan akan
firman-Nya, dan mulai memimpin sebuah komsel beranggotakan 8 orang.
Berdoalah untuk saudara kita yang teraniaya ini.

Minggu, 9 November 2014 -- Indonesia
Sejumlah pertemuan bagi para petobat baru akan diadakan bulan ini di
sejumlah wilayah di Indonesia. Berdoalah agar mereka menikmati
persekutuan yang manis dengan Allah Bapa dan mendapatkan santapan
rohani yang secukupnya sehingga terus diubahkan menjadi serupa dengan
Kristus dan menjadi saksi bagi kemuliaan nama-Nya.

Senin, 10 November 2014 -- Indonesia
Pengaruh ISIS diduga telah masuk ke negara kita. Hal ini dapat
menimbulkan pergerakan terorisme baru. Jika pemerintah tidak segera
merespons secara efektif, ancaman baru akan muncul terhadap orang
Kristen. Berdoalah untuk situasi ini.

Selasa, 11 November 2014 -- Tajikistan
Pada musim panas 2014, Zara (bukan nama sebenarnya) menerima Kristus
dalam hidupnya. Sejak itu, ia mulai menghadiri kebaktian minggu di
sebuah gereja lokal di salah satu kota di Tajikistan. Baru-baru ini,
suaminya menemukan Alkitab milik Zara, dan ia menjadi marah besar
ketika tahu bahwa Zara telah menjadi orang percaya. Berdoalah agar
Tuhan menguatkan Zara dan menjamah hati suaminya.
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Rabu, 12 November 2014 -- Tajikistan

Tetaplah berdoa untuk Zara, seorang wanita Kristen dari Tajikistan
yang dianiaya oleh suaminya karena menjadi pengikut Kristus. Suami
Zara mengancam akan menceraikan dan mengusirnya beserta anak-anak
mereka ke jalanan. Suaminya itu juga memaksanya untuk menyangkal iman
dan kembali ke agama M. Berdoalah untuk situasi ini.

Kamis, 13 November 2014 -- Brunei
Pemerintah Brunei mulai meningkatkan perekonomian negara melalui
pariwisata, setelah sebelumnya selalu bergantung pada sektor minyak
dan gas. Semakin terbukanya jalur wisata dan turis tentu memberikan
peluang yang lebih besar bagi Injil untuk masuk. Berdoalah untuk para
misionaris yang mengabarkan Injil melalui jalur ini.

Jumat, 14 November 2014 -- Brunei
Mengabarkan Injil kepada umat M merupakan pelanggaran terhadap Hukum
Syariat. Namun, sebuah gereja di Brunei saat ini sedang mencoba untuk
menjangkau para tetangga M melalui program pengembangan masyarakat.
Berdoalah agar usaha mereka membuahkan hasil dan perlindungan Allah
senantiasa turun atas misi mereka.

Sabtu, 15 November 2014 -- Maladewa
Kaum wanita di Maladewa dianggap sebagai warga negara kelas dua.
Kasus-kasus pelecehan seksual yang marak terjadi hanya dianggap enteng
oleh pemerintah, dan para wanita yang tidak mengikuti kode etik
pakaian khas wanita M akan menghadapi penghinaan publik. Berdoalah
bagi kaum wanita di Maladewa, khususnya yang telah menemukan jati diri
mereka yang sejati di dalam Kristus.

Minggu, 16 November 2014 -- Maladewa
Hanya ada segelintir orang percaya di Maladewa dan mereka terpaksa
merahasiakan identitas imannya karena takut kehilangan status dan hak
kewarganegaraannya oleh pemerintah. Berdoalah agar umat Kristen yang
terisolasi ini dapat menemukan akses untuk mendapatkan Alkitab, materi
Kristen, bahkan kelas pemuridan bawah tanah.

Senin, 17 November 2014 -- Irak
Puji Tuhan atas begitu banyaknya jiwa baru yang datang kepada Tuhan
meski bulan-bulan penuh penderitaan yang mendalam masih terus bergulir
di tanah Irak. Berdoalah agar hari-hari mereka sebagai bayi-bayi
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Selasa, 18 November 2014 -- Irak
Berdoalah bagi para pemimpin gereja di Irak. Akhir-akhir ini, mereka
harus membuat begitu banyak keputusan dengan tergesa-gesa. Kiranya
hikmat, makrifat, dan kebijaksanaan Allah tercurah atas mereka.
Berdoalah juga agar kekuatan dan semangat yang menyala-nyala turun
atas para pemimpin ini di dalam melayani jemaat yang dipercayakan
Tuhan kepada mereka.

Rabu, 19 November 2014 -- Kamerun
Koi dan Adrinkey adalah dua orang Kristen yang tinggal dan bekerja di
daerah mayoritas umat M di Kamerun. Kepala desa setempat melakukan
segala cara untuk membatasi penginjilan dan mengintimidasi gereja.
Meski ditekan, Koi dan Adrinkey tetap menggunakan usaha menjahit yang
mereka rintis bersama untuk bersaksi kepada orang-orang lokal tentang
Yesus. Berdoalah untuk usaha dan pelayanan mereka.

Kamis, 20 November 2014 -- Kamerun
Puji nama Tuhan atas terbukanya jalan bagi pekabaran Injil di Kamerun.
Berdoalah agar Tuhan terus menggunakan anak-anak-Nya yang terpanggil
untuk mengabarkan Injil Keselamatan kepada penduduk setempat. Kiranya
hikmat, keberanian, dan perlindungan Allah turun atas mereka yang
melayani di Kamerun.

Jumat, 21 November 2014 -- Malaysia
Hingga kini, bangsa ini masih sangat berduka atas jatuhnya dua pesawat
maskapai penerbangan Malaysia yang terjadi awal tahun ini. Berdoalah
untuk keluarga para korban, kiranya Tuhan menghibur mereka dan
menggunakan insiden ini untuk menarik banyak jiwa yang tersesat agar
menemukan jalan lurus di dalam Kristus, Tuhan kita.

Sabtu, 22 November 2014 -- Malaysia
Diskriminasi terhadap etnis India, Tiongkok, termasuk umat Kristen dan
suku-suku lainnya, kian marak terjadi di Malaysia dalam segala aspek
kehidupan. Pemerintah yang pilih kasih telah menempatkan orang Melayu
M pada level teratas dan memberikan banyak kemudahan bagi mereka.
Berdoalah bagi umat Kristen di Malaysia agar tetap teguh di dalam iman
kepada Kristus.
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Minggu, 23 November 2014 -- Mesir

Kita harus bersatu dan berdoa untuk mengalahkan kuasa kegelapan yang
menguasai para pendukung persaudaraan Ikhwanul M di Mesir dan memakai
mereka sebagai alatnya untuk menyerang dan menghancurkan kantor
polisi, gedung-gedung pemerintahan, dan fasilitas masyarakat lainnya.
Berdoalah agar situasi dapat kembali pulih.

Senin, 24 November 2014 -- Mesir
Berdoalah untuk beberapa kelompok teroris yang memilih Mesir sebagai
basis pertahanan mereka. Kiranya segala rencana jahat mereka untuk
menguasai Timur Tengah, bahkan seluruh dunia, digagalkan Allah, dan
perdamaian tercipta di seluruh Mesir dan sampai ke pelosok bumi.

Selasa, 25 November 2014 -- Israel dan Wilayah Palestina
Berdoalah bagi para pemimpin umat dari kedua belah pihak dalam
mengupayakan rekonsiliasi. Kiranya Tuhan memberikan hati yang lemah
lembut dan penuh damai sejahtera sehingga mereka dapat berdialog dan
menyelesaikan segala konflik, kemudian mengambil keputusan bijaksana
yang saling menguntungkan.

Rabu, 26 November 2014 -- Israel dan Wilayah Palestina
Berdoalah untuk Musalaha Ministry yang telah menjadi mediator antara
kaum Mesianik Yahudi dan umat Kristen di Palestina dalam mewujudkan
persatuan. Berdoalah agar pelayanan mereka akan senantiasa berbuah
bagi kemuliaan Tuhan.

Kamis, 27 November 2014 -- Kazakhstan
Pada tanggal 8 Juli 2014, Ramil Mansurovich Nizamov ditangkap atas
tuduhan melakukan pemberitaan Injil. Berdoalah agar ia dibebaskan dari
segala tuduhan dan hukuman penjara. Berdoalah juga agar Ramil tidak
gentar dan tetap bersemangat membagikan Injil kepada saudara
sebangsanya di Kazakhstan yang belum mengenal Kristus.

Jumat, 28 November 2014 -- Tiongkok
Berdoalah agar Yusuf (seorang SALAM dari Suku Hui) dapat bergabung
dalam pelayanan gereja Han di Tiongkok, serta segera memperoleh pekerjaan
tetap, berdoalah juga agar gereja-gereja di Tiongkok dapat bersikap lebih
proaktif dalam mendukung para petobat baru dari latar belakang M.
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Sabtu, 29 November 2014 -- Tiongkok

Paul (bukan nama sebenarnya), yang berusia sekitar 60 tahun, adalah
seorang misionaris yang melayani kaum SALAM di Tiongkok. Ia pindah ke
wilayah utara Tiongkok sejak 10 tahun yang lalu. Seperti kebanyakan
misionaris Tiongkok, ia bagaikan seorang anak yatim piatu di ladang
misi, bergumul dan berjuang untuk bertahan hidup karena tidak mendapat
dukungan dari gereja. Berdoalah secara khusus untuk hamba Tuhan ini.

Minggu, 30 November 2014 -- Tunisia
Berdoalah untuk anak-anak muda Kristen di Tunisia. Sebagian besar
pergumulan yang mereka hadapi adalah sulit mendapatkan pekerjaan
karena mereka beragama Kristen. Mereka kerap ditolak saat melamar
pekerjaan karena memilih menjadi pengikut Kristus.
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Open Doors 90/Desember/2014
Senin, 1 Desember 2014 -- Irak

Seorang Kristen di Irak berkata, Kami menginginkan Irak, tetapi Irak
tidak menginginkan kami! Umat Kristen yang telah mengungsi keluar
dari Irak berharap dapat kembali ke rumah mereka, tetapi hal tersebut
tampak mustahil. Berdoalah untuk saudara-saudari kita yang teraniaya
di sana agar mereka dapat segera menyaksikan perubahan yang lebih
baik.

Selasa, 2 Desember 2014 -- Irak
Hingga kini, jutaan pengungsi Irak masih tersebar di berbagai wilayah
pengungsian. Sementara beberapa waktu lagi, mereka akan menghadapi
musim dingin. Berdoalah agar kemurahan Allah turun atas semua
pengungsi. Berdoalah juga bagi gereja di Irak agar menjadi sebuah
mercusuar yang senantiasa memancarkan cahaya kasih dan pengharapan.

Rabu, 3 Desember 2014 -- Suriah
Banyak di antara para pengungsi Suriah mengalami trauma dan
membutuhkan pemulihan. Berdoalah untuk saudara-saudari teraniaya di
Suriah yang masih menyimpan perasaan dendam atas segala sesuatu yang
menimpa diri dan keluarga mereka sepanjang perang saudara ini.

Kamis, 4 Desember 2014 -- Suriah
Tetaplah berdoa untuk saudara-saudari di Suriah agar kebaikan Tuhan
terus turun atas mereka. Berdoalah agar mereka tidak menyerah meski
dalam kondisi terburuk. Berdoalah juga agar bantuan kemanusiaan terus
berdatangan dari banyak negara di seluruh dunia bagi pengungsi Suriah.

Jumat, 5 Desember 2014 -- Lebanon
Lebanon telah menjadi saluran berkat bagi banyak orang di Timur
Tengah. Para pengungsi Suriah telah menemukan tempat perlindungan di
negara ini. Berdoalah agar gereja di Lebanon terus menjangkau para
pengungsi, baik orang-orang percaya maupun mereka yang belum mengenal
Tuhan.

Sabtu, 6 Desember 2014 -- Lebanon
Berdoalah bagi banyak anak muda yang selama 1 tahun ini telah memberi
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keselamatan yang ditawarkan oleh Kristus. Kiranya momen Natal akan
menjadi waktu yang tepat bagi mereka untuk mulai menjangkau jiwa-jiwa
lain dengan membagikan kesaksian pertobatan mereka.

Minggu, 7 Desember 2014 -- Israel dan Wilayah Palestina
Berdoalah untuk kegiatan Natal yang akan diselenggarakan gereja di
Israel dan Wilayah Palestina sepanjang bulan ini, agar dapat
memberkati setiap jiwa yang datang. Momen Natal merupakan kesempatan
yang sangat baik bagi orang percaya untuk membagikan Kabar Baik
tentang keselamatan di dalam Kristus, sekaligus merayakan kelahiran
Raja Damai di muka bumi ini.

Senin, 8 Desember 2014 -- Israel dan Wilayah Palestina
Hari ini, berdoalah secara khusus untuk Child Bethlehem, salah satu
program Open Doors dalam menjangkau anak-anak sekolah minggu dan
remaja di negara dan wilayah ini. Kiranya program ini membawa dampak
positif dan sukacita bagi mereka melalui perayaan Natal yang indah.

Selasa, 9 Desember 2014 -- Israel dan Wilayah Palestina
Berdoalah bagi para siswa Kristen yang telah menerima beasiswa
pendidikan dari para mitra di seluruh dunia melalui Open Doors. Siswa
-siswa itu tersebar di beberapa perguruan tinggi dan sekolah.
Berdoalah agar segala kerja keras mereka dalam studi akademis
membuahkan prestasi yang memuaskan dan memuliakan nama Tuhan.

Rabu, 10 Desember 2014 -- Chad
Berdoalah untuk Nawwar (bukan nama sebenarnya) dan dua orang lainnya
dari Chad yang kini dikucilkan oleh masyarakat adat karena menjadi
pengikut Kristus. Ketiga petani ini bertobat setelah mendengar kabar
Injil dari misionaris yang melayani di des Embera mereka. Dalam
kehidupan masyarakat, pertanian di mana penduduk des Embera saling
bergantung satu dengan yang lainnya untuk bertahan hidup, pengucilan
berarti kehancuran. Berdoalah agar Nawwar dan kawan-kawannya menemukan
cara untuk bertahan hidup.

Kamis, 11 Desember 2014 -- Chad
Mahmoud (bukan nama sebenarnya) adalah seorang Kolonel Angkatan Darat
yang kehilangan penglihatannya akibat ledakan bom dalam sebuah
pertempuran. Ia bertobat setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan
Yesus di dalam sebuah mimpi. Berita tentang pertobatannya mengundang
banyak tekanan pada Mahmoud dan istrinya, baik dari keluarga maupun
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penduduk des Embera. Berdoalah untuk situasi yang dihadapi Mahmoud.

Jumat, 12 Desember 2014 -- Indonesia
Berdoalah untuk dua pemuda SALAM yang ditampung di rumah singgah Open
Doors. Setelah diusir dari sebuah sekolah agama M, mereka berpindah
-pindah dari provinsi ke provinsi. Doakan agar saat merayakan Natal
nanti, mereka kembali diingatkan tentang kasih dan kemurahan Allah.

Sabtu, 13 Desember 2014 -- India
Berdoalah bagi proyek Open Doors yang sedang berjalan di beberapa
wilayah di India Utara, yaitu pembangunan pusat pelatihan komputer
Manna House, Banbasa, Uttarakhand, dan Syammah di New Delhi, di mana
anak-anak miskin diajari dasar-dasar komputer di sini.

Minggu, 14 Desember 2014 -- India
Selain memberikan pelatihan komputer, Open Doors juga membuka kelas
menjahit bagi kaum wanita miskin, khususnya para janda martir karena
iman. Berdoalah bagi para peserta yang sedang mengikuti kursus
tersebut di wilayah utara India seperti di Vasda, Gujarat.

Senin, 15 Desember 2014 -- Maroko
Berdoalah untuk kesuksesan sebuah retret antarpemimpin yang akan
diselenggarakan akhir bulan ini, di mana para hamba Tuhan
diperbolehkan membawa serta suami/istri dan anak-anak mereka. Kiranya
melalui retret ini hubungan para hamba Tuhan dengan keluarganya
masing-masing dapat disegarkan dan semakin dikuatkan di dalam kasih
Kristus.

Selasa, 16 Desember 2014 -- Maroko
Maroko dikenal sebagai negara berpenduduk mayoritas M. Karenanya,
segala perayaan non-M seperti Natal dan Paskah tidak dapat
diselenggarakan dengan leluasa dan bebas seperti perayaan-perayaan
agama M. Berdoalah agar para pemimpin Gereja di Maroko menggunakan
hikmat dari Allah Bapa dalam menyelenggarakan perayaan Natal tahun
ini.

Rabu, 17 Desember 2014 -- Maladewa
Berdoalah agar dalam beberapa hari menjelang dan hingga perayaan Natal
ini, umat Kristen Maladewa dapat tetap bersukacita dan merasakan damai
sejahtera dari surga, meski terpaksa memperingati kelahiran Kristus
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secara rahasia. Kiranya Tuhan senantiasa mencurahkan kasih-Nya yang
berlimpah kepada saudara-saudari yang terisolasi di Maladewa.

Kamis, 18 Desember 2014 -- India
Berdoalah untuk Pusat Pengajaran Baca-Tulis untuk orang dewasa di
India Tengah, tempat orang-orang dewasa dari kalangan masyarakat
ekonomi lemah belajar membaca dan menulis. Berdoalah juga untuk Pusat
Pembinaan Anak-Anak di Muradabad, Uttar PraDesemberh, yang mengajarkan
bahasa Inggris kepada anak-anak miskin. Kiranya Tuhan Yesus
menggunakan kedua proyek ini untuk mencerdaskan bangsa India yang
berada di bawah garis kemiskinan.

Jumat, 19 Desember 2014 -- India
Berdoalah bagi gereja-gereja teraniaya di Odisha, Kandhamal,
Malkangiri, dan Kalahandhi, yang telah menerima banyak sekali tekanan
dari masyarakat adat dan agama H. Berdoalah juga bagi kesuksesan
pemilihan majelis negara bagian di Maharashtra yang akan
diselenggarakan pada akhir tahun ini.
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