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Open Doors 91/Januari/2015 
Kamis, 1 Januari 2015 -- Tiongkok/Tibet 
 
Brother Ching, seorang pelayan Open Doors dari Tiongkok, telah melayani  
puluhan orang percaya di Tibet. Saat ini, ia dan istrinya mulai  
kewalahan dengan tugas-tugas pelayanan karena pesatnya pertumbuhan  
jemaat. Kami sedang mencari orang yang tepat untuk membantu Brother  
Ching dalam melatih hamba-hamba Tuhan dari Tibet. Berdoalah agar kami  
segera menemukan orang yang tepat. 
 
Jumat, 2 Januari 2015 -- Tiongkok /Tibet 
 
Setelah lebih dari 10 tahun tinggal dan melayani di Tibet, tubuh istri  
Brother Ching mulai melemah. Ia mudah terserang penyakit darah tinggi,  
yang menyebabkannya sering pingsan. Berdoalah agar Tuhan Yesus  
menyembuhkan dia dari segala penyakit dan kelemahan fisiknya. 
 
Sabtu, 3 Januari 2015 -- India 
 
Tim kami telah memulai berbagai proyek pembangunan lima desa di  
wilayah Odisha, India, yang dihuni oleh komunitas orang percaya.  
Berdoalah agar proyek-proyek ini dapat berhasil dan berdampak bagi  
masyarakat, khususnya umat Kristen. Doakanlah juga para pelayan Open  
Doors dan mitra-mitra lokal yang melayani dan mendukung proyek-proyek  
tersebut. 
 
Minggu, 4 Januari 2015 -- India 
 
Teruslah berdoa untuk proyek Open Doors di India, yaitu Adult Literacy  
Centers (Pusat Pelayanan Baca-Tulis untuk Dewasa) di Chattisgarh,  
Madhya Pradesh, dan Odisha. Kiranya Tuhan mencurahkan kekuatan atas  
para staf dan relawan Open Doors yang mendedikasikan hidup mereka  
untuk melayani di sana. 
 
Senin, 5 Januari 2015 -- Kolombia 
 
Januari 2014 lalu, suami dan anak laki-laki Laura Lozano dibunuh oleh  
kelompok separatis Guerillas. Open Doors telah memberikan bantuan  
finansial dengan memberikan modal usaha kecil (berjualan pakaian)  
kepada Laura, agar ia dan anak perempuannya dapat bertahan hidup. Kami  
juga telah melayani dia melalui konseling trauma, tetapi luka batin  
itu masih membekas begitu dalam di hati wanita ini. Berdoalah untuk  
kondisi jiwa Laura. 
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Selasa, 6 Januari 2015 -- Kolombia 
 
Tetaplah berdoa untuk Laura Lozano agar Tuhan mencurahkan kepadanya  
hikmat dan kebijaksanaan dalam membesarkan anak perempuannya sesuai  
dengan firman Tuhan. Berdoalah juga untuk keselamatan mereka karena  
keluarga dari pihak Laura masih saja terus menyerangnya dengan  
praktik-praktik perdukunan. 
 
Rabu, 7 Januari 2015 -- Kenya 
 
Berdoalah untuk Pdt. Nturima Fabian yang menggembalakan jemaat Full  
Gospel Church di Kenya. Bulan Agustus 2014 lalu, sekelompok orang tak  
dikenal membakar seluruh bangunan gerejanya, termasuk kantor  
sekretariat dan rumah Pdt. Nturima. Puji Tuhan, tidak ada korban jiwa  
dalam peristiwa ini. 
 
Kamis, 8 Januari 2015 -- Kenya 
 
Sebelum peristiwa pembakaran gereja terjadi, Pdt. Nturima Fabian dan  
jemaatnya tidak pernah menerima ancaman apa-apa meski gereja mereka  
terletak di tengah komunitas M. Berdoalah agar kedamaian kembali  
tercipta di wilayah itu. Berdoalah juga untuk jemaat yang masih  
ketakutan akan serangan lanjutan. 
 
Jumat, 9 Januari 2015 -- Maladewa 
 
Tiga tahun lalu, seorang pria yang baru saja menerima Kristus sebagai  
Tuhan dan Juru Selamat divonis 5 tahun penjara karena kedapatan  
memiliki buku rohani Kristen. Berdoalah agar ia tetap teguh dalam iman  
dan terus menyaksikan kesetiaan Tuhan yang menyertainya melalui  
berbagai pencobaan. 
 
Sabtu, 10 Januari 2015 -- Maladewa 
 
Banyak misionaris asing yang dideportasi keluar dari Maladewa setelah  
pelayanannya terbongkar. Berdoalah agar Tuhan Yesus membukakan pintu- 
pintu bagi pekabaran Injil agar Injil dapat masuk ke Maladewa, dan  
mengutus para hamba-Nya untuk melayani di negara yang memproklamirkan  
diri sebagai negara berpopulasi 100% umat M. 
 
Minggu, 11 Januari 2015 -- Iran 
 
Selama beberapa tahun berturut-turut, momen Natal merupakan saat yang  
mencekam bagi umat Kristen di Iran karena meningkatnya penggerebekan  
dan penangkapan jemaat gereja-gereja rumah. Berdoalah untuk kekuatan  
dan ketabahan tercurah atas para hamba Tuhan dan jemaat di Iran yang  
hingga kini terancam penganiayaan karena iman mereka kepada Kristus. 
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Senin, 12 Januari 2015 -- Iran 
 
Tetaplah berdoa untuk para tahanan Kristen di Iran, khususnya mereka  
yang ditahan di penjara Evin, Tehran, yang dijuluki sebagai "Penjara  
Paling Mengerikan" karena buruknya fasilitas dan perlakuan para  
penjaga terhadap tahanan Kristen. 
 
Selasa, 13 Januari 2015 -- Jazirah Arab 
 
Berdoalah untuk sepasang suami istri muda di Jazirah Arab yang hidup  
di bawah garis kemiskinan dan harus berjuang menafkahi anak-anak  
mereka yang masih kecil. Puji Tuhan, pasangan ini telah beriman pada  
Kristus. Berdoalah agar Tuhan terus memelihara mereka dan mencurahkan  
berkat-Nya yang berlimpah. 
 
Rabu, 14 Januari 2015 -- Jazirah Arab 
 
Tetaplah berdoa untuk pasangan muda yang telah kita doakan kemarin.  
Beberapa waktu lalu, mereka dimuridkan oleh seorang hamba Tuhan yang  
kini telah pindah ke kota lain. Berdoalah agar mereka dapat mengingat  
firman Tuhan yang telah mereka terima dalam kelas pemuridan, dan terus  
memperdalam Alkitab dengan bimbingan Roh Kudus. 
 
Kamis, 15 Januari 2015 -- Bangladesh 
 
Berdoalah untuk sebuah gereja besar di Bangladesh agar mampu  
menjangkau jiwa-jiwa baru dari latar belakang M dengan strategi tepat  
guna. Kiranya Roh Kudus menjamah hati setiap jemaat dan pelayan Tuhan,  
serta mencurahkan keberanian agar mereka terlibat dalam pekabaran  
Injil di tengah komunitas M. 
 
Jumat, 16 Januari 2015 -- Bangladesh 
 
Open Doors memperlengkapi 26 remaja SALAM di Bangladesh melalui  
program pelatihan Light & Salt Training Course. Program ini dibagi ke  
dalam 10 modul berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Bulan ini, mereka  
memasuki modul kedua. Berdoalah agar melalui pelatihan ini, para  
remaja SALAM termotivasi untuk menjadi Terang dan Garam di dalam  
masyarakat. 
 
Sabtu, 17 Januari 2015 -- Libya 
 
Berdoalah untuk sebuah kelompok kecil pemuda di Libya yang baru saja  
mengenal kasih Kristus. Mereka kini mengalami tekanan dari masyarakat  
sekitar. Doakan agar mereka tetap teguh di dalam iman, dan dapat  
saling menguatkan satu sama lain. 
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Minggu, 18 Januari 2015 -- Libya 
 
Seperti Maladewa, Libya juga memproklamirkan diri sebagai negara M 100  
persen. Berdoalah untuk umat Kristen Libya yang terpaksa merahasiakan  
imannya, juga bagi kebebasan berpendapat dan beragama bisa segera  
diterapkan di negara ini. 
 
Senin, 19 Januari 2015 -- Israel dan Wilayah Palestina 
 
Berdoalah untuk kesatuan tubuh Kristus di Israel dan wilayah  
Palestina. Kiranya umat Allah di wilayah ini menyadari bahwa mereka  
saling membutuhkan satu sama lain, dan mereka bersaudara di dalam  
keluarga Allah, meski berbeda doktrin, status sosial, politik, dan  
ras. 
 
Selasa, 20 Januari 2015 -- Israel dan Wilayah Palestina 
 
Berdoalah untuk kepemimpinan gereja di Gaza yang harus menghadapi  
berbagai tantangan pascaperang baru-baru ini. Komunitas Kristen di  
wilayah ini berjumlah kecil dan dianggap kaum minoritas. Berdoalah  
untuk tercurahnya hikmat makrifat, kesetiaan, dan keberanian atas  
gereja Tuhan di Gaza. 
 
Rabu, 21 Januari 2015 -- Tunisia 
 
Berdoalah untuk Ruby, seorang wanita muda yang mengalami banyak  
tekanan dari keluarganya karena ketahuan menjadi orang percaya. Doakan  
juga jiwa-jiwa baru di Tunisia seperti Ruby, agar segera menemukan  
gereja atau persekutuan doa dan bergabung menjadi jemaat di sana. 
 
Kamis, 22 Januari 2015 -- Tunisia 
 
Bulan Oktober dan November 2014 lalu, Tunisia melaksanakan pemilu  
legislatif dan pilpres. Partai Nidaa Tounes yang terkenal berjiwa  
modern dan sekuler, memenangkan mayoritas kursi di parlemen. Atas  
kemenangan ini, umat Kristen Tunisia berharap pemerintah yang baru  
dapat memberikan kebebasan beribadah bagi umat percaya. 
 
Jumat, 23 Januari 2015 -- Filipina Selatan 
 
Sebuah gereja di provinsi Cotabato Utara, Filipina Selatan, dibom pada  
Oktober 2014 lalu sehingga mengakibatkan 2 orang tewas dan 3 orang  
luka-luka. Berdoalah untuk keluarga para korban tewas yang masih  
berduka hingga kini agar mereka mendapatkan kekuatan dan penghiburan  
dari Bapa. Doakan juga para korban luka-luka yang masih terus  
memulihkan diri hingga kini. 
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Sabtu, 24 Januari 2015 -- Filipina Selatan 
 
Bulan Oktober 2014 lalu, seorang pendeta gereja Advent beserta ayahnya  
tewas ditembak sekelompok pria bertopeng dalam sebuah penyergapan di  
Zamboanga del Norte, Filipina Selatan. Keduanya sedang dalam  
perjalanan ke pusat kota bersama empat anggota keluarga lainnya yang  
kemudian berhasil menyelamatkan diri dari penyergapan tersebut.  
Berdoalah untuk keempat anggota keluarga yang masih dilanda trauma. 
 
Minggu, 25 Januari 2015 -- Nepal 
 
Portal berita AsiaNews melaporkan, Anju Panta, seorang penyanyi wanita  
terkenal di Nepal yang baru-baru ini memeluk kekristenan, kini  
dianiaya oleh kelompok agama H radikal yang melarangnya tampil  
menyanyi dalam sebuah festival budaya H. Berdoalah untuk Anju agar  
terus bertumbuh dalam iman serta pengenalan akan Kristus, dan  
kesaksiannya dapat memberkati kita semua. 
 
Senin, 26 Januari 2015 -- Nepal 
 
Gereja di Nepal mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan, bahkan  
merupakan yang terpesat di seluruh Asia! Mengucap syukurlah pada Tuhan  
atas penuaian besar-besaran di Nepal dan berdoalah agar lebih banyak  
lagi hamba Tuhan yang terpanggil untuk melakukan penuaian di ladang- 
Nya. 
 
Selasa, 27 Januari 2015 -- Korea Utara 
 
Berdoalah untuk para pelayan Open Doors di Korea Utara. Beban  
pelayanan dan situasi yang sangat berbahaya menimbulkan stres di  
kalangan para pelayan Tuhan. Berdoalah untuk penyertaan Tuhan atas  
mereka. Doakan juga kesehatan fisik dan rohani mereka. 
 
Rabu, 28 Januari 2015 -- Korea Utara 
 
Berdoalah untuk ribuan umat Kristen yang menderita di penjara dan kamp  
kerja paksa di Korea Utara. Mereka diperlakukan sangat tidak manusiawi  
oleh para penjaga penjara. Berdoalah agar Tuhan dengan cara-Nya yang  
ajaib menolong mereka yang kesusahan sehingga mereka dapat bertahan  
dalam penganiayaan, bahkan menjadi kesaksian bagi umat Kristen lainnya  
di seluruh dunia. 
 
Kamis, 29 Januari 2015 -- Republik Afrika Tengah 
 
Setelah serangan ekstremis M Seleka terhadap umat Kristen pada awal  
Maret 2013 lalu, sekelompok orang Kristen lokal membentuk suatu unit  
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pertahanan masyarakat bernama "anti-Balaka" pada September 2013.  
Namun, unit ini malah mencoreng nama gereja dan ajaran kasih Kristus  
karena melakukan serangan balas dendam kepada umat M di negara itu.  
Berdoalah untuk situasi ini. 
 
Jumat, 30 Januari 2015 -- Republik Afrika Tengah 
 
Meski situasi masih kacau di Republik Afrika Tengah, para pelayan Open  
Doors merasa diberkati dan termotivasi oleh teladan para pemimpin  
gereja dan umat Kristen lainnya yang tetap menyatakan kasih Kristus  
dan membawa kedamaian meski menghadapi ancaman. Berdoalah untuk  
saudara-saudari kita di negara ini. 
 
Sabtu, 31 Januari 2015 -- Kolombia 
 
Berdoalah untuk pemeliharaan Tuhan atas umat Kristen dari suku pribumi  
dalam komunitas NASA yang tinggal di Huila dan Cauca, Kolombia.  
Berdoalah juga untuk para pemimpin adat dan hamba Tuhan agar memiliki  
karakter Kristus sehingga mereka dapat membawa kesatuan, kerukunan,  
dan perdamaian di tengah suku mereka. 
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Open Doors 92/Februari/2015 
Minggu, 1 Februari 2015 -- Ethiopia 
 
Belen adalah seorang wanita Kristen di Ethiopia yang mengalami aniaya  
berat oleh keluarganya karena menolak kembali ke agama lamanya.  
Suaminya langsung menceraikannya saat mengetahui Belen telah murtad  
dari agama lama. Kini, Belen ditekan secara finansial oleh kakaknya  
sendiri. Berdoalah untuk saudari kita yang teraniaya ini. 
 
Senin, 2 Februari 2015 -- Ethiopia 
 
Meski penderitaan bertubi-tubi dialami Belen dari Ethiopia, wanita ini  
tetap tabah. Terlebih ketika kami menyampaikan bahwa saudara-saudari  
seiman di seluruh dunia mendoakannya, kelegaan terpancar di wajahnya.  
Tetaplah berdoa untuk Belen agar tetap setia di dalam iman pada  
Kristus. 
 
Selasa, 3 Februari 2015 -- Uganda 
 
Puji Tuhan atas kesaksian Susan Ithungu yang sangat memberkati. Ia  
adalah seorang gadis pemberani yang menjadi lumpuh setelah ayahnya  
memasungnya selama 6 bulan karena menjadi pengikut Kristus. Kini,  
Susan sudah dapat bersekolah dan meraih prestasi yang sangat  
memuaskan. Berdoalah untuk kesehatan dan pertumbuhan rohani Susan. 
 
Rabu, 4 Februari 2015 -- Uganda 
 
Susan Ithungu menyampaikan kepada Open Doors tentang kerinduannya  
menjadi seorang tenaga medis. "Saya ingin menjadi seorang dokter atau  
perawat, agar bisa menolong orang-orang seperti saya," demikian yang  
disampaikan Susan. Berdoalah agar Tuhan mewujudkan kerinduannya ini. 
 
Kamis, 5 Februari 2015 -- Kyrgyzstan 
 
Berdoalah untuk Karim, seorang pemimpin jemaat di Kyrgyzstan. Sejak  
menjadi orang percaya pada tahun 2010, ia terus mengalami tekanan dan  
penganiayaan dari pihak keluarga. Meski demikian, ia terus mengabarkan  
Injil kepada keluarganya tersebut. Berdoalah untuk penyertaan dan  
perlindungan Tuhan atas Karim dalam mengabarkan Injil. 
 
Jumat, 6 Februari 2015 -- Uzbekistan 
 
Berdoalah untuk Aziz, seorang pemimpin jemaat sebuah gereja Injili di  
Uzbekistan. Beberapa waktu lain, rumahnya didatangi dan digeledah  
polisi saat Aziz sekeluarga sedang pergi. Sekembalinya Aziz ke  
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rumahnya, polisi langsung menangkap dia dan menginterogasinya.  
Berdoalah agar Tuhan menjaga setiap langkahnya dan keluarganya. 
 
Sabtu, 7 Februari 2015 -- Indonesia 
 
Desember 2014 lalu, dua pria SALAM yang ditahan sejak 2013 karena  
mengabarkan Injil, telah dibebaskan dari sebuah penjara di Jawa Barat.  
Berdoalah untuk kedua pria yang akhirnya dapat berkumpul kembali  
dengan keluarga mereka ini. 
 
Minggu, 8 Februari 2015 -- Indonesia 
 
Berdoalah untuk Seminar dan Training Open Doors yang diselenggarakan  
khusus untuk kaum muda dan mahasiswa Teologia di Jawa Timur. Kiranya  
para peserta yang datang dapat memahami pandangan Alkitab mengenai  
penganiayaan sehingga dapat menerapkannya dalam pelayanan mereka  
masing-masing. 
 
Senin, 9 Februari 2015 -- Brunei 
 
Fase kedua dari Hukum Syariah akan diterapkan di Brunei mulai tahun  
ini. Sosialisasi tentang bentuk penghukuman fisik akan segera  
dilakukan oleh pemerintah Brunei kepada masyarakat dalam waktu dekat.  
Berdoalah untuk para pemimpin gereja di Brunei dalam mempersiapkan  
jemaat untuk menghadapi tantangan lebih besar yang akan terjadi. 
 
Selasa, 10 Februari 2015 -- Brunei 
 
Sejumlah kelompok teroris M dari beberapa negara lain mulai masuk ke  
Brunei dan menjadikan negara ini basis pertahanan mereka. Berdoalah  
untuk pemerintah dan kepolisian Brunei agar segera menemukan markas  
mereka sehingga dapat menghentikan niat jahat mereka. 
 
Rabu, 11 Februari 2015 -- Aljazair 
 
Hingga hari ini, situasi di Aljazair masih belum benar-benar stabil.  
Pengaruh ISIS di Irak dan Suriah tampaknya mulai memasuki Aljazair dan  
memengaruhi beberapa kelompok teroris yang bersarang di negara ini.  
Berdoalah agar Tuhan melindungi gereja-Nya yang ada di negara ini dari  
serangan para teroris. 
 
Kamis, 12 Februari 2015 -- Aljazair 
 
Perayaan Natal pada Desember lalu merupakan momen penuh ketegangan  
bagi umat Kristen di Aljazair. Berdoalah agar saudara-saudari seiman  
yang hidup di negara tersebut senantiasa menyaksikan kemurahan dan  
kesetiaan Tuhan. Doakan juga agar ada lebih banyak lagi jiwa baru dari  



OpenDoors 2015 
 

11 
 

latar belakang M yang datang kepada Kristus. 
 
Jumat, 13 Februari 2015 -- Korea Utara 
 
Berdoalah untuk para pemimpin gereja bawah tanah di Korea Utara.  
Mereka harus terus menemukan cara yang berbeda setiap kali ingin  
mengadakan pertemuan ibadah. Kiranya hikmat Allah tercurah atas para  
pemimpin umat-Nya. 
 
Sabtu, 14 Februari 2015 -- Korea Utara 
 
Berdoalah untuk Presiden Korea Utara, Kim Jong-Un, beserta para  
politisi di negara ini, khususnya mereka yang terlibat langsung dalam  
menganiaya umat Kristen dan berupaya memusnahkan jejak kekristenan di  
negara itu. Berdoalah agar Tuhan menjamah dan mengubah hati mereka  
terhadap gereja dan kekristenan. 
 
Minggu, 15 Februari 2015 -- Tiongkok 
 
Brother Lion adalah seorang misionaris Tiongkok yang telah melayani kaum  
SALAM di wilayah barat Tiongkok selama 2 tahun. Ia beserta istri dan  
kedua anaknya kini merasa ditelantarkan oleh Badan Misi yang dulu  
mengutusnya ke daerah itu. Selain itu, perselisihan kian memanas  
antara suku Han dan Uyghur. Berdoalah untuk Brother Lion dan  
keluarganya agar tetap bertahan dalam situasi yang sulit. 
 
Senin, 16 Februari 2015 -- Tiongkok 
 
Berdoalah untuk sebuah Gereja Adat Suku Han di wilayah barat Tiongkok 
agar memiliki hati dan keberanian untuk mengabarkan Injil kepada  
tetangga mereka, yaitu suku Uyghurs. Berdoalah juga untuk beberapa  
misionaris yang sejak beberapa waktu lalu jatuh sakit karena udara  
pegunungan yang sangat dingin. 
 
Selasa, 17 Februari 2015 -- Irak 
 
Sebagian besar rakyat Irak, termasuk umat M, Kristen, dan Yazidis,  
tidak bisa kembali lagi ke rumahnya karena mereka harus terus  
mengungsi dan hidup dalam pelarian dari kejaran kelompok ISIS. Kini,  
mereka mulai putus asa dan berkata, "Kami sangat mencintai Irak dan  
ingin tinggal di negara kami ini, tetapi kami tidak bisa!" Berdoalah  
untuk mereka yang menderita dalam pengungsian. 
 
Rabu, 18 Februari 2015 -- Irak 
 
Puji Tuhan atas bantuan dari Mitra Open Doors di seluruh dunia untuk  
para pengungsi di wilayah Kurdish, Irak. Hingga kini, tercatat sekitar  
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1,5 juta rakyat Irak terusir dari kampung halamannya sejak Juni 2014.  
Mereka membutuhkan tempat berteduh, makanan, pakaian layak, dan  
selimut. Berdoalah agar ada lebih banyak lagi bantuan bagi saudara- 
saudari kita yang teraniaya. 
 
Kamis, 19 Februari 2015 -- India 
 
Berdoalah untuk keseluruhan situasi politik yang berlangsung di India.  
Beberapa partai politik bernuansa agama H kini semakin menguatkan  
posisinya. Hal ini dapat berarti peningkatan penganiayaan terhadap  
umat Kristen karena mereka telah menyatakan niatnya untuk menutup  
gereja-gereja. 
 
Jumat, 20 Februari 2015 -- India 
 
Berdoalah untuk gereja-gereja di wilayah utara India. Ketergantungan  
pada narkoba dan alkohol merupakan salah satu ancaman terbesar yang  
menyerang jemaat muda di sana. Pelayanan kami di wilayah ini baru saja  
dimulai. Berdoalah agar Tuhan membukakan jalan kepada kami dalam  
mengembangkan pelayanan di daerah ini. 
 
Sabtu, 21 Februari 2015 -- Suriah 
 
Berdoalah untuk umat Kristen Suriah yang kian terpencar di berbagai  
wilayah pengungsian. Sementara perang saudara belum berakhir di negara  
itu, kelompok ekstremis ISIS memperkeruh suasana dengan melancarkan  
serangan kepada umat Kristen yang bertahan tinggal. Kini, dapat  
dipastikan tidak ada lagi umat Kristen di negara itu. 
 
Minggu, 22 Februari 2015 -- Suriah 
 
Seorang saudara kita dari Suriah menyampaikan permohonannya berikut  
ini: "Berdoalah untuk negara kami, juga untuk pemerintah negara  
Saudara agar berempati pada situasi yang terjadi di negara kami. Kami  
membutuhkan doa-doa Saudara." Berdoalah untuk saudara-saudara kita di  
Suriah. 
 
Senin, 23 Februari 2015 -- Jazirah Arab 
 
Pokok doa hari ini mencakup negara-negara di Jazirah Arab seperti Arab  
Saudi, Yaman, Oman, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, dan Kuwait.  
Berdoalah untuk orang-orang di negara-negara tersebut yang sudah mulai  
membuka hati terhadap Injil dan kasih Kristus. Banyak yang telah  
memiliki Alkitab dan mulai membacanya secara sembunyi-sembunyi.  
Kiranya Tuhan berbicara melalui firman-Nya kepada setiap individu yang  
haus akan kebenaran. 
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Selasa, 24 Februari 2015 -- Jazirah Arab 
 
Abdu, yang dilahirkan dalam sebuah keluarga terpandang di sebuah desa  
di Jazirah Arab, telah menyelesaikan SMU dan fasih berbahasa Inggris.  
Saat hendak melamar pekerjaan, ia membaca sepenggal ayat firman Tuhan  
secara tidak sengaja, dan kini bergumul dalam berbagai pertanyaan  
tentang kebenaran. Berdoalah agar Abdu segera mengambil keputusan  
dalam merespons kasih karunia Kristus. 
 
Rabu, 25 Februari 2015 -- Jazirah Arab 
 
Berdoalah untuk seorang gadis di Jazirah Arab yang kini terus  
memperbandingkan pengajaran Kristus dengan ajaran agamanya. Ia sempat  
dibimbing oleh seorang pelayan Tuhan beberapa waktu lalu, tetapi kini  
ia seorang diri. Berdoalah agar Roh Kudus membimbingnya saat ia  
membaca Alkitab sehingga ia dapat mengerti kebenaran di dalam Kristus. 
 
Kamis, 26 Februari 2015 -- Kamerun 
 
Di beberapa desa dekat perbatasan Kamerun-Nigeria, ratusan keluarga  
diusir keluar dari rumah mereka oleh kelompok ekstremis Boko Haram.  
Tidak hanya itu, ribuan warga Nigeria pun mengalami hal yang sama,  
terpaksa keluar dari kota-kota di wilayah Borno dan Adamawa karena  
serangan yang dilancarkan Boko Haram. Berdoalah untuk situasi ini. 
 
Jumat, 27 Februari 2015 -- Kamerun 
 
Terlepas dari kelaparan dan wabah penyakit menular yang melanda para  
pengungsi Kamerun, mereka juga harus berjuang mengatasi trauma dan  
keputusasaan. Berdoalah agar Tuhan berbelas kasihan atas mereka dalam  
menyediakan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Berdoalah juga untuk  
mereka yang terpisah dengan anggota keluarganya, kiranya Tuhan  
mempertemukan mereka kembali. 
 
Sabtu, 28 Februari 2015 -- Israel dan Wilayah Palestina 
 
Berdoalah untuk para konselor pascatrauma yang melayani di Jalur Gaza,  
juga orang-orang yang mereka layani. Kiranya masing-masing menemukan  
kesembuhan jiwa dan rohani di dalam Tuhan dan terus memulihkan diri  
dari trauma peperangan. 
 
 
STOP PRESS: WILL YOU JOIN OUR TEAM? 
 
Open Doors is a Mission Organization serving Christians around the  
world who is persecuted and suffered because of their faith to Jesus  
Christ. Our head quarter is in Ermelo, The Netherlands. We have  
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offices in 27 countries worldwide. Currently the office in Indonesia  
is looking for potential candidates as: 
 
Development Staff - Church and Supporter Relations(CSR) 
 
Interrelationship to churches and individuals to raise awareness and  
mobilizing prayers as well as raising funds, developing innovative and  
creative ideas to communicate vision and mission of the organization,  
create and developing events, maintaining relationship with supporters  
(individuals and churches). 
 
Requirements for this position are: 
a. Born again Christian. 
b. Male, 27 ? 35 years of age. 
c. Education: min. S1 (bachelor degree). 
d. Have a minimum 3 years working experience in Mission organization. 
e. Planted in local church. 
f. Able to communicate in English (oral and written). 
g. Have a good communication skill (strongly required). 
h. Have an experience working in a team (please write down your  
   experience working in a team in your CV). 
i. Able to operate computer program (Microsoft Office). 
j. Preferably able to drive car and have a driving license. 
 
If you feel you are called to serve with us and have the requirements  
as mentioned above, maybe you will be the one who will join our team  
in Indonesia and be part of 500 staffs worldwide who are serving our  
persecuted brothers and sisters. We are waiting for your CV, email  
your CV to: indonesia@od.org. We?ll be waiting until February 21, 2015  
(Saturday). Only short listed candidates will be contacted for  
interview. 
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Open Doors 93/Maret/2015 
Minggu, 1 Maret 2015 -- Kolombia 
 
Mulai tanggal 15 Maret nanti, Open Doors akan menyediakan bantuan  
kesehatan di wilayah Huila, Kolombia, untuk saudara-saudari teraniaya  
yang terusir dari desanya. Open Doors akan menyediakan tim dokter,  
perawat, dan para ahli di berbagai bidang kesehatan. Berdoalah untuk  
keberhasilan program ini. 
 
Senin, 2 Maret 2015 -- Bhutan 
 
Meski Injil telah tersebar luas di Bhutan, kebebasan beragama seperti  
berkhotbah dan membangun gedung gereja masih dilarang oleh pemerintah.  
Berdoalah untuk perkembangan gereja di Bhutan. 
 
Selasa, 3 Maret 2015 -- Indonesia 
 
Berdoalah untuk Seminar Berdiri Teguh di Tengah Badai dan Penginjilan  
di Tengah Kaum SALAM yang akan diselenggarakan oleh OD Indonesia di  
beberapa tempat di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Kiranya Gereja di  
Indonesia dapat bertumbuh serupa dengan Kristus, terutama dalam  
menghadapi penganiayaan. 
 
Rabu, 4 Maret 2015 -- Ethiopia 
 
Berdoalah untuk Jemal, seorang yatim piatu dari kaum SALAM di Oromia,  
Ethiopia Selatan, yang kini tinggal bersama keluarga angkatnya. Ketika  
Jemal menjadi seorang Kristen, keluarga angkatnya menentang keras dan  
menganiaya dia, baik secara fisik maupun verbal. Berdoalah agar Jemal  
bertahan dalam iman dan pertobatan terjadi di seluruh anggota keluarga  
angkat Jemal. 
 
Kamis, 5 Maret 2015 -- Kazakhstan 
 
Pemerintah Kazakhstan sengaja menyulitkan proses perizinan bagi  
beberapa Gereja Injili dan Asosiasi Umat Kristen yang baru berdiri di  
negara itu. Mereka berharap tindakan tersebut dapat mencegah gereja  
menjadi sebuah lembaga yang disahkan oleh hukum. Berdoalah untuk  
situasi ini. 
 
Jumat, 6 Maret 2015 -- Tanzania 
 
Berdoalah untuk Faith, seorang janda asal Tanzania yang suaminya,  
Dioniz Ng`wandu (31), seorang guru sekolah dasar, dibunuh secara  
brutal saat mengikuti sebuah persekutuan doa di Bukoba, Tanzania  



OpenDoors 2015 
 

16 
 

Utara. Berdoalah untuk Faith dan anak-anaknya yang masih kecil,  
Michael (4) dan John (2), agar dimampukan oleh Tuhan untuk melewati  
masa-masa penuh dukacita ini. 
 
Sabtu, 7 Maret 2015 -- Turkmenistan 
 
Umid Gajayev dari Dashoguz, Turkmenistan, ditahan sejak April 2012 dan  
divonis 4 tahun penjara atas tuduhan tindak anarkis. Penahanannya  
mengundang protes warga terhadap aparat hukum yang diduga sebenarnya  
menangkap Umid karena ia adalah seorang pengikut Kristus. Berdoalah  
agar Umid segera dibebaskan. Berdoalah juga untuk kondisi kesehatan  
Umid, fisik maupun mentalnya, selama ia dipenjara. 
 
Minggu, 8 Maret 2015 -- Mesir 
 
Beberapa pemimpin gereja dari berbagai denominasi di Mesir akhir-akhir  
ini terlibat percekcokan akibat kesalahpahaman. Berdoalah agar mereka  
dapat menyelesaikan masalah dan kembali membawa terang bagi umat Allah  
di Mesir. 
 
Senin, 9 Maret 2015 -- Tiongkok /Tibet 
 
Baru-baru ini, Zigsa, seorang hamba Tuhan asal Tibet dari latar  
belakang agama B, telah berhasil membawa 20 mahasiswa Tibet dalam  
pertobatan kepada Tuhan Yesus. Akan tetapi sekarang, Zigsa tidak dapat  
lagi tinggal di area tersebut untuk memuridkan mereka karena alasan  
keamanan pribadi. Zigsa menitipkan jiwa-jiwa baru ini kepada sebuah  
Gereja Han di area itu. Berdoalah untuk pertumbuhan rohani jiwa-jiwa  
baru ini. Berdoalah juga untuk Zigsa yang selalu bersemangat untuk  
mengabarkan Injil. 
 
Selasa, 10 Maret 2015 -- India 
 
Berdoalah untuk Program Pendidikan Baca-Tulis yang sedang  
diselenggarakan Open Doors di berbagai wilayah di India. Umat Kristen  
yang hidup di bawah garis kemiskinan di India diharapkan dapat segera  
lancar membaca Alkitab dan bertumbuh di dalam firman-Nya setelah  
mengikuti program ini. Berdoalah untuk para peserta dan pengajar Open  
Doors yang terlibat dalam program ini. 
 
Rabu, 11 Maret 2015 -- Bangladesh 
 
Berdoalah untuk Partai Nasionalis (baik anggota pengurus maupun  
simpatisannya) yang menganiaya agama-agama minoritas di Bangladesh,  
termasuk Kristen. Berdoalah agar Tuhan menyatakan kasih-Nya sehingga  
selubung tersebut digugurkan, dan mereka dapat mengenal kebenaran yang  
sejati di dalam Kristus. 
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Kamis, 12 Maret 2015 -- Korea Utara/ Tiongkok 
 
Puji Tuhan untuk perlindungan?Nya atas Jun, seorang gadis Kristen dari  
Korea Utara. Dalam perjalanan pulang ke Korea Utara selepas mengikuti  
acara pendalaman Alkitab di Tiongkok, Jun ditangkap oleh polisi rahasia  
dan dipenjarakan. Jun tetap bertahan dalam iman selama berada di  
penjara hingga dibebaskan. Kini, ia tinggal di Tiongkok dan mulai  
melayani dalam pekabaran Injil. Berdoalah untuk Jun dan pelayanannya  
di Tiongkok. 
 
Jumat, 13 Maret 2015 -- Filipina Selatan 
 
Puji syukur atas penyertaan dan campur tangan Tuhan dalam kehidupan  
masyarakat suku Sama di Zamboanga dan Basilan, Filipina Selatan. Tahun  
lalu, para pemimpin gereja suku Sama berkonsultasi dengan pekerja OD  
International untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan  
gereja rumah yang mereka pimpin. Berdoalah untuk para pemimpin gereja  
suku beserta jemaat yang mereka gembalakan. 
 
Sabtu, 14 Maret 2015 -- Sri Lanka 
 
September tahun lalu, 3 petugas polisi menggerebek sebuah gereja di  
Sri Lanka dan menuntut gembala jemaat untuk segera mengantongi surat  
izin beribadah dari pemerintah setempat agar dapat terus  
menyelenggarakan pertemuan ibadah. Jika pendeta tersebut gagal  
mendapatkannya, polisi akan menutup gereja yang sudah berdiri dan  
melayani jemaat sejak 17 tahun lalu tersebut. Berdoalah untuk situasi  
ini. 
 
Minggu, 15 Maret 2015 -- Indonesia 
 
Bulan ini, Open Doors Indonesia akan memfasilitasi beberapa pertemuan  
jaringan gereja di antara para pengerja yang melayani di wilayah  
mayoritas M. Berdoalah agar melalui pertemuan-pertemuan ini, para  
penginjil dapat disegarkan dan dikuatkan kembali sehingga pelayanan  
mereka di masa yang akan datang lebih berdampak dan membuahkan hasil  
yang maksimal di tengah-tengah komunitas SALAM. 
 
Senin, 16 Maret 2015 -- Bhutan 
 
"Tak seorang pun pernah datang mengunjungi kami," ujar seorang saudara  
dari Bhutan Timur saat pengerja Open Doors datang berkunjung. "Terima  
kasih atas perhatian saudara-saudari sekalian pada kami," katanya  
lagi. Berdoalah agar Tuhan senantiasa menguatkan dan menghibur jemaat- 
Nya di desa-desa terpencil di Bhutan. Berdoalah untuk para pengerja OD  
yang dengan berani menerobos hutan dan melewati jalanan berliku untuk  
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dapat menyampaikan kabar Injil kepada saudara-saudari kita di Bhutan. 
 
Selasa, 17 Maret 2015 -- Myanmar 
 
Tahun lalu, dalam sebuah konferensi, Wirathu, seorang politikus  
Myanmar dari latar belakang B, bergabung dengan Bodu Bala Sena, sebuah  
kelompok ekstremis B dari Sri Lanka. Berdoalah agar hal ini tidak  
memicu gerakan ekstremisme B di Myanmar yang dapat mengancam  
keberadaan umat Kristen. Berdoalah juga untuk Presiden Myanmar, Thein  
Sein, yang telah menjabat sejak tahun 2011, untuk segera mengenal  
kasih Kristus. 
 
Rabu, 18 Maret 2015 -- Jazirah Arab 
 
Seorang gadis mendengar tentang sebuah perayaan umat Kristen dalam  
pelajaran bahasa Inggris di sekolahnya. Ia merasa tertarik dan  
mengajukan banyak pertanyaan. Berdoalah agar rasa ingin tahu gadis ini  
berkembang menjadi rasa haus untuk mengenal Tuhan Yesus Kristus.  
Berdoalah untuk anugerah keselamatan terjadi atas gadis ini. 
 
Kamis, 19 Maret 2015 -- Kenya 
 
Berdoalah untuk Josephine, janda Pendeta Joshua Muteti yang dibunuh  
oleh sekelompok remaja M sebagai aksi balas dendam atas serangan yang  
terjadi November tahun lalu di sebuah masjid terkenal di Kenya.  
Berdoalah untuk kekuatan dan penghiburan Allah tercurah atas  
Josephine, serta pemeliharaan-Nya yang nyata dalam kehidupan janda  
ini. 
 
Jumat, 20 Maret 2015 -- Mesir 
 
Berdoalah untuk sebuah konferensi doa berskala besar yang akan  
diselenggarakan pada tanggal 26 -- 28 Maret mendatang di Mesir.  
Diperkirakan lebih dari dua belas ribu orang Kristen Mesir dari  
berbagai denominasi gereja akan hadir dalam acara tersebut. Mereka  
akan bersatu hati dan berdoa untuk gereja, situasi negara, dan  
penuaian jiwa-jiwa di Mesir. 
 
Sabtu, 21 Maret 2015 -- Laos 
 
Tahun lalu, banyak wanita di Laos mengukuhkan kembali komitmen mereka  
untuk hidup bagi Kristus. Berdoalah agar mereka terus bertumbuh  
menjadi wanita-wanita Allah yang diubahkan menjadi kian serupa dengan  
Kristus. Berdoalah agar mereka dihormati dan dikasihi oleh  
keluarganya, dan senantiasa diberkati dalam pekerjaan dan rumah  
tangganya. 
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Minggu, 22 Maret 2015 -- Aljazair 
 
Ada banyak orang Kristen Aljazair yang terpaksa diceraikan oleh  
pasangannya setelah memutuskan untuk menjadi pengikut Kristus. Dengan  
diberlakukannya UU Keluarga dalam hukum Aljazair, dapat dipastikan  
mereka akan kalah dalam proses perceraian bila perpindahan agama  
menjadi motif utama perceraian. Berdoalah untuk umat Kristen yang  
menghadapi pergumulan ini. 
 
Senin, 23 Maret 2015 -- Libya 
 
Berdoalah untuk para penganiaya, kelompok ekstremis/teroris, beserta  
keluarga mereka yang selama ini menganiaya umat Kristen di Libya.  
Kiranya kasih karunia Bapa dan keselamatan melalui Yesus Kristus juga  
turun atas mereka sehingga segala perilaku jahat dapat dihentikan oleh  
kuasa kasih-Nya. 
 
Selasa, 24 Maret 2015 -- Vietnam 
 
Berdoalah untuk orang-orang suku Montagnard dari provinsi Binh Duong,  
Vietnam, yang terpaksa mengungsi ke Kamboja akhir November lalu karena  
penganiayaan berbasis agama yang terjadi atas mereka. Berdoalah agar  
mereka menemukan perlindungan di dalam Kristus dan tidak ada lagi umat  
beragama yang dianiaya di provinsi tersebut. 
 
Rabu, 25 Maret 2015 -- Nepal 
 
Berdoalah agar penduduk di Nepal yang belum pernah mendengar kabar  
Injil akan segera mendapat kesempatan untuk mengenal Tuhan Yesus.  
Berdoalah agar Tuhan mengirimkan pelayan dan hamba-Nya yang siap  
menabur di ladang misi untuk kemuliaan Tuhan di wilayah yang  
terisolasi di negara ini. 
 
Kamis, 26 Maret 2015 -- Suriah 
 
Berdoalah untuk para relawan Red Crescent Society yang juga melayani  
di Suriah bersama Open Doors dalam memberikan bantuan praktis kepada  
para pengungsi. Beberapa waktu lalu, sepuluh relawan telah dibunuh dan  
beberapa orang diculik oleh ekstremis ISIS. Berdoalah untuk mereka  
yang diculik dan yang masih bertahan melayani di pengungsian. 
 
Jumat, 27 Maret 2015 -- Uzbekistan 
 
Berdoalah untuk Dilmurod Rakhmatullayev, pemimpin Gereja Pentakosta di  
wilayah Toshkent, Uzbekistan, yang terancam hukuman penjara 3 tahun  
atas tuduhan melanggar hukum negara dengan melakukan penginjilan dan  
kristenisasi. Berdoalah agar Dilmurod terluput dari hukuman penjara. 
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Sabtu, 28 Maret 2015 -- Maladewa 
 
Banyak warga Maladewa, khususnya anak-anak muda, yang aktif  
menggunakan internet. Akan tetapi, pemerintah Maladewa memonitor  
segala aktivitas warganya di dunia maya secara ketat. Tahun lalu, enam  
situs Kristen diblokir oleh pemerintah. Berdoalah agar Tuhan  
membukakan pintu bagi masuknya kabar Injil melalui internet ke negara  
ini. 
 
Minggu, 29 Maret 2015 -- Malaysia 
 
Kemajuan teknologi dan perkembangan media sosial di dunia maya telah  
mengakibatkan terjadinya perekrutan relawan ISIS besar-besaran dari  
Malaysia. Puluhan anak muda Malaysia kini telah terindoktrinasi dan  
kini siap bertempur membawa panji-panji ISIS di Irak dan Suriah.  
Berdoalah untuk upaya pemerintah mencegah para anggota baru tersebut  
dalam menyebarluaskan radikalisme ISIS di negara tersebut. 
 
Senin, 30 Maret 2015 -- Kolombia 
 
Beberapa janda dari gereja teraniaya di Arauca, Kolombia, telah  
mengikuti program konseling pascatrauma yang diselenggarakan Open  
Doors. Beberapa telah berhasil dipulihkan, tetapi masih banyak pula  
yang masih berjuang untuk pulih. Berdoalah agar para janda ini  
menemukan kekuatan di dalam Tuhan Yesus dalam proses pemulihan luka  
batin ini. 
 
Selasa, 31 Maret 2015 -- Brunei 
 
Pelayanan terhadap kaum SALAM di Brunei menghadapi banyak tantangan  
dan kendala. Salah satunya adalah ancaman pemenjaraan bila tertangkap  
basah. Berdoalah untuk seluruh pengerja dan misionaris yang  
mempertaruhkan kebebasan mereka dalam mengabarkan Injil dan melayani  
jiwa-jiwa baru di Brunei. 
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Open Doors 94/April/2015 
Rabu, 1 April 2015 -- Kazakhstan 
 
Berdoalah untuk seluruh gereja Injili di Kazakhstan yang sedang  
berusaha mendaftar dan memperoleh izin beribadah di kantor-kantor  
pemerintahan setempat. Salah satu gereja telah ditolak tiga kali meski  
telah melengkapi semua berkas dan ketentuan yang diwajibkan. Pihak  
pemerintah selalu menghindar dan menyulitkan gereja dalam proses  
tersebut. Berdoalah untuk situasi ini. 
 
Kamis, 2 April 2015 -- Bangladesh 
 
Puji Tuhan, untuk Kelas Pendalaman Alkitab yang diselenggarakan Open  
Doors di Bangladesh pada September lalu. Basonti (34), seorang istri  
dan ibu dua anak dari latar belakang agama H yang bertobat sejak tahun  
2008, mengikuti kelas tersebut dan setelahnya bersaksi; "Saya sangat  
bersukacita atas kesempatan mengikuti program ini. Kini, saya  
mengerti, saya adalah alat Tuhan untuk pekerjaan-Nya di dunia. Saya  
memperbarui komitmen saya untuk menjadi `penjala manusia`." Berdoalah  
untuk Basonti serta puluhan peserta lainnya. 
 
Jumat, 3 April 2015 -- Sri Lanka 
 
Beberapa anak sekolah minggu di Sri Lanka ditolak saat mendaftar di  
sekolah-sekolah negeri karena iman mereka kepada Kristus. Akibatnya,  
mereka terpaksa mendaftar di sekolah-sekolah swasta yang lokasinya  
sangat jauh, dengan biaya sekolah yang sangat mahal. Berdoalah untuk  
anak-anak ini dan orang tua mereka, juga agar diskriminasi terhadap  
anak-anak Kristen segera dihapuskan. 
 
Sabtu, 4 April 2015 -- Iran 
 
Berdoalah untuk Khamenei, salah satu imam Syiah yang cukup berpengaruh  
di Iran. Berdoalah agar mereka membuka hati untuk Injil sehingga dapat  
menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kiranya kesaksian  
umat Tuhan yang teraniaya di Pengadilan Revolusioner Iran menyentuh  
dan mengubah hati setiap imam yang berkuasa. 
 
Minggu, 5 April 2015 -- Jazirah Arab 
 
Seorang wanita SALAM yang menjadi tahanan rumah karena murtad dari  
agamanya sempat merasa ragu akan keputusannya mengikut Tuhan. Namun,  
firman Allah dalam Mazmur 143:8 telah meneguhkan hatinya. Berdoalah  
untuk pertumbuhan iman saudari kita ini, juga agar perlindungan dan  
pemeliharaan Allah tercurah atas dia. 
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Senin, 6 April 2015 -- Maroko 
 
Berdoalah untuk kelas-kelas pemuridan yang telah diselenggarakan di  
Maroko sepanjang bulan Maret kemarin. Selain kelas-kelas itu, kami  
juga menyelenggarakan pertemuan kelompok sel dan pelatihan hamba-hamba  
Tuhan. Kiranya segala program yang telah terselenggara dapat  
memberkati setiap peserta dan membuahkan hasil yang maksimal bagi  
Kerajaan Allah dan kehendak-Nya di Maroko. 
 
Selasa, 7 April 2015 -- Aljazair 
 
Marilah kita mengucap syukur atas pertumbuhan gereja di Aljazair.  
Berdoalah agar gereja-gereja di Aljazair sanggup menjala jiwa-jiwa  
baru dan memuridkan mereka. Kiranya pelatihan dan pengajaran yang  
didapatkan dari gereja akan membekali jiwa-jiwa baru tersebut sehingga  
mereka bertumbuh menjadi saksi-saksi Kristus yang siap menjadi  
penjala-penjala manusia. 
 
Rabu, 8 April 2015 -- Tiongkok 
 
Sister Teresa adalah seorang hamba Tuhan dari latar belakang agama B,  
yang kini berjuang dari kondisi kesehatan yang menurun akibat penyakit  
Kelenjar Tiroid yang dideritanya. Sebelum sakit, ia berniat membuka  
kembali pelayanan di dua tempat yang sebelumnya ditutup polisi. Ia  
juga ingin agar dapat mengabarkan Injil bersama suaminya ke daerah- 
daerah lain. Berdoalah untuk kesembuhan Sister Teresa, serta  
perlindungan dan penyertaan Tuhan dalam pelayanannya. 
 
Kamis, 9 April 2015 -- Libya 
 
Situasi dan keamanan di Libya kini sangatlah kacau dan rentan terhadap  
tindak anarkis. Dalam situasi ini, berdoalah untuk Brother Hichem,  
seorang SALAM yang harus merahasiakan iman Kristennya di negara ini.  
Berdoalah untuk perlindungan Tuhan atas Brother Hichem dalam  
kehidupannya sehari-hari. 
 
Jumat, 10 April 2015 -- Nepal 
 
Mintalah kepada Tuhan agar Ia senantiasa memampukan komisi Hak Asasi  
Manusia di Nepal dalam menuntut kesetaraan hak dan toleransi beragama  
di negara itu. Berdoalah agar upaya mereka melindungi hak-hak umat  
Kristen dan kaum minoritas lainnya dapat berhasil di tengah dominasi  
umat H yang sering menganiaya mereka. 
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Sabtu, 11 April 2015 -- Israel dan Wilayah Palestina 
 
Banyak wanita di Israel dan wilayah Palestina menderita trauma sebagai  
korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), khususnya yang disebabkan  
oleh faktor agama dan ras. Untuk mengatasi hal ini, dua tim telah  
dipersiapkan Open Doors untuk memberikan konseling pascatrauma kepada  
30 wanita Kristen Palestina dan 50 wanita Yahudi Mesianik yang beriman  
kepada Yesus. Berdoalah untuk kesuksesan program ini, juga untuk  
seluruh peserta dan tim konselor yang melayani. 
 
Minggu, 12 April 2015 -- Ethiopia 
 
Puji syukur kepada Tuhan atas bantuan Saudara sekalian yang telah  
diterima Jemal dari Ethiopia melalui Open Doors. Kini, Jemal sudah  
dapat hidup mandiri, bahkan melanjutkan studinya. Melalui program  
pemuridan, Jemal belajar untuk mengampuni setiap orang yang telah  
menganiaya dia. Teruslah berdoa untuk pemulihan jiwa Jemal. 
 
Senin, 13 April 2015 -- Lebanon 
 
Berdoalah untuk umat Kristen di Lebanon. Pihak yang berwajib  
mengatakan bahwa situasi di Lebanon sebelumnya tidak pernah  
semenantang ini, dan setiap warga harus siap bila sewaktu-waktu perang  
saudara pecah di negara ini. Meski banyak pengungsi Suriah menemukan  
perlindungan di negara ini, kekerasan dan serangan bom hingga kini  
masih melanda wilayah perbatasan Lebanon dengan Suriah. 
 
Selasa, 14 April 2015 -- Malaysia 
 
Berdoalah untuk kasus-kasus intoleransi beragama yang kian berkembang  
di Malaysia Timur. Di wilayah yang merupakan rumah bagi 2/3 populasi  
Kristen di Malaysia ini, siswa-siswi Kristen dilarang mengenakan  
kalung salib, sementara mahasiswa-mahasiswi Kristen dilarang  
mengadakan ibadah persekutuan doa. Kiranya Tuhan Yesus terus  
menguatkan anak-anak-Nya yang menghadapi pelarangan dan diskriminasi  
ini. 
 
Rabu, 15 April 2015 -- Irak 
 
Seorang pengerja kami berkata, "Kami tidak ingin melihat perpecahan  
terjadi di Irak. Cukup menyakitkan saat wilayah utara Irak menuntut  
kemerdekaan dan kedaulatannya." Berdoalah agar seluruh wilayah Irak  
dapat bersatu kembali, juga untuk kesatuan hati seluruh warganya yang  
hingga kini masih dihantui rasa takut akan suasana perang. 
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Kamis, 16 April 2015 -- Uzbekistan 
 
Baru-baru ini, kantor Kementerian Dalam Negeri Uzbekistan mengeluarkan  
sebuah penyataan resmi bahwa kepolisian Uzbek telah menghentikan  
aktivitas ibadah gereja Full Gospel karena dianggap ilegal. Berdoalah  
untuk situasi ini, terutama karena gereja tersebut telah lama menerima  
tekanan dan penganiayaan dari pemerintah. 
 
Jumat, 17 April 2015 -- Suriah 
 
Apakah kemelut peperangan di Suriah tidak akan selesai? Kapankah  
pembantaian massal, kekerasan, dan pengrusakan atas negeri yang indah  
itu berhenti terjadi? Kian hari, situasi tampak lebih buruk dari  
sebelumnya. Ambillah waktu khusus hari ini untuk berdoa bagi Suriah,  
juga bagi tubuh Kristus yang teraniaya, yang terpaksa mengungsi dari  
tanah kelahirannya. 
 
Sabtu, 18 April 2015 -- Brunei 
 
Oleh karena letak geografis yang berdekatan, Brunei dan Malaysia  
memiliki hubungan bilateral yang cukup dekat. Konsekuensinya, segala  
perkembangan yang terjadi di Malaysia dapat dengan mudah berdampak  
secara luas di Brunei. Contohnya, larangan penggunaan kata "Allah" di  
Malaysia, kemudian diterapkan juga di Brunei meskipun pada taraf yang  
lebih rendah. Berdoalah agar melemahnya toleransi beragama di Malaysia  
tidak akan menular hingga ke Brunei. 
 
Minggu, 19 April 2015 -- Laos 
 
"Saya membaca Alkitab dan berdoa setiap hari. Punggung dan tulang  
belakang yang lemah lebih mendekatkan saya kepada Tuhan. Sebab,  
sekarang saya punya lebih banyak waktu untuk berada dalam hadirat  
Tuhan," ujar Bapak Lo, seorang pemimpin gereja suku di Laos. Berdoalah  
untuk kesehatan Bapak Lo dan para pemimpin gereja lainnya yang juga  
berusia lanjut sehingga mereka sanggup terus melayani Tuhan di Laos. 
 
Senin, 20 April 2015 -- Lebanon 
 
Berdoalah untuk gereja di Lebanon agar senantiasa bangkit dan  
berdampak positif bagi negaranya. Khususnya kaum muda, agar menjadi  
terang di tengah masyarakat. Berdoalah juga untuk ratusan ribu  
pengungsi di Lebanon agar dapat menyaksikan mukjizat Allah selama  
mereka mencari perlindungan di negara itu. 
 
  



OpenDoors 2015 
 

25 
 

Selasa, 21 April 2015 -- Kenya 
 
Umat Kristen di wilayah timur laut Kenya membutuhkan doa-doa kita.  
Gereja Anglikan St. Andrew di Mandera, Kenya, kini ditutup setelah 11  
jemaatnya tewas dalam dua serangan yang dilancarkan ekstremis Al- 
Shabaab pada 23 November dan 2 Desember lalu. Berdoalah untuk keluarga  
jemaat yang menjadi korban dalam kedua serangan tersebut. Berdoalah  
juga agar umat Kristen di wilayah ini dikuatkan dalam iman. 
 
Rabu, 22 April 2015 -- Mesir 
 
Berdoalah untuk situasi genting yang terjadi karena serangan-serangan  
yang dilancarkan oleh para pendukung Persaudaraan M (Ikhwanul M) serta  
kelompok radikal lainnya terhadap polisi dan tentara keamanan di  
provinsi Sinai Utara, Mesir. Akibat dari serangan-serangan itu,  
sejumlah bangunan dan infrastruktur kota porak poranda. Berdoalah agar  
Tuhan menggagalkan upaya para pengacau yang ingin menghancurkan  
negaranya itu. 
 
Kamis, 23 April 2015 -- India 
 
Berdoalah untuk wilayah Koridor Merah di India, di mana umat Kristen  
dianiaya oleh kelompok komunis militan Naxalites. Telah terjadi  
berbagai kasus penganiayaan seperti pengusiran umat Kristen dari desa- 
desa tempat tinggal mereka, yang dilakukan oleh militan Naxalites yang  
bergabung dengan ekstremis lokal lainnya. 
 
Jumat, 24 April 2015 -- Korea Utara 
 
Berdoalah untuk anak-anak Kristen di Korea Utara. Situasi yang  
berbahaya membuat para orang tua harus menunggu hingga anak-anak  
mereka besar untuk menceritakan tentang pribadi Yesus Kristus. Bila  
tidak, anak-anak yang masih polos secara tidak sengaja dapat membuka  
rahasia iman orang tua mereka, yang akan berujung pada penangkapan dan  
penjeblosan ke dalam kamp-kamp kerja paksa. 
 
Sabtu, 25 April 2015 -- Maladewa 
 
Ada sejumlah besar ekspatriat Kristen yang melayani di Maladewa,  
mereka kesulitan untuk dapat beribadah secara rutin. Hal ini  
disebabkan karena segala aktivitas keagamaan di luar agama M dianggap  
sebagai aktivitas ilegal di Maladewa. Berdoalah agar mereka menemukan  
jalan untuk dapat bersekutu dan beribadah sehingga dapat menjadi saksi  
Kristus bagi warga Maladewa. 
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Minggu, 26 April 2015 -- Israel dan Wilayah Palestina 
 
Saat ini, kelas pemuridan selama 3 bulan Lech Lecha sudah mulai  
berjalan di Israel dan wilayah Palestina. Berdoalah untuk para  
pengajar, juga tentunya para peserta pemuridan, yaitu anak-anak muda  
Israel yang telah menyelesaikan Wajib Militer. 
 
Senin, 27 April 2015 -- Irak 
 
Berdoalah untuk jemaat Tuhan di Irak agar pantang menyerah dalam  
situasi yang sangat sulit ini. Kini, desa-desa di wilayah utara Irak  
telah kosong tak berpenghuni, begitu pula bangunan gereja di sana.  
Berdoalah agar suatu hari nanti mereka dapat kembali ke rumah masing- 
masing dan kembali hidup dalam rasa aman. 
 
Selasa, 28 April 2015 -- Kazakhstan 
 
Berdoalah untuk sebuah gereja Injili di Kazakhstan yang sering kali  
ditekan saat berupaya mendapatkan izin beribadah dari pemerintah.  
Pemerintah berusaha menghindar dari gereja agar dapat mengulur proses  
perizinan ini hingga lebih dari 6 bulan, padahal biasanya hanya  
membutuhkan waktu 1 bulan saja. Berdoalah untuk situasi ini. 
 
Rabu, 29 April 2015 -- Iran 
 
Puji Tuhan untuk pembebasan Abdolreza Haghnejad dan Reza Rabbani di  
bulan Desember 2014, yang telah dipenjara sejak Mei 2014. Berdoalah  
untuk pemulihan fisik dan mental keduanya yang menerima tekanan berat  
selama di dalam penjara. Berdoalah juga agar mukjizat terjadi atas  
lebih dari 80 orang Kristen lainnya, yang hingga kini masih mendekam  
dalam beberapa penjara di Iran. 
 
Kamis, 30 April 2015 -- Korea Utara 
 
Berdoalah untuk Eun-Jeong, seorang wanita Kristen asal Korea Utara  
yang saat ini berada dalam penjara. Ia dan suaminya bertobat di Tiongkok,  
tetapi tak lama suaminya meninggal. Saat sedang menangisi kepergian  
suaminya di pinggir sungai, polisi yang sedang berpatroli justru  
menangkap wanita malang itu. Berdoalah untuk wanita yang sangat  
bersemangat dalam mengabarkan Injil ini agar ia tetap bertahan dalam  
iman dan terus mengabarkan Injil di dalam penjara. 
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Open Doors 95/Mei/2015 
Jumat, 1 Mei 2015 -- Malaysia 
 
Pada 14 Mei mendatang, sebuah sidang akan diselenggarakan untuk  
menentukan apakah hukum Syariat akan dikenakan juga pada warga non-M  
atau tidak. Bila sampai disahkan, setiap orang SALAM yang telah  
mengikut Kristus dapat terancam hukuman mati atas pemurtadannya.  
Berdoalah untuk situasi ini, serta untuk para pengacara Kristen dan  
aktivis HAM yang terus memperjuangkan hak-hak umat Kristen di  
Malaysia. 
 
Sabtu, 2 Mei 2015 -- Uzbekistan 
 
Beberapa waktu lalu, Pastor Boris dari Uzbekistan ditangkap dalam  
sebuah razia oleh polisi lalu lintas saat hendak bepergian ke luar  
kota untuk mengunjungi jemaat di beberapa gereja dan persekutuan.  
Polisi yang menggeledah mobil dan telepon genggamnya menemukan materi- 
materi penginjilan dan nomor kontak jemaat yang masih merahasiakan  
identitas iman mereka. Kini, Pastor Boris didakwa tindak pidana sesuai  
Pasal 184 tentang menyimpan materi agama untuk disebarkan. Berdoalah  
untuk Pastor Boris dan situasi yang dihadapinya. 
 
Minggu, 3 Mei 2015 -- Brunei 
 
Melayani kaum SALAM di Brunei adalah pekerjaan yang sangat berbahaya  
dan berisiko tinggi. Para pelayan yang terjun dalam pelayanan ini  
terancam pemenjaraan bila pelayanan mereka terbongkar. Berdoalah untuk  
seluruh pelayan Tuhan yang mempertaruhkan kemerdekaannya demi  
mengabarkan Injil dan melayani jiwa-jiwa baru di ladang misi. 
 
Senin, 4 Mei 2015 -- Turkmenistan 
 
Puji Tuhan! Kabar sukacita datang dari Umid Gojayev yang akhirnya  
dibebaskan pada 17 Februari lalu, setelah mendekam selama 2,5 tahun di  
dalam penjara. Kini, Umid dapat berkumpul kembali dengan keluarganya.  
Berdoalah untuk Umid dan keluarganya agar dapat selalu mengucap syukur  
dalam segala situasi dan kondisi. 
 
Selasa, 5 Mei 2015 -- Indonesia 
 
Berdoalah untuk buah pelayanan dari beberapa kegiatan yang  
diselenggarakan Open Doors Indonesia selama bulan Maret lalu, seperti  
seminar, pelatihan, dan ibadah persekutuan para hamba Tuhan di wilayah  
"kantong-kantong M". Kiranya para pemimpin jemaat yang datang  
dikuatkan melalui serangkaian acara tersebut. Berdoalah juga agar  
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gereja lokal termotivasi untuk terus menjangkau jiwa-jiwa yang belum  
mengenal Tuhan Yesus Kristus. 
 
Rabu, 6 Mei 2015 -- Kazakhstan 
 
Berdoalah untuk situasi yang menimpa salah satu Gereja Injili di  
Kazakhstan baru-baru ini. Dalam sebuah ibadah hari Minggu, beberapa  
aparat pemerintah daerah masuk dan menghentikan jalannya ibadah.  
Banyak di antara jemaat yang ketakutan karena aparat tersebut  
menegaskan bahwa aktivitas mereka dianggap ilegal sehingga mereka  
terancam pemenjaraan. 
 
Kamis, 7 Mei 2015 -- Asia Tengah 
 
Saat Natal tahun lalu, Elias (6) dari Asia Tengah berkata, "Hari ini,  
saya mendapat hadiah yang sangat spesial. Kemarin, saya berdoa meminta  
hadiah Natal pada Tuhan Yesus, meski saya tahu orang tua saya tidak  
punya uang sama sekali." Bersyukur untuk ribuan anak di Asia Tengah  
yang telah menerima hadiah Natal dari para mitra Open Doors di seluruh  
dunia. 
 
Jumat, 8 Mei 2015 -- Tiongkok 
 
Salah satu kontak lokal Open Doors di Tiongkok adalah Pastor Jay, seorang  
hamba Tuhan yang begitu bersemangat dalam memotivasi para misionaris  
dan menyediakan tempat tinggal bagi mereka. Baru-baru ini, bersama  
istrinya, Pastor Jay memberi konseling kepada seorang misionaris  
bernama John dan istrinya. Kini, pasangan misionaris itu kembali  
dikuatkan oleh Tuhan. Berdoalah untuk kedua pasang hamba Tuhan ini  
dalam melayani jiwa-jiwa di ladang-Nya. 
 
Sabtu, 9 Mei 2015 -- Maladewa 
 
Berdoalah untuk upaya penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa Dhivehi,  
bahasa asli Maladewa, yang sangat dibutuhkan oleh saudara-saudari  
teraniaya yang terpaksa merahasiakan imannya di negara ini. Tim kami  
sedang bergumul dalam mencari orang dari suku asli Maladewa untuk  
membantu kami dalam menyelesaikan proyek ini. Mintalah pada Bapa agar  
mengirimkan orang yang tepat untuk membantu kami. 
 
Minggu, 10 Mei 2015 -- Bangladesh 
 
Sejak tahun 2004, Open Doors telah bekerja sama dengan Isai Fellowship  
Bangladesh (IFB), sebuah persekutuan umat Kristen di Bangladesh, untuk  
menguatkan kaum SALAM di negara ini. Pada akhir bulan ini, kami akan  
mengadakan kelas pemuridan bagi lebih dari 300 muda-mudi SALAM.  
Berdoalah untuk kesuksesan acara ini. 
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Senin, 11 Mei 2015 -- Kolombia 
 
Puji Tuhan atas pembebasan Jaime Tenorio pada November 2014 setelah  
ditahan karena ketahuan membantu sebuah badan misi Kristen. Di  
Kolombia, aparat hukum adat melarang segala bentuk praktik kekristenan  
karena dianggap mengancam kelestarian budaya asli mereka. Berdoalah  
untuk Jaime dan keluarganya yang kini harus keluar dari desanya dan  
tinggal di desa lain. 
 
Selasa, 12 Mei 2015 -- Meksiko 
 
Berdoalah untuk Elijah, seorang percaya dari suku asli di wilayah  
Mitzit?n. Ia terpaksa mengungsi keluar dari kotanya karena menolak  
bergabung dengan kelompok adat dalam melancarkan aksi balas dendam  
terhadap orang-orang Katolik Roma. Berdoalah untuk perlindungan yang  
sempurna dari Tuhan Yesus atas Elijah dan keluarganya. 
 
Rabu, 13 Mei 2015 -- Aljazair 
 
Berdoalah untuk umat Kristen di Aljazair yang harus menghadapi  
penganiayaan dan tekanan dari keluarga mereka. Inilah salah satu  
tantangan terbesar umat Kristen Aljazair yang hidup di tengah  
komunitas M fanatik. Berdoalah agar mereka terus bertumbuh di dalam  
pengenalan akan Kristus. 
 
Kamis, 14 Mei 2015 -- Mauritania 
 
Berdoalah untuk penuaian jiwa dari suku Moor Putih di tengah populasi  
bangsa Mauritania. Mereka adalah suku dominan di Mauritania yang  
mayoritas berbahasa Arab dan menguasai laju perekonomian dan politik  
di negara ini. Saat ini, ada segelintir orang suku Moor Putih yang  
telah menjadi pengikut Kristus. 
 
Jumat, 15 Mei 2015 -- Libya 
 
Berdoalah untuk perlindungan Tuhan atas para pengikut Kristus yang  
menjadi tenaga kerja migran (orang-orang Afrika, Mesir, dan Asia) di  
Libya. Keberadaan mereka dalam mencari nafkah di negara ini sangatlah  
rentan akan penganiayaan karena iman mereka pada Kristus. 
 
Sabtu, 16 Mei 2015 -- Tunisia 
 
Berdoalah untuk Amal, seorang gadis yang harus merahasiakan iman  
Kristennya karena tahu bahwa keluarganya tidak akan dapat menerima  
keputusannya tersebut. Ada begitu banyak orang percaya yang senasib  
dengan Amal di wilayah selatan Tunisia. Berdoalah agar mereka dapat  
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menemukan cara untuk saling bersekutu dan menguatkan satu dengan yang  
lainnya. 
 
Minggu, 17 Mei 2015 -- Jazirah Arab 
 
Berdoalah untuk keluarga kerajaan Arab seperti raja, para pangeran dan  
putri, para syeikh, imam, dan pemimpin suku di Jazirah Arab. Kiranya  
Tuhan Yesus menjamah mereka semua dan mencurahkan hikmat dan  
bimbingan-Nya sehingga mereka dapat mengenal Allah yang sesungguhnya.  
Berdoalah agar mereka segera memiliki kesempatan untuk mendengar kabar  
Injil. 
 
Senin, 18 Mei 2015 -- Oman 
 
Puji nama Tuhan untuk jawaban doa dari-Nya atas pelayanan Open Doors  
di Oman, khususnya untuk kesempatan yang Tuhan bukakan bagi kami dalam  
membagikan kabar Injil dan mendistribusikan Alkitab. Berdoalah agar  
lebih banyak lagi bangsa Oman yang menemukan kebenaran di dalam  
Kristus dan mengakui bahwa Dialah Sang Penebus dan Raja. 
 
Selasa, 19 Mei 2015 -- Lebanon 
 
Berdoalah agar semakin banyak lagi organisasi kemanusiaan di seluruh  
dunia yang menyadari bahwa ada pekerjaan yang sangat besar untuk  
mereka lakukan di perbatasan Lebanon, yaitu melayani para pengungsi  
Irak. Berdoalah juga untuk para relawan yang melayani kaum muda di  
pengungsian. 
 
Rabu, 20 Mei 2015 -- Iran 
 
Berdoalah agar Tuhan menghibur lebih dari 80 tahanan Kristen di Iran.  
Berdoalah juga agar Tuhan menolong keluarga mereka dan mencukupkan  
segala yang mereka butuhkan. Mengucap syukurlah atas keteguhan iman  
dari saudara-saudari kita yang teraniaya di Iran. 
 
Kamis, 21 Mei 2015 -- Israel dan Wilayah Palestina 
 
Meski perang telah berakhir hampir setahun lalu, dampak peperangan di  
wilayah ini masih sangatlah besar, khususnya trauma pascaperang.  
Berdoalah untuk kepemimpinan gereja di Jalur Gaza dalam melayani  
jemaat sebagai kelompok minoritas agama di wilayah ini. Kiranya Tuhan  
mencurahkan hikmat, keberanian, dan ketaatan kepada mereka. 
 
Jumat, 22 Mei 2015 -- Irak 
 
"Kita membutuhkan seseorang seperti Yunus untuk memulihkan keadaan di  
Irak!" demikian yang diserukan oleh seorang percaya yang terluka atas  
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kehancuran Irak. Berdoalah agar Tuhan membangkitkan seorang pemimpin  
hebat yang mau melangkah bersama Tuhan dalam memulihkan negeri itu. 
 
Sabtu, 23 Mei 2015 -- Suriah 
 
Situasi semakin memburuk di Suriah. Sebanyak 18 juta rakyat Suriah  
kini hidup di bawah garis kemiskinan sejak peperangan berlangsung.  
Berdoalah agar Roh Kudus menguatkan jemaat di Suriah dalam masa pelik  
ini. 
 
Minggu, 24 Mei 2015 -- Korea Utara 
 
Puji nama Tuhan atas kelas pendalaman Alkitab yang telah kami  
selenggarakan secara rahasia di Korea Utara beberapa waktu lalu.  
Berdoalah agar para peserta, orang-orang percaya yang harus  
merahasiakan identitas imannya di negeri itu, dapat terus bertumbuh di  
dalam firman Tuhan. Berdoalah juga agar Tuhan Yesus terus bekerja di  
dalam kehidupan mereka. 
 
Senin, 25 Mei 2015 -- Kenya 
 
Minggu, 11 Januari lalu, George Karidhimba Muriki tewas ditembak  
selepas ibadah hari Minggu di Gereja Mvita Maximum Revival Church, di  
kota Mombasa, Kenya. George yang baru berusia 25 tahun tewas di tempat  
setelah ditembak dari jarak dekat oleh para penyerang saat hendak  
keluar dari gereja. Berdoalah untuk keluarganya yang hingga kini masih  
berduka atas kepergian George. 
 
Selasa, 26 Mei 2015 -- Niger 
 
Umat Kristen di Niger dianiaya oleh kelompok M radikal sebagai dampak  
lanjutan dari penerbitan majalah Charlie Hebdo edisi Januari 2015 yang  
memuat gambar kartun yang dianggap melecehkan nabi besar mereka.  
Akibatnya, 3 orang Kristen menjadi martir, 2 wanita Kristen diperkosa,  
7 Sekolah Kristen dan 68 bangunan gereja serta lembaga Kristen lainnya  
dihancurkan, sementara beberapa toko dan kendaraan bermotor milik  
jemaat juga turut dirusak. Berdoalah untuk situasi ini. 
 
Rabu, 27 Mei 2015 -- Wilayah Afrika 
 
Mohammed adalah seorang percaya berkebangsaan Somalia yang harus  
membayar harga yang sangat mahal karena menjadi pengikut Kristus. Saat  
ia kecil, hampir seluruh anggota keluarganya tewas dalam sebuah  
konflik antarsuku dan sejak itu, ia terpaksa terus berpindah tempat  
tinggal demi menghindari serangan. Ia mendengar kabar keselamatan di  
dalam Kristus melalui seorang kawan yang memberinya Alkitab audio dan  
kaset-kaset khotbah. Berdoalah untuk saudara kita ini. 
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Kamis, 28 Mei 2015 -- Kamerun 
 
Berdoalah untuk Sharifa Kesvere dan anak-anaknya yang masih berjuang  
memulihkan diri setelah ekstremis Boko Haram menculik dan membunuh  
suaminya, Jean Marcel Kesvere, pada bulan Juli 2014. Saat pertama kali  
kami menemui mereka, mereka masih dalam kondisi syok dan trauma berat.  
Puji Tuhan, kini perlahan mereka mulai dipulihkan oleh-Nya. 
 
Jumat, 29 Mei 2015 -- Asia Tengah 
 
"Anak-anak saya masih kecil dan saya selalu berusaha untuk bisa  
memberi mereka hadiah Natal dan Tahun Baru. Tahun ini, saat saya tidak  
mampu membeli hadiah, anak-anak saya justru menerima hadiah yang  
sangat spesial dari Open Doors! Terima kasih untuk parsel kue dan  
cokelat Natal yang kami terima, terlebih doa-doa dan dukungan moril  
dari saudara-saudari di seluruh dunia," ujar Jamilya (42), ibu dari 5  
anak. Teruslah berdoa untuk keluarga-keluarga Kristen di Asia Tengah  
yang telah Saudara bantu selama ini. 
 
Sabtu, 30 Mei 2015 -- Uzbekistan 
 
Berdoalah untuk Alfia, seorang wanita Kristen yang giat melayani di  
gereja-gereja bawah tanah di Uzbekistan. Baru-baru ini, polisi rahasia  
menggeledah rumahnya dan menemukan materi-materi Kristen seperti buku- 
buku dan kaset video berisi khotbah dan pengajaran Alkitab. Ia adalah  
salah satu dari beberapa nama yang terdaftar dalam kontak telepon  
genggam Pastor Boris yang disita polisi, dan telah kita doakan awal  
bulan ini. Berdoalah untuk perlindungan Tuhan atas saudari Alfia! 
 
Minggu, 31 Mei 2015 -- Tiongkok 
 
John adalah seorang misionaris Tiongkok yang bersama istrinya telah  
melayani jemaat dari latar belakang agama B di Tibet selama bertahun- 
tahun. Mereka telah membawa cukup banyak jiwa ke dalam pengenalan akan  
Kristus, dan kini menggembalakan beberapa gereja rumah. Saat ini,  
istri John sedang terganggu kesehatannya dan mengalami depresi akibat  
tekanan dalam pelayanan. Berdoalah untuk kesembuhan dan pemulihan bagi  
istri John. 
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Open Doors 96/Juni/2015 
Senin, 1 Juni 2015 -- Indonesia 
 
Berdoalah untuk Kementerian Agama yang telah mengajukan rancangan  
Undang-Undang Perlindungan Agama untuk segera disahkan oleh  
pemerintah. Dalam pengajuan rancangan ini, ia telah mengundang  
berbagai pihak dari elemen masyarakat untuk terlibat di dalamnya.  
Berdoalah agar para pemimpin Kristen di negeri kita ini dapat melihat  
hal ini sebagai kesempatan baik untuk memperjuangkan hak warga negara  
dalam beribadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. 
 
Selasa, 2 Juni 2015 -- Malaysia 
 
Melalui beberapa akun media sosial, ekstremis ISIS telah berhasil  
mengumpulkan pendukung dan merekrut relawan dari Malaysia untuk  
berjihad di Irak dan Suriah. Berdoalah agar Tuhan menggagalkan niat  
para relawan yang telah kembali dan ingin menyebarkan paham  
radikalisme dan kekerasan terhadap umat Kristen. Berdoalah juga untuk  
pemerintah Malaysia agar berupaya lebih keras dalam menekan mereka. 
 
Rabu, 3 Juni 2015 -- Brunei 
 
Tahap kedua dari implementasi Hukum Syariat telah dilaksanakan sejak  
awal bulan Mei kemarin, di mana hukuman fisik berupa pemotongan tangan  
dan cambuk akan dikenakan pada kasus-kasus pencurian dan perzinaan.  
Berdoalah untuk jemaat lokal dan para pemimpin gereja agar merespons  
perkembangan situasi ini sebijak mungkin. 
 
Kamis, 4 Juni 2015 -- Maladewa 
 
Tetaplah berdoa untuk beberapa misionaris yang terus mengabarkan Injil  
secara rahasia kepada bangsa Maladewa. Tanpa pelayanan mereka, orang- 
orang Kristen baru di Maladewa tidak dapat dimuridkan dengan baik.  
Berdoalah juga agar kebebasan beragama dan beribadah selain agama M  
dapat terwujud di negara ini. 
 
Jumat, 5 Juni 2015 -- Kolombia 
 
Berdoalah untuk Brother Carlos Aquilera yang memperjuangkan hak anak- 
anak Kristen suku asli di Kolombia dalam mengenyam pendidikan. Aksinya  
ini mengundang murka para pemimpin suku. Bulan Januari lalu, sebuah  
bom ditanam di dalam tempat mesin sepeda motor Brother Carlos.  
Beruntung, polisi berhasil menjinakkan bom tersebut sehingga tidak  
meledak. Berdoalah untuk keselamatan Brother Carlos. 
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Sabtu, 6 Juni 2015 -- Meksiko 
 
Berdoalah untuk sebuah proyek mandiri Open Doors yang telah dimulai  
sejak awal Mei kemarin. Melalui proyek ini, diharapkan kesempatan  
kerja dan usaha akan terbuka luas bagi pria-pria Kristen yang telah  
dibebaskan dari penjara setelah terpaksa menjalani hukuman atas  
dakwaan palsu. 
 
Minggu, 7 Juni 2015 -- Timur Tengah 
 
Sepanjang tahun ini, kami ingin memulai kegerakan doa yang lebih  
intensif untuk Timur Tengah. Secara khusus, berdoalah untuk para  
penganiaya umat Kristen di Timur Tengah seperti kelompok-kelompok M  
garis keras, teroris, dan pemerintah yang fanatik. Tuhan Yesus  
mengajarkan kita untuk berdoa bagi orang-orang yang menganiaya kita,  
maka marilah kita mengambil bagian dalam kegerakan doa ini. 
 
Senin, 8 Juni 2015 -- Jazirah Arab 
 
Berdoalah untuk Ahmad dan Meshari, 2 mahasiswa dari Jazirah Arab yang  
telah membuka hati untuk kabar Injil. Kini, setelah menyadari  
keberdosaannya, Ahmad mengakui bahwa inilah waktu baginya untuk  
bertobat. Berdoalah untuk pertobatan kedua pemuda ini. 
 
Selasa, 9 Juni 2015 -- Arab Saudi 
 
Berdoalah agar Tuhan menjamah Raja Salman, raja Arab Saudi yang baru  
menggantikan Raja Abdullah yang wafat pada bulan Januari lalu. Kiranya  
Tuhan menjadikan Raja Salman seorang pria yang dipenuhi kedamaian dan  
kebijaksanaan, yang dapat dipakai-Nya untuk memberkati saudara-saudari  
teraniaya di Arab Saudi dan Jazirah Arab secara keseluruhan. 
 
Rabu, 10 Juni 2015 -- Iran 
 
Berdoalah untuk seluruh program stasiun TV Kristen yang disiarkan di  
Iran. Berdoalah agar Tuhan Yesus mencurahkan hikmat makrifat atas  
seluruh produser acara, tim kreatif, dan seluruh tim produksi yang  
terlibat dalam seluruh program yang disiarkan. 
 
Kamis, 11 Juni 2015 -- Mauritania 
 
Berdoalah untuk Presiden Mauritania, Mohamed Ould Abdel Aziz, yang  
baru-baru ini mengeluarkan pernyataan keras mendukung pergerakan agama  
M. Berdoalah agar ia segera mendengar kabar Injil dan kedamaian yang  
dibawa Tuhan Yesus, sehingga ia diubahkan hatinya untuk melindungi  
umat Kristen yang merupakan kelompok minoritas di negara itu. 
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Jumat, 12 Juni 2015 -- Malaysia 
 
Berdoalah agar sikap intoleransi beragama di Malaysia Timur dapat  
segera musnah. Wilayah ini merupakan tempat tinggal dua per tiga dari  
total populasi Kristen di Malaysia. Di wilayah ini, siswa-siswi  
Kristen di sekolah-sekolah negeri dilarang mengenakan atribut/aksesori  
berbentuk salib, sementara di berbagai universitas, mahasiswa- 
mahasiswi Kristen dilarang menyelenggarakan ibadah persekutuan kampus. 
 
Sabtu, 13 Juni 2015 -- Brunei 
 
Segala perkembangan yang terjadi di Malaysia dapat dengan mudah  
memengaruhi situasi di negara tetangganya, Brunei. Contohnya, hanya  
sesaat setelah pemerintah Malaysia melarang umat Kristen menggunakan  
kata "Allah" dalam Alkitab, buku-buku Kristen, dan dalam ibadah,  
pemerintah Brunei juga menerapkan peraturan yang sama. Berdoalah agar  
segala perkembangan yang terjadi di Malaysia tidak segera berpengaruh  
di Brunei. 
 
Minggu, 14 Juni 2015 -- Filipina Selatan 
 
Puji Tuhan karena Ia terus menyertai umat-Nya di Filipina Selatan yang  
berlatar belakang agama M. Lileth, seorang saudari yang menerima  
berkat Tuhan melalui Open Doors untuk membangun rumahnya, berkata,  
"Saya sungguh bersukacita dan bersyukur pada Tuhan Yesus! Saat seorang  
pengerja Open Doors memberi tahu saya bahwa ia ingin melihat kondisi  
rumah saya, saya menyadari, orang-orang ini pasti akan menolong saya."  
Teruslah berdoa untuk saudara-saudari kita di Filipina Selatan. 
 
Senin, 15 Juni 2015 -- Israel dan Wilayah Palestina 
 
Terjadi banyak kesalahpahaman dan kecurigaan di tengah masyarakat yang  
tinggal di Israel dan Wilayah Palestina, baik orang Kristen maupun  
non-Kristen. Berdoalah untuk terjadinya pemulihan hubungan antara  
pihak-pihak yang pernah bersitegang. Berdoalah juga untuk pusat-pusat  
pelayanan seperti Musalaha Ministry, King?s Kids, dan yang lainnya,  
dalam berperan aktif di tengah masyarakat multirasial dan agama ini. 
 
Selasa, 16 Juni 2015 -- Lebanon 
 
Berdoalah untuk gereja di Lebanon yang sedang menanggung beban  
pergumulan berat dengan berdatangannya puluhan ribu pengungsi Irak dan  
Suriah di wilayah perbatasan. Kiranya Tuhan menggerakkan masyarakat  
dunia untuk mengirimkan bantuan bagi para pengungsi sehingga  
meringankan beban gereja di Lebanon. 
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Rabu, 17 Juni 2015 -- Irak 
 
Puluhan ribu pengungsi Irak hingga kini membutuhkan bantuan kita.  
Berdoalah agar ada lebih banyak lagi badan misi yang bergerak bersama  
Open Doors dalam membantu saudara-saudari teraniaya di Irak. Berdoalah  
agar kekuatan Allah tercurah atas para relawan sebagai perpanjangan  
tangan-Nya dalam kelangsungan hidup para pengungsi. 
 
Kamis, 18 Juni 2015 -- Suriah 
 
Berdoalah agar keamanan dan stabilitas nasional kembali hadir di  
negara ini, setelah para warganya meninggalkan kota dan desa demi  
keselamatan nyawa mereka. Kini, nyaris seluruh wilayah di Suriah  
bagaikan kota-kota mati tak berpenghuni, dengan kondisi infrastruktur  
yang rusak parah, sementara serangan bom masih terdengar di mana-mana. 
 
Jumat, 19 Juni 2015 -- Korea Utara 
 
Berdoalah agar umat Kristen di gereja-gereja bawah tanah di Korea  
Utara dapat menemukan berbagai cara kreatif untuk mengadakan pertemuan  
ibadah secara tertutup dan rahasia. Hal ini berisiko sangat tinggi dan  
berbahaya bagi mereka. Berdoalah agar Tuhan "membutakan" mata setiap  
polisi rahasia yang mengintai aktivitas mereka. 
 
Sabtu, 20 Juni 2015 -- Kenya 
 
Ketegangan yang terus berlangsung di wilayah pesisir Kenya menyebabkan  
umat Kristen tertekan secara fisik dan mental. Berdoalah agar Tuhan  
Yesus senantiasa mencurahkan perlindungan dan pemeliharaan atas umat- 
Nya saat mereka menghadapi segala ketidakpastian situasi dan kondisi. 
 
Minggu, 21 Juni 2015 -- Niger 
 
Lebih dari 43 rumah orang Kristen dijarah dan dibakar, termasuk rumah  
18 pendeta, dalam sebuah serangan yang terjadi di Niger beberapa waktu  
lalu. Peristiwa traumatik tersebut berdampak negatif bagi komunitas  
kecil umat Kristen di sana, yang selama ini bersahabat baik dengan  
tetangga M mereka. Berdoalah agar Tuhan segera memulihkan situasi dan  
kondisi kejiwaan umat-Nya di Niger. Berdoalah juga agar melalui Open  
Doors, umat Kristen teraniaya di Niger dapat mengucap syukur atas doa- 
doa yang dinaikkan oleh saudara-saudari seiman di seluruh dunia. 
 
Senin, 22 Juni 2015 -- Kamerun 
 
Berdoalah untuk satu keluarga Kristen di Kamerun yang mengalami trauma  
karena kehilangan anggota keluarga mereka. Berdoalah agar pemulihan  
jiwa terjadi atas mereka, serta agar usaha kecil-kecilan milik mereka  
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dapat berhasil. Doakan juga anak-anak mereka dalam meraih prestasi di  
sekolah yang dibiayai oleh Open Doors. 
 
Selasa, 23 Juni 2015 -- Indonesia 
 
Berdoalah untuk sebuah pertemuan yang telah dilaksanakan di Jawa  
Tengah beberapa waktu lalu. Acara tersebut diselenggarakan dengan  
tujuan mengobarkan semangat para pelayan Tuhan di garis depan dalam  
melayani kaum SALAM di pelosok Jawa Tengah. Berdoalah agar buah dari  
kegiatan seperti ini dapat nyata terlihat dari meningkatnya  
efektivitas pelayanan terhadap kaum SALAM di Jawa Tengah. 
 
Rabu, 24 Juni 2015 -- Asia Tengah 
 
"Terima kasih banyak. Hari ini, sukacita menaungi rumah kami. Selama  
bertahun-tahun, kami tidak dapat berkumpul bersama seluruh keluarga.  
Berkat bantuan kalian, kini kami sekeluarga dapat merayakan Natal  
bersama-sama. Terima kasih atas tulusnya kasih persaudaraan yang  
Saudara nyatakan pada kami dan anak-anak kami," demikian yang  
disampaikan Ahmad (48) pada Open Doors. Tetaplah berdoa untuk  
keluarga-keluarga Kristen di Asia Tengah. 
 
Kamis, 25 Juni 2015 -- Tiongkok 
 
Berdoalah agar Tuhan membuka pintu pelayanan bagi Brother Lion,  
seorang misionaris yang giat memberitakan Injil di tengah masyarakat M  
di Tiongkok. Brother Lion mendengar berita bahwa seorang pemimpin adat di  
sebuah perkampungan M telah membuka hati untuk Injil, dan kini  
mengundang Brother Lion untuk menyampaikan pesan Injil pada warga  
desanya. Berdoalah agar Tuhan semakin membukakan pintu-pintu pekabaran  
Injil, khususnya di desa-desa M terpencil di Tiongkok. 
 
Jumat, 26 Juni 2015 -- Bangladesh 
 
Bekerja sama dengan 16 denominasi gereja, Open Doors mendirikan pusat  
layanan masyarakat ",123 Bible Literacy Centers" dan menyelenggarakan  
program pemberantasan buta huruf yang telah membantu lebih dari 1.845  
orang dewasa untuk dapat membaca dan menulis. Bulan lalu, seluruh guru  
yang mengajar telah mengikuti pelatihan untuk mengasah kemampuan  
mengajar mereka. Berdoalah agar pelatihan tersebut membuahkan hasil  
yang maksimal. 
 
Sabtu, 27 Juni 2015 -- Kolombia 
 
Di wilayah Caquet? Selatan, Kolombia, Angel Buitrago dan istrinya,  
Maria Valencia, hidup dalam tekanan berat. Pasangan ini baru saja  
bertobat, menjadi pengikut Kristus. Kini, mereka diserang oleh  
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beberapa kelompok ilegal. Pada Januari lalu, Angel ditembak oleh para  
penyerang, tetapi Tuhan menyelamatkannya. Berdoalah untuk perlindungan  
Tuhan atas Angel dan Maria. Kiranya mereka berdua tetap kuat dalam  
menghadapi berbagai rintangan. 
 
Minggu, 28 Juni 2015 -- Meksiko 
 
Puji Tuhan atas pendistribusian materi sekolah minggu ke Meksiko pada  
bulan April lalu. Materi sebanyak lebih dari 3000 eksemplar tersebut  
telah kami distribusikan ke 6 gereja lokal. Berdoalah agar materi- 
materi tersebut dapat berguna dan berbuah baik. Berdoalah juga untuk  
anak-anak sekolah minggu di Meksiko dalam pertumbuhan iman mereka pada  
Kristus. 
 
Senin, 29 Juni 2015 -- Libya 
 
Berdoalah untuk para pemimpin ekstremis ISIS di Libya agar  
menghentikan aksi kekerasan yang mereka lakukan di negara ini.  
Teruslah berdoa untuk terciptanya keamanan dan kestabilan nasional di  
Libya sehingga seluruh rakyatnya dapat hidup aman dan damai dalam  
kebebasan. 
 
Selasa, 30 Juni 2015 -- Jazirah Arab 
 
Berdoalah untuk pasangan muda Kristen di Jazirah Arab yang baru saja  
menikah dan saat ini sedang menghadapi pergumulan pada awal perjalanan  
rumah tangga mereka. Kiranya mereka senantiasa mengandalkan Tuhan  
dalam segala persoalan. Puji Tuhan atas pertobatan mereka yang membawa  
kemuliaan bagi nama Tuhan. 
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Open Doors 97/Juli/2015 
Rabu, 1 Juli 2015 -- Uzbekistan 
 
Berdoalah untuk Pdt. Abdurahim, seorang gembala sebuah gereja di  
Uzbekistan yang ditahan selama 10 hari saat beberapa waktu lalu. Ia  
ditahan atas tuduhan melakukan aktivitas keagamaan secara ilegal  
(membacakan ayat firman Tuhan kepada pasien-pasien Rumah Sakit  
Ketergantungan Narkoba). Abdurahim dibebaskan bersyarat dengan denda  
sebesar 350,000 Uzbek sum (atau sekitar 0). Berdoalah untuk Pdt.  
Abdurahim beserta anak-istrinya agar senantiasa kuat dalam pelayanan. 
 
Kamis, 2 Juli 2015 -- Kyrgyzstan 
 
Berdoalah untuk terbukanya jalan keluar atas situasi yang terjadi di  
sebuah desa di Kyrgyzstan. Saat ibu dari Sdr. Ashim meninggal dunia,  
pemuka agama M setempat tidak mengizinkannya menguburkan jenazah  
ibunya karena Ashim adalah seorang pengikut Kristus. Mereka ingin  
menghukum orang-orang yang murtad atau meninggalkan agama M dengan  
membatasi segala akses serta hak hidup dan bermasyarakat bagi saudara- 
saudari kita yang teraniaya tersebut. 
 
Jumat, 3 Juli 2015 -- Mesir 
 
Berdoalah agar perlindungan Tuhan turun atas saudara-saudari teraniaya  
dari serangan terorisme kelompok Ihwanul M di Mesir. Tim lapangan Open  
Doors terus menyaksikan berbagai peristiwa mengerikan seperti  
pembakaran bus, pengeboman menara listrik tegangan tinggi, serta  
serangan terhadap para petugas perbatasan. Berdoalah untuk stabilitas  
nasional Mesir. 
 
Sabtu, 4 Juli 2015 -- Tiongkok 
 
Beberapa waktu lalu di Tiongkok, seorang bayi laki-laki mengalami  
gangguan pernapasan sebanyak 6 kali dalam 8 jam setelah dilahirkan.  
Pada saat itu, Eysa, sang Ayah, sebenarnya sangat ingin melihat  
putranya tersebut. Akan tetapi, ia hanya berlutut dan berdoa agar  
Tuhan berbelas kasihan pada putranya. Puji Tuhan, kini kondisi  
putranya telah stabil, tetapi teruslah berdoa untuk Eysa dan seluruh  
keluarganya agar lewat peristiwa ini mereka semakin mengasihi Tuhan. 
 
Minggu, 5 Juli 2015 -- Indonesia 
 
Berdoalah untuk saudara-saudari M yang sedang menjalankan ibadah puasa  
di bulan suci Ramadan. Kiranya Tuhan Yesus menyatakan diri-Nya dan  
berbicara kepada setiap pribadi yang mencari Kebenaran yang sejati.  
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Berdoalah juga untuk para misionaris yang terus giat mengabarkan  
tentang penebusan dan kasih di dalam Kristus ke pelosok nusantara. 
 
Senin, 6 Juli 2015 -- Malaysia 
 
Malaysia menempati peringkat ke-8 sebagai negara yang membatasi  
aktivitas keagamaan warganya. Berdoalah agar para pemimpin Kristen  
terus bersatu dalam memperjuangkan hak beragama dan beribadah, sesuai  
konstitusi yang berlaku di sana. Berdoalah juga agar mereka tetap  
setia mengabarkan Injil meski senantiasa ditekan oleh pemerintah. 
 
Selasa, 7 Juli 2015 -- Brunei 
 
Seorang gembala gereja di Brunei berkata, "Penganiayaan itu baik bagi  
pertumbuhan iman orang Kristen." Gereja di Brunei telah terlena karena  
selama ini selalu diperlakukan dengan baik oleh pemerintah.  
Pemberlakuan hukum Syariat baru-baru ini merupakan alat yang tepat  
untuk menyadarkan kami. Berdoalah untuk gereja-gereja di Brunei agar  
senantiasa bertumbuh meski di tengah penganiayaan akibat pemberlakuan  
hukum Syariat di negara tersebut. 
 
Rabu, 8 Juli 2015 -- Maladewa 
 
Bukankah suatu hal yang menyedihkan jika satu-satunya gereja yang ada  
di Maladewa hanya berisi segelintir orang percaya dari kalangan  
ekspatriat dan bukan penduduk asli negara kepulauan tersebut.  
Berdoalah agar Tuhan terus membangkitkan hamba hamba-Nya yang rindu  
mengabarkan Injil di Maladewa. 
 
Kamis, 9 Juli 2015 -- Bangladesh 
 
Berdoalah untuk Seminar Pasutri dan Retret Anak dan Remaja yang akan  
diselenggarakan bulan ini di Bangladesh. Kiranya seluruh peserta  
seminar dapat mempelajari firman Tuhan sebaik mungkin sehingga dapat  
mengaplikasikannya di dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari.  
Berdoalah juga untuk anak-anak dan remaja peserta retret agar dapat  
membangun hidup yang berpusat pada Allah dan firman-Nya melalui  
teladan Yesus Kristus. 
 
Jumat, 10 Juli 2015 -- Filipina Selatan 
 
Puji Tuhan atas turunnya izin pemakaman anggota keluarga yang berlatar  
belakang kaum SALAM di Filipina Selatan dari pemerintah setempat di  
area pekuburan Zamboanga. Kini, anak-anak Tuhan yang berlatar belakang  
kaum SALAM dapat memakamkan anggota keluarga mereka yang telah tiada,  
tanpa adanya tekanan dari umat M di sekitar mereka. 
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Sabtu, 11 Juli 2015 -- Bhutan 
 
Sebagian besar umat Kristen di Bhutan berasal dari latar belakang  
agama H, seperti orang-orang suku Lotshampa yang berasal dari area  
pegunungan di Nepal. Mereka tergolong kaum ekonomi lemah dan sering  
menerima perlakuan diskriminatif oleh suku-suku lainnya di Bhutan.  
Status sosial membatasi orang percaya suku Lotshampa dalam bersaksi  
tentang Kristus kepada umat B. Berdoalah agar Tuhan membukakan jalan  
bagi mereka dalam bersaksi. 
 
Minggu, 12 Juli 2015 -- Myanmar 
 
Budaya Patriakh (patriarkat - Red) yang mengakar kuat di Myanmar  
menyebabkan banyak pria (bahkan pria Kristen sekalipun) berpikir bahwa  
KDRT adalah hal yang wajar dilakukan terhadap istri mereka. Mengubah  
cara pandang terhadap budaya ini membutuhkan upaya ekstra dari para  
pengerja Kristen yang mengonseling keluarga-keluarga Kristen di sana.  
Berdoalah untuk mereka. 
 
Senin, 13 Juli 2015 -- Sri Lanka 
 
April lalu, Presiden Sri Lanka, Sirisena, mengajukan usulan undang- 
undang yang melarang penyebaran propaganda berisi kebencian berbasis  
agama dan suku. Puji Tuhan, pengajuannya ini telah disetujui oleh para  
anggota kabinet. Berdoalah agar undang-undang ini akan segera  
disahkan. 
 
Selasa, 14 Juli 2015 -- Laos 
 
Laos adalah salah satu dari 5 negara komunis yang masih berdiri di  
dunia. Keberadaan dan keberlangsungan agama diatur dalam Pasal 92  
dalam Undang-Undang yang sangat membatasi umat beragama. Orang percaya  
di Laos tercatat sebanyak 3% dari total populasi, atau sekitar 192,000  
jiwa. Berdoalah agar Tuhan Yesus senantiasa menguatkan umat-Nya di  
Laos. 
 
Rabu, 15 Juli 2015 -- Vietnam 
 
Sebagian besar pejabat pemerintah daerah di Vietnam berpikir bahwa  
klaim "tidak ada satu pun umat Kristen di wilayah ini" adalah hal yang  
mutlak diwujudkan. Para pejabat pemerintah mengisolir umat Kristen dan  
menyewa para preman jalanan untuk menganiaya mereka. Berdoalah untuk  
perlindungan yang sempurna dari Allah Bapa atas saudara-saudari kita  
di Vietnam. 
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Kamis, 16 Juli 2015 -- Nepal 
 
Para pemuka agama H mendesak pemerintah setempat untuk bertindak lebih  
tegas dan proaktif dalam memerangi umat Kristen dari suku asli Nepal.  
Sunil Singh, pemimpin kelompok pemuda agama H berkata, "Kami akan  
mendirikan sekolah-sekolah khusus anak-anak suku asli, di mana relawan  
kami akan mengajar dan memotivasi anak-anak untuk tetap mendukung  
agama H sebagai agama mayoritas. Kami tidak akan mengizinkan para  
misionaris Kristen mencuci otak mereka lagi." Berdoalah untuk situasi  
ini. 
 
Jumat, 17 Juli 2015 -- Kolombia 
 
Berdoalah untuk pertemuan alumnus Pusat Pelayanan Anak di Kolombia  
yang akan diselenggarakan mulai hari ini hingga 20 Juli nanti. Siapa  
pun yang pernah tinggal dan belajar di tempat ini telah diundang untuk  
datang. Berdoalah agar Tuhan memakai pertemuan ini untuk menjamah hati  
para alumnus yang mulai undur dari-Nya. 
 
Sabtu, 18 Juli 2015 -- Meksiko 
 
Berdoalah untuk saudara-saudari dari komunitas Bawitz di Meksiko.  
Mereka yang diusir sejak 5 tahun yang lalu karena menjadi pengikut  
Kristus, kini dapat kembali ke tanah sendiri pada April 2015.  
Berdoalah untuk komunitas berjumlah 12 keluarga ini agar dapat  
beradaptasi dengan baik, serta untuk tercipta kedamaian di lingkungan  
sekeliling mereka. 
 
Minggu, 19 Juli 2015 -- Aljazair 
 
Sistem pendidikan di Aljazair dapat mengancam keberadaan anak-anak  
Kristen. Berdoalah agar anak-anak Kristen yang terpaksa mengikuti  
pelajaran agama M di sekolahnya tetap bertahan dalam iman. Begitu pula  
para orang tua mereka, agar senantiasa diurapi dalam mendidik anak- 
anak berdasarkan firman Tuhan. 
 
Senin, 20 Juli 2015 -- Mauritania 
 
Musim panas telah berlangsung, situasi pun terasa memanas di  
Mauritania. Berdoalah untuk komunitas imigran Kristen di padang pasir  
Sahara, sebab pada musim inilah biasanya polisi melakukan razia dan  
penangkapan terhadap mereka. Berdoalah agar mereka diberikan kebebasan  
mutlak untuk beribadah meski jauh dari tanah kelahirannya. 
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Selasa, 21 Juli 2015 -- Libya 
 
Berdoalah untuk Evan yang hidup di wilayah rawan peperangan di kotanya. Meski 
bahaya senantiasa mengintai, ia tetap bertahan dalam  
iman. Berdoalah untuk tercurahnya kekuatan dan keberanian atas saudara  
kita yang teraniaya ini. 
 
Rabu, 22 Juli 2015 -- Tunisia 
 
Berdoalah untuk anak-anak Kristen di Tunisia yang berusia antara 0 -- 
12 tahun. Mereka adalah generasi kedua dari umat Kristen berlatar  
belakang M di Tunisia. Sering kali mereka mengalami kesulitan di  
sekolah, merasa kesepian, dan membutuhkan bimbingan agar dapat  
bertahan hidup di tengah komunitas mayoritas M. 
 
Kamis, 23 Juli 2015 -- Irak 
 
Bagi komunitas Kristen, inilah masa-masa tersulit sepanjang tahun ini.  
Tepat setahun yang lalu, ekstremis ISIS menginvasi wilayah-wilayah  
dengan populasi Kristen terbesar di Irak. Kenangan pahit akan hari di  
mana umat Kristen terpaksa meninggalkan rumah dan harta benda dapat  
muncul kapan saja dalam ingatan mereka. Berdoalah untuk pemulihan jiwa  
mereka. 
 
Jumat, 24 Juli 2015 -- Suriah 
 
Peperangan yang masih berlangsung di Suriah berdampak buruk terhadap  
kelangsungan hidup warganya. Dulu, Aleppo adalah kota dengan populasi  
umat Kristen terbesar di Suriah, tetapi kini umat Kristen yang masih  
bertahan di kota ini menderita akibat langkanya air bersih, pemutusan  
aliran listrik, dan sulitnya mendapatkan bahan makanan. Berdoalah agar  
Allah terus memberkati umat-Nya di Aleppo, Suriah. 
 
Sabtu, 25 Juli 2015 -- Lebanon 
 
Satu dari empat orang di Lebanon adalah pengungsi asal Suriah.  
Berdasarkan perbandingan ini, dapat kita simpulkan bahwa Lebanon kini  
dipenuhi pengungsi asal Suriah, sementara hubungan bilateral kedua  
negara sejak tahun 1980 tidak begitu baik. Berdoalah agar masyarakat  
Lebanon dapat mengubah "kepahitan dan kebencian" menjadi "kasih" bagi  
para pengungsi asal Suriah. 
 
Minggu, 26 Juli 2015 -- Jazirah Arab 
 
"Saya bermimpi melihat seorang pria berbaju putih. Yesus menyatakan  
diri-Nya dan memerintahkan pada saya untuk mengikuti-Nya," ujar  
seorang percaya dari latar belakang M di Jazirah Arab. Tuhan telah  
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memakai mimpi dan penglihatan sebagai alat untuk menyatakan diri-Nya  
kepada kaum SALAM di Jazirah Arab. Berdoalah agar ada lebih banyak  
lagi umat M yang dipilih menjadi anak-Nya. 
 
Senin, 27 Juli 2015 -- Kenya 
 
Teruslah berdoa untuk keluarga dari 150 korban tewas dalam serangan di  
kampus Universitas Moi di Garissa, Kenya, pada April lalu. Berdoalah  
juga untuk korban selamat yang masih mengalami trauma hingga kini,  
akibat menyaksikan dengan mata kepala sendiri pembantaian massal oleh  
ekstremis Al Shabaab tersebut. Hanya Tuhan Yesus yang dapat memulihkan  
setiap hati yang terluka. 
 
Selasa, 28 Juli 2015 -- Tanzania 
 
Bulan Januari lalu, seorang guru Sekolah Menengah Hwazi di wilayah  
Kasulu, Tanzania, menghukum muridnya karena kedapatan mengenakan  
kalung Rosario. Di Tanzania, murid-murid dilarang mengenakan  
atribut/perhiasan bercorak agama meski belajar di sekolah umum yang  
memberikan kebebasan beragama. Berdoalah untuk situasi dan tantangan  
yang dihadapi oleh murid-murid Kristen di Tanzania. 
 
Rabu, 29 Juli 2015 -- Nigeria 
 
Akhir Maret lalu, Muhammadu Buhari dilantik menjadi Presiden Nigeria  
yang baru. Umat Kristen di Nigeria Utara merasa cemas bahwa Buhari  
akan menerapkan hukum Syariat secara menyeluruh di negara itu.  
Berdoalah agar Tuhan menjamah hati presiden Nigeria yang baru ini agar  
tidak menekan umat Kristen di negaranya. 
 
Kamis, 30 Juli 2015 -- Mali 
 
Tetaplah berdoa untuk umat Kristen pascapemberontakan Tuareg pada  
tahun 2012, yang memaksa mereka untuk mengungsi ke wilayah Bamako,  
Mali. Meski situasi negara berangsur pulih, kehidupan umat Kristen di  
Mali masih rentan terhadap penganiayaan. Berdoalah agar mereka terus  
bersemangat dalam menyampaikan kesaksian tentang kasih karunia Allah  
melalui Yesus Kristus kepada saudara sebangsanya. 
 
Jumat, 31 Juli 2015 -- Kyrgyzstan 
 
Berdoalah untuk Sister Janna (38), seorang misionaris di Kyrgyzstan.  
Sejak setahun yang lalu, Janna dan kedua anaknya hidup nomad dari desa  
ke desa untuk mengabarkan Injil, dan kini seorang memuridkan 9 orang  
dalam sebuah kelompok sel. Baru-baru ini, Janna dan anak-anaknya  
menerima ancaman dari penduduk lokal untuk menghentikan aktivitas  
penginjilan. 
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Open Doors 98/Agustus/2015 
Sabtu, 1 Agustus 2015 -- Mesir 
 
Berdoalah untuk pemilihan umum yang telah dilangsungkan di Mesir  
beberapa waktu sebelum dimulainya bulan suci Ramadan. Kiranya setiap  
wakil rakyat yang terpilih sungguh-sungguh dijamah oleh Tuhan sehingga  
dapat bersikap adil kepada umat agama minoritas di Mesir, termasuk  
umat Kristen. 
 
Minggu, 2 Agustus 2015 -- Tiongkok 
 
Berdoalah agar Sdr. Arthur, seorang percaya di Tiongkok, dapat segera  
memulihkan kondisi fisik dan jiwa akibat trauma penganiayaan. Biarlah  
ia menemukan kekuatan yang baru di dalam Kristus dan menerima  
tuntunan-Nya dalam hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. 
 
Senin, 3 Agustus 2015 -- Indonesia 
 
Berdoalah untuk pertemuan pengerja Open Doors Asia yang  
diselenggarakan bulan lalu di Jakarta dalam membahas rencana dan  
strategi pelayanan yang maksimal. Berdoalah untuk pimpinan Allah dan  
hikmat yang tercurah tanpa henti atas para pengerja Open Doors dalam  
melayani gereja teraniaya. 
 
Selasa, 4 Agustus 2015 -- Malaysia 
 
April lalu, sekelompok orang M berunjuk rasa untuk mendesak sebuah  
gereja mencopot lambang salib yang terpampang di depan pintu gereja.  
Berdoalah agar situasi berangsur pulih dan jemaat tidak lagi merasa  
takut dalam beribadah. Kiranya gereja terus menjadi saksi Kristus  
meski di tengah peningkatan intoleransi beragama. 
 
Rabu, 5 Agustus 2015 -- Maladewa 
 
Beberapa badan penginjilan giat menjangkau jiwa-jiwa baru di Maladewa  
dengan menayangkan program Kristen yang disiarkan melalui internet dan  
TV satelit. Berdoalah agar Tuhan menolong dan menuntun mereka dalam  
mempersiapkan dan menayangkan program-program Kristen bermutu yang  
dapat membawa jiwa-jiwa masuk ke dalam pengenalan akan Kristus. 
 
Kamis, 6 Agustus 2015 -- Bangladesh 
 
Berdoalah untuk program Pelatihan Kepemimpinan yang telah dilaksanakan  
bulan lalu di Bangladesh. Kiranya program tersebut dapat membantu kaum  
SALAM di Bangladesh untuk terus bertumbuh lebih kuat di dalam Tuhan  
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dan berakar pada firman-Nya, sehingga melalui program ini bangkitlah  
pemimpin-pemimpin Kristen yang takut akan Allah dan cakap dalam segala  
aspek pelayanan. 
 
Jumat, 7 Agustus 2015 -- Filipina Selatan 
 
Pastor Lemuel Kandero, seorang mitra lokal yang membantu pelayan Open  
Doors dalam menjangkau suku Sama di Filipina, telah berpulang ke rumah  
Bapa di surga pada April lalu. Open Doors mengenangnya sebagai hamba  
Tuhan yang tak pernah gentar dalam melayani jiwa-jiwa. Berdoalah untuk  
keluarganya agar diberikan ketabahan dan kekuatan sepeninggal  
almarhum. 
 
Sabtu, 8 Agustus 2015 -- Bhutan 
 
Kini, tak ada lagi bangunan gereja yang berdiri secara resmi di  
Bhutan. Gereja Katolik, Gereja Sidang Jemaat Allah, dan berbagai  
Gereja Pentakosta lainnya telah ditutup oleh pemerintah. Di jalanan  
hanya ada lambang-lambang agama B, sementara orang percaya hanya dapat  
bertemu dalam ibadah secara tertutup di rumah-rumah. Berdoalah untuk  
situasi ini serta untuk pertumbuhan gereja di Bhutan. 
 
Minggu, 9 Agustus 2015 -- Kolombia 
 
Di Kolombia, Open Doors membiayai 5 sekolah dasar yang menampung  
murid-murid Kristen dari suku-suku asli. Berdoalah untuk pelatihan  
guru yang akan diselenggarakan untuk meningkatkan keahlian mengajar  
para guru yang melayani di 5 sekolah dasar tersebut. 
 
Senin, 10 Agustus 2015 -- Nepal 
 
Menurut harian Asia News, sebanyak 13 pemuda H dan B telah bertobat  
dan menyerahkan diri untuk dibaptis di Kathmandu, Nepal. Mengucap  
syukurlah kepada Tuhan atas kabar sukacita ini dan teruslah berdoa  
untuk pertumbuhan iman ketiga belas pemuda tersebut. 
 
Selasa, 11 Agustus 2015 -- Myanmar 
 
Menurut informasi dari seorang pendeta di Myanmar, diperkirakan  
sekitar 70% kaum muda Myanmar di wilayah Kachin adalah pengguna  
narkoba. Myanmar adalah negara penghasil opium terbesar kedua di  
seluruh dunia setelah Afganistan. Berdoalah agar kaum muda Myanmar  
dilepaskan dari kecanduan akan narkoba. 
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Rabu, 12 Agustus 2015 -- Meksiko 
 
Berdoalah agar tim medis yang akan datang melayani selama musim panas  
tahun ini akan menjadi berkat yang besar bagi gereja yang teraniaya di  
Chiapas, Meksiko. Umat Kristen Meksiko yang diusir keluar dari desanya  
tidak memiliki akses untuk fasilitas kesehatan apa pun. Berdoalah  
untuk setiap dokter dan perawat yang akan melayani umat Kristen di  
Chiapas, Meksiko. 
 
Kamis, 13 Agustus 2015 -- Aljazair 
 
Hari-hari ini, kaum muda Kristen di Aljazair begitu berapi-api di  
dalam Tuhan dan termotivasi untuk mengabarkan Injil kepada saudara- 
saudari dari agama M. Berdoalah agar mereka menemukan cara yang  
efektif dalam membagikan iman di dalam Kristus kepada bangsanya. 
 
Jumat, 14 Agustus 2015 -- Mauritania 
 
Berdoalah untuk anak-anak Kristen yang besar di Mauritania, negara  
yang mengharuskan setiap anak belajar di sekolah agama M. Kiranya iman  
mereka tak tergoyahkan meski di tengah rentannya penganiayaan dan  
dengan terpaksa harus merahasiakan iman. 
 
Sabtu, 15 Agustus 2015 -- Libya 
 
Ada segelintir anak sekolah minggu yang tinggal bersama keluarga- 
keluarga Kristen di Libya. Mereka rentan mengalami tekanan dan  
penganiayaan dari masyarakat sekitar sehingga takut untuk  
mengungkapkan identitas iman mereka. Berdoalah agar Tuhan mencurahkan  
keberanian dan hikmat atas mereka. 
 
Minggu, 16 Agustus 2015 -- Tunisia 
 
Berdoalah untuk Mounir dari Tunisia. Ia adalah pemimpin kelompok sel  
di suatu wilayah terisolasi dan jauh dari mana-mana. Berdoalah agar  
hikmat dan kebijaksanaan Allah tercurah atas Mounir sehingga ia dapat  
memimpin dengan baik. 
 
Senin, 17 Agustus 2015 -- Irak 
 
Semakin banyak rakyat Irak mengungsi keluar dari negeri itu karena  
pengaruh ISIS semakin kuat di sana. Berdoalah agar damai sejahtera  
timbul di dalam hati seluruh rakyat Irak, bahkan kasih Allah Bapa juga  
melingkupi hati para ekstremis ISIS sehingga mengubahkan mereka  
menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan. 
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Selasa, 18 Agustus 2015 -- Suriah 
 
Berdoalah untuk para pemimpin gereja di Suriah, kiranya keberanian dan  
kemampuan memimpin tercurah atas mereka sehingga mereka dapat  
mengatasi rasa takut dan stres yang melanda jemaat. Berdoalah juga  
agar para pemimpin gereja senantiasa menjadi teladan iman bagi jemaat  
di Suriah. 
 
Rabu, 19 Agustus 2015 -- Jazirah Arab 
 
Nour bertobat setelah mendengar tentang kasih Kristus melalui sebuah  
media Kristen sekitar setahun yang lalu. Kini, putrinya yang sudah  
beranjak dewasa, Sara, juga telah menjadi orang percaya, sementara  
suami Nour, Adnan, masih memeluk agama M dan sering kali mendebat Nour  
dan Sara dengan pengajaran-pengajaran M. Berdoalah agar keluarga ini  
suatu hari nanti dapat bersatu di dalam Kristus. 
 
Kamis, 20 Agustus 2015 -- Yaman 
 
Berdoalah untuk tubuh Kristus yang teraniaya di Yaman. Krisis yang  
melanda negeri ini berdampak hebat bagi warga negara. Berdoalah agar  
setiap orang percaya mendapat peranan positif di tengah masyarakat dan  
dapat menjangkau jiwa-jiwa dari kalangan umat M. 
 
Jumat, 21 Agustus 2015 -- Jazirah Arab 
 
Puji Tuhan atas anak-anak sekolah minggu yang tinggal bersama  
keluarga-keluarga Kristen di Jazirah Arab. Berdoalah untuk pertumbuhan  
iman mereka di dalam Kristus sehingga mereka dapat menjadi saksi bagi  
anak-anak muda M mengenai kasih karunia Tuhan. 
 
Sabtu, 22 Agustus 2015 -- Israel dan Wilayah Palestina 
 
Ministry House of Light adalah badan pelayanan di Israel utara yang  
melayani anak-anak sekolah minggu, para remaja (Kings Kids), dan  
keluarga. Pelayanan yang berkembang pesat membuat mereka berniat  
membeli lahan untuk membangun sebuah gedung pusat pelayanan. Berdoalah  
agar hal ini dapat segera terwujud. 
 
Minggu, 23 Agustus 2015 -- Tanzania 
 
Pada 18 Februari lalu, sekelompok massa M menggerebek pertemuan ibadah  
Gereja Sidang Jemaat Allah di Mnazimmoja, Tanzania Selatan. Open Doors  
mendengar laporan langsung dari Ev. Francis Mulinda yang pada saat  
peristiwa berlangsung sedang melayani pekabaran firman Tuhan, bahwa  
massa M mengancam jemaat dengan lemparan batu dan senjata lainnya.  
Berdoalah agar jemaat terus dikuatkan dalam segala situasi dan tantangan. 
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Senin, 24 Agustus 2015 -- Nigeria 
 
Saat bus yang ditumpangi Rahila dicegat di tengah jalan, ia tahu bahwa  
ia berada dalam masalah besar; ekstremis Boko Haram menculiknya. Saat  
diculik, Rahila diancam akan dibunuh jika tidak mau menyangkal iman.  
Puji Tuhan, Rahila berhasil melarikan diri. Berdoalah untuk pemulihan  
Rahila dan keluarganya pascapenculikan tersebut. 
 
Selasa, 25 Agustus 2015 -- Iran 
 
Puji Tuhan atas pembebasan Mojtaba Hosseini, yang ditahan di Iran  
sejak Februari 2012. Berdoalah untuk pemulihan fisik dan jiwa Hosseini  
yang kini dapat berkumpul kembali dengan keluarganya. Berdoalah juga  
untuk seluruh tahanan Kristen di penjara-penjara yang kejam di Iran  
agar mereka tidak lagi menerima perlakuan buruk dan aniaya. 
 
Rabu, 26 Agustus 2015 -- Sri Lanka 
 
Para pemimpin agama B di Sri Lanka baru-baru ini mengadakan pertemuan  
dengan para pemimpin agama B dari India untuk mempererat hubungan.  
Berdoalah agar pertemuan tersebut tidak akan memperburuk ekstremis B  
di Sri Lanka untuk lebih menganiaya minoritas agama lain di negara  
mereka. 
 
Kamis, 27 Agustus 2015 -- Tiongkok 
 
Berdoalah untuk Sarah, seorang pemimpin gereja rumah di Tiongkok dengan  
jemaat mayoritas berasal dari latar belakang M. Berkali-kali, Sarah  
menerima ancaman mati hingga terpaksa pindah ke desa lain. Semangat  
Sarah yang tidak surut terbukti dengan bertambahnya 50 jiwa baru dari  
latar belakang M. Berdoalah agar Tuhan membukakan jalan bagi pelayanan  
Sarah di Tiongkok. 
 
Jumat, 28 Agustus 2015 -- Malaysia 
 
Aksi "penghijauan" besar-besaran di Malaysia Timur telah mengancam  
keberadaan gereja. Banyak generasi ke-3 umat percaya mudah menyangkal  
iman mereka dan menjadi seorang M karena kurangnya pengenalan akan  
pribadi Yesus dan firman Tuhan. Berdoalah agar gereja kian gencar  
memuridkan anak-anak muda dengan kuasa firman Allah, sehingga mereka  
dapat mengenal dan mengasihi pribadi Yesus yang kita sembah sebagai  
Tuhan dan Juru Selamat. 
 
Sabtu, 29 Agustus 2015 -- Mesir 
 
Berdoalah untuk terbukanya lebih banyak lagi kesempatan bagi umat  
Kristen dalam mengabarkan Injil kepada para sahabat M. Tidak hanya  
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selama bulan Ramadan saja, tetapi setiap saat umat Tuhan di Mesir  
tetap bersemangat dalam menyaksikan kasih Kristus kepada saudara- 
saudari M. 
 
Minggu, 30 Agustus 2015 -- Ethiopia 
 
Berdoalah untuk Hakim (27), dan adiknya, Ali (24), di Ethiopia yang  
ditahan atas tuduhan palsu menanam opium pada bulan Agustus 2014.  
Sejak menjadi pengikut Kristus, kakak beradik dari latar belakang M  
ini terus menerima ancaman dan tekanan dari keluarga serta masyarakat  
sekitar. Puji Tuhan, mereka telah dibebaskan pada bulan Maret lalu.  
Berdoalah agar mereka senantiasa bertahan dalam iman kepada Kristus. 
 
Senin, 31 Agustus 2015 -- Mauritania 
 
Berdoalah untuk orang-orang suku Moor Hitam yang berbicara dalam  
bahasa Arab Hassaniya di Mauritania. Mereka didiskriminasi dalam hal  
pendidikan, pekerjaan, bahkan diperbudak. Hanya ada segelintir orang  
percaya dari suku ini; kiranya Tuhan mencurahkan berkat-Nya yang  
berkelimpahan atas mereka dan segera menyatakan diri kepada orang- 
orang suku Moor Hitam lainnya. 
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Open Doors 99/September/2015 
Selasa, 1 September 2015 -- Yaman 
 
Berdoalah untuk perlindungan Tuhan atas anak-anak-Nya di Yaman pada  
masa-masa sulit ini. Kiranya umat Tuhan dimampukan menampilkan sinar  
kasih Allah dan bertindak sebagai alat-Nya untuk menolong sebanyak  
mungkin jiwa baru agar mengenal Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Menara  
Perlindungan kita. 
 
Rabu, 2 September 2015 -- Kyrgyzstan 
 
Berdoalah untuk Eric (19), seorang pemuda dari Kyrgyzstan yang  
menerima Kristus dalam hidupnya sejak 3 bulan lalu. Sekembalinya dari  
kelas pendalaman Alkitab, ia mengabarkan tentang kasih Kristus pada  
kedua orang tuanya. Akan tetapi, ayah Eric mendamprat dan menghinanya.  
Tak lama, ayah dan paman Eric memukulinya bertubi-tubi sementara  
beberapa pemuka agama M setempat berusaha agar Eric kembali ke agama  
lamanya. Eric menjawab, ia tidak akan menyangkal Kristus sampai kapan  
pun. 
 
Kamis, 3 September 2015 -- Tiongkok 
 
Berdoalah agar ada lebih banyak jiwa baru dari latar belakang M yang  
datang pada Kristus di Tiongkok. Berdoalah agar gereja khusus kaum SALAM  
segera didirikan di Tiongkok sehingga mereka dapat bertahan di dalam iman  
di tengah penganiayaan. 
 
Jumat, 4 September 2015 -- Indonesia 
 
Mohon dukungan dalam doa untuk retret pemuda yang akan diselenggarakan  
di Aceh dalam waktu dekat ini. Berdoalah agar seluruh peserta dapat  
menyerap esensi firman Allah sehingga dikuatkan. Berdoalah juga untuk  
pertemuan hamba Tuhan yang melayani kaum SALAM di Lampung, kiranya  
memotivasi mereka untuk tetap bersemangat dalam pelayanan. 
 
Sabtu, 5 September 2015 -- Bangladesh 
 
Sebuah pertemuan akbar jaringan pelayanan interdenominasi akan  
diselenggarakan pada tanggal 10 -- 12 September mendatang di  
Bangladesh. Berdoalah agar melalui pertemuan ini, komunitas Kristen  
suku Bengali dipersatukan dalam kasih Kristus untuk memperluas  
Kerajaan Allah dan menguatkan gereja Tuhan di negara ini. 
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Minggu, 6 September 2015 -- Bhutan 
 
Berdoalah agar 774.000 warga negara Bhutan membuka hati dan pikiran  
pada kabar Injil. Berdoalah juga agar para pemimpin di negara ini,  
yaitu Raja Jigme Khesar Namgyel Wangchuk dan Ratu Jetsun Pema, juga  
berkesempatan mendengar kabar Injil. 
 
Senin, 7 September 2015 -- Meksiko 
 
Komunitas Kristen suku asli di sebuah kota kecil bernama Palenque di  
Meksiko menghadapi penganiayaan dari para pemimpin suku. Berdoalah  
agar keluarga-keluarga Kristen di sana dapat tetap tinggal di kota  
tersebut dan kedua pihak dapat hidup berdampingan dalam kedamaian dan  
ketenangan. 
 
Selasa, 8 September 2015 -- Niger 
 
Awal tahun ini, umat Kristen di Niger menderita aniaya besar saat umat  
M yang marah atas terbitnya kartun Charlie Hebdo, membakar dan  
menjarah 80 gereja. Setidaknya, tiga orang Kristen tewas dalam  
peristiwa ini dan rumah-rumah jemaat dihancurkan. Berdoalah untuk umat  
Kristen di Niger. 
 
Rabu, 9 September 2015 -- Eritrea 
 
Berdoalah untuk saudara-saudari seiman di Eritrea yang masih bertahan  
hidup di dalam iman pada Kristus sementara mengalami penganiayaan di  
penjara. Kiranya mereka menyaksikan kasih karunia Allah yang luar  
biasa yang memampukan mereka dalam segala penderitaan. 
 
Kamis, 10 September 2015 -- Republik Demokratis Kongo 
 
Berdoalah atas situasi yang terjadi di Republik Demokratis Kongo  
selama beberapa bulan ini. Beberapa kelompok militan yang tergabung  
dalam Alliance of Democratic Forces (ADF) menerobos masuk ke desa-desa  
dan membantai penduduk di sana. Lebih dari 40 orang dibunuh dalam  
sebuah insiden baru-baru ini dan menyebabkan sekitar 2.000 penduduk  
desa mengungsi di wilayah Mbau. 
 
Jumat, 11 September 2015 -- Korea Utara 
 
Beberapa orang Kristen ditangkap di Korea Utara baru-baru ini. Kami  
belum bisa mengungkap nama-nama mereka, tetapi berdoalah agar mereka  
mampu menjadi saksi-saksi Allah meski menerima siksaan. Berdoalah juga  
agar mereka tetap menjaga kerahasiaan jaringan pelayanan Open Doors di  
Korea Utara. 
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Sabtu, 12 September 2015 -- Mesir 
 
Berdoalah untuk Mesir yang sedang memerangi terorisme di wilayah Sinai  
Utara. Saat ini, baku tembak masih terjadi antara tentara Mesir  
melawan kelompok teroris. Bergabunglah dalam peperangan rohani melawan  
kuasa gelap yang berasal dari para teroris yang ingin menghancurkan  
negeri itu agar segera dilumpuhkan. 
 
Minggu, 13 September 2015 -- Mauritania 
 
Berdoalah agar hujan segera turun membasahi bumi Mauritania yang  
dilanda kekeringan tahun ini. Bila hujan turun, rerumputan akan hidup  
dan menghidupi sapi-sapi yang akan menghasilkan susu (inilah gambaran  
metafora tentang surga dalam kebudayaan Mauritania). Berdoalah agar  
tak hanya hujan, tetapi juga sumber makanan bagi rakyat Mauritania  
akan turun dari surga. 
 
Senin, 14 September 2015 -- Maroko 
 
Berdoalah untuk komunitas ras Afrika yang hidup di Maroko. Beberapa  
dari mereka - bahkan juga para pemimpin mereka, berada di bawah  
tekanan berat agar populasi umat Kristen dalam komunitas mereka tidak  
bertambah banyak. Open Doors baru saja mengetahui bahwa pengusiran  
besar-besaran yang terjadi pada tahun 2010 hingga kini masih berdampak  
buruk bagi bangsa Afrika yang tinggal di Maroko. 
 
Selasa, 15 September 2015 -- Aljazair 
 
Merupakan hal yang sangat penting bahwa para peserta kelas pemuridan  
yang diselenggarakan di Aljazair mampu mempelajari dan menyerap firman  
Tuhan dengan sebaik mungkin agar dapat bertumbuh dewasa di dalam  
Kristus. Berdoalah agar umat Kristen yang terisolir di negara ini  
berkesempatan mengikuti kelas tersebut. 
 
Rabu, 16 September 2015 -- Libya 
 
Berdoalah untuk keamanan dan keselamatan umat Kristen yang hidup di  
beberapa wilayah di Libya yang dikuasai oleh ISIS. Berdoalah juga  
untuk umat percaya di Libya, baik penduduk lokal maupun ekspatriat  
asing yang datang untuk melayani saudara seiman. 
 
Kamis, 17 September 2015 -- Jazirah Arab 
 
Sementara Timur Tengah sedang dilanda kekacauan besar-besaran akibat  
pendudukan ISIS dan pemerintah negara-negara di Jazirah Arab ketakutan  
bahwa ISIS akan mengambil alih kekuasaan, berdoalah untuk umat M di  
Jazirah Arab agar mempertimbangkan kembali pengajaran yang radikal  
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tersebut. Meski sebagian besar warga Jazirah Arab mendukung ISIS,  
banyak juga di antara mereka yang mulai menolak kelompok ekstremis ini  
karena tindak kekerasan yang dilancarkan ISIS. 
 
Jumat, 18 September 2015 -- Israel dan Wilayah Palestina 
 
Berdoalah untuk para peserta seminar kepemimpinan bagi kelompok usia  
dewasa muda yang akan diselenggarakan oleh Musalaha Ministry. Kiranya  
mereka dijadikan Allah sebagai para pemimpin yang membawa kedamaian,  
khususnya dalam mengajarkan pada anak-anak dan remaja tentang  
pengampunan dan perdamaian. 
 
Sabtu, 19 September 2015 -- Tajikistan 
 
Berdoalah untuk Gereja Protestan di Tajikistan. Baru-baru ini, kami  
menerima sejumlah laporan tentang penganiayaan yang dialami umat  
Kristen di Tajikistan. Salah satu contoh, SNB (dahulu disebut KGB,  
yaitu polisi rahasia) kini terus mengawasi dan mengamati gerak-gerik  
para gembala setiap Gereja Protestan di Tajikistan. 
 
Minggu, 20 September 2015 -- Turkmenistan 
 
Berdoalah untuk Brother Alimjon dari Turkmenistan, seorang sopir taksi  
yang sering mengabarkan keselamatan dalam Kristus kepada penumpangnya.  
Suatu hari, seorang penumpangnya itu ternyata adalah seorang polisi  
rahasia. Alimjon kemudian ditahan atas tuduhan melakukan kegiatan  
ilegal dan harus membayar denda sekitar 500 Manat (sekitar hampir 2  
juta Rupiah). Berdoalah agar hal ini tidak menggentarkan semangatnya  
dalam mengabarkan Injil. 
 
Senin, 21 September 2015 -- Tiongkok 
 
Yusuf adalah seorang SALAM dari suku Hui, salah satu suku asli di  
Tiongkok yang didominasi umat M. Setelah ia menerima Kristus dalam  
hidupnya, istri Yusuf meninggalkannya sementara anak-anaknya, kerabat  
dekat, dan tetangga, menolak keberadaan Yusuf dan sering menghinanya.  
Berdoalah agar Yusuf menemukan sukacita dan damai sejahtera di dalam  
Kristus sehingga mampu untuk terus bertahan meski dianiaya. 
 
Selasa, 22 September 2015 -- Malaysia 
 
Pemerintah Malaysia telah memberlakukan batasan-batasan baru secara  
sepihak untuk setiap Alkitab dalam bahasa Melayu yang diimpor ke  
negara itu. Salah satu kriteria agar Alkitab bahasa Melayu dapat  
diimpor masuk ke Malaysia adalah ketiadaan kata "Allah" di dalam  
Alkitab tersebut. Berdoalah agar pemerintah Malaysia mencabut batasan  
tersebut dan menjunjung tinggi toleransi beragama yang sebenarnya  
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telah diabaikan selama beberapa tahun terakhir. 
 
Rabu, 23 September 2015 -- Brunei 
 
Berdoalah agar gereja di Brunei semakin giat dalam menjangkau jiwa- 
jiwa baru di tengah bangsanya. Meski umat Kristen dilarang melakukan  
penginjilan, tetapi mereka masih dapat menunjukkan kasih Kristus  
melalui pemberian amal, sikap penuh kasih terhadap sesama, dan doa.  
Kiranya mereka yang belum percaya dapat melihat terang dan garam dalam  
umat Kristen di Brunei sehingga tertarik untuk mengenal pribadi Yesus. 
 
Kamis, 24 September 2015 -- Maladewa 
 
Segelintir orang di Maladewa kini mulai membuka hati untuk Injil.  
Berdoalah agar ada lebih banyak lagi badan misi atau misionaris yang  
melayani secara rahasia di negara ini. Begitu pula bagi kaum  
ekspatriat dan mahasiswa asing yang tinggal di Maladewa, kiranya  
mereka melihat ini sebagai kesempatan emas untuk menabur benih  
keselamatan di tengah bangsa Maladewa. 
 
Jumat, 25 September 2015 -- Filipina Selatan 
 
Lima belas orang pemuda suku Tausug berlatar belakang agama M saat ini  
sedang mengikuti kelas pemuridan untuk mengenal Kristus lebih dalam.  
Belakangan, mereka ditekan oleh keluarga dan sahabat dalam komunitas  
suku mereka. Mereka dihina, diacuhkan, bahkan diancam akan dipukuli  
karena menjadi pengikut Kristus. Berdoalah untuk kelima belas pemuda  
ini agar terus bertahan di dalam iman. 
 
Sabtu, 26 September 2015 -- Myanmar 
 
Pendeta Kyaw dari Myanmar Tengah memohon agar kita berdoa untuk  
pembangunan gerejanya yang sedang berlangsung. Berdoalah agar proses  
pembangunan gereja berjalan lancar hingga selesai supaya Pendeta Kyaw  
dan jemaatnya dapat menampung lebih banyak lagi orang untuk beribadah,  
khususnya para pengungsi yang selamat dari penganiayaan. 
 
Minggu, 27 September 2015 -- Sri Lanka 
 
Hannalee adalah seorang siswi Kristen berusia 15 tahun dari Sri Lanka  
yang dipaksa untuk tetap menjalankan ritual agama B oleh guru dan  
teman sekelasnya. Berdoalah agar siswa-siswi Kristen seperti Hannalee  
dibebaskan untuk beribadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. 
 
Senin, 28 September 2015 -- Laos 
 
Di ibu kota Vientiane, para pemimpin gereja bergumul tentang kesatuan  
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hati di dalam pelayanan. Meski belum ada seorang pun yang diusir  
karena menjadi pengikut Kristus, pemerintah Laos tetap melarang  
praktik penginjilan. Berdoalah untuk kesatuan gereja di Laos, juga  
agar Injil dapat dikabarkan sampai ke pelosok negeri. 
 
Selasa, 29 September 2015 -- Kolombia 
 
Brother Pablo menyelundupkan Alkitab dan buku-buku Kristen ke area- 
area yang dikuasai oleh kelompok separatis yang disebut guerrillas.  
Tentunya pekerjaan ini bukanlah tak berisiko. Pablo menerima ancaman  
mati dari seorang komandan guerrilla yang ingin menghentikan  
pelayanannya. Berdoalah agar Alkitab yang diselundupkan mampu mengubah  
kehidupan para anggota guerillas. 
 
Rabu, 30 September 2015 -- Iran 
 
Pendeta Victor Bet-Tamraz dari Gereja Pentakosta Assyiria di Tehran,  
Iran, akan segera menjalani persidangan. Ia kesulitan menemukan  
pengacara yang tepat untuk membelanya dalam persidangan, sebab setiap  
pengacara yang membela orang Kristen akan selalu mengalami kemalangan  
sesudahnya. Berdoalah untuk Pendeta Victor, kiranya Tuhan mengirimkan  
seorang pengacara yang berani membelanya dalam persidangan. 
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Open Doors 100/Oktober/2015 
Kamis, 1 Oktober 2015 -- Lebanon 
 
Merupakan hal yang sangat menakjubkan bahwa gereja di Lebanon telah  
berbuat banyak bagi para pengungsi. Diawali sesaat setelah perang di  
Suriah yang mulai berlangsung beberapa tahun lalu hingga kini.  
Berdoalah untuk gereja di Lebanon dalam melaksanakan misi, mereka  
menunjukkan kasih Kristus bagi para pengungsi. 
 
Jumat, 2 Oktober 2015 -- Tunisia 
 
Berdoalah untuk seorang wanita Kristen di wilayah Selatan Tunisia.  
Kehidupan terasa sangat berat baginya karena ia kurang mendapat  
kesempatan untuk bersekutu dengan saudara seiman. Berdoalah agar ia  
menemukan jalan untuk bertemu dengan saudara seiman di dekat tempat  
tinggalnya. 
 
Sabtu, 3 Oktober 2015 -- Maroko 
 
Puji Tuhan, di Maroko kami menyaksikan perkembangan jumlah orang  
percaya baru yang cukup besar dan pembaptisan mereka selama 6 bulan  
pertama di tahun ini. Seorang petobat dipecat secara sepihak dari  
pekerjaannya karena menjadi orang Kristen; ia membayar seorang  
pengacara untuk menggugat perusahaan tempatnya dulu bekerja dan sejauh  
ini berhasil menang dalam tahap pertama persidangan. Berdoalah, agar  
pria ini terus menang dalam memperjuangkan haknya. 
 
Minggu, 4 Oktober 2015 -- Irak 
 
Para pengungsi Irak tersebar di mana-mana, banyak orang tewas dibunuh  
setiap hari dan tindak kekerasan masih terus terjadi. Berdoalah  
melawan segala kebrutalan yang terjadi, kiranya Tuhan Yesus mengampuni  
dan berbelas kasihan atas kita semua. 
 
Senin, 5 Oktober 2015 -- Suriah 
 
Berdoalah untuk gereja-gereja di Suriah agar terus menunjukkan  
kebaikan pada jemaat dan semua orang lingkungan sekitar gereja.  
Berdoalah bahwa inilah saatnya penuaian jiwa-jiwa bagi gereja di  
Suriah. Kiranya firman Allah terus mengakar kuat di dalam kehidupan  
umat-Nya. 
 
Selasa, 6 Oktober 2015 -- Jazirah Arab 
 
Berdoalah untuk seluruh raja, pangeran, syekh, emir, dan presiden  
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negara-negara di Jazirah Arab. Berdoalah agar Tuhan menjamah hati  
mereka dan mencurahkan hikmat dan bimbingan atas mereka. Berdoalah  
agar mereka berkesempatan mendengar tentang keselamatan di dalam  
Kristus melalui pekabaran Injil. 
 
Rabu, 7 Oktober 2015 -- Mauritania 
 
Berdoalah untuk orang-orang di Mauritania yang berasal dari Gurun  
Sahara. Suku Hassaniya adalah salah satu suku yang mengungsi ke  
Mauritania dari wilayah barat Gurun Sahara dan Aljazair. Mereka  
berbicara dalam bahasa Arab dan beberapa sudah percaya kepada Kristus.  
Berdoalah untuk pertumbuhan iman mereka. 
 
Kamis, 8 Oktober 2015 -- Brunei 
 
Fase kedua penetapan Hukum Syariat di Brunei yang membolehkan hukuman  
fisik seperti hukuman rajam hingga mati untuk pemerkosa dan pezina,  
atau hukuman potong tangan untuk pencuri, seharusnya sudah mulai  
disosialisasikan sejak Mei lalu. Akan tetapi, hingga kini, Sultan  
Brunei belum menyampaikan pernyataan resmi. Berdoalah agar gereja di  
Brunei terus bertahan dalam menghadapi pemberlakuan Hukum agama M  
tersebut. 
 
Jumat, 9 Oktober 2015 -- Sri Lanka 
 
"Gerejalah satu-satunya tempat di mana orang-orang suku Sinhal dan  
Tamil dapat bersatu dan berekonsiliasi," ujar seorang pemimpin gereja  
di Sri Lanka. Perang saudara selama 30 tahun telah meninggalkan luka  
yang membekas di antara kedua suku tersebut. Teruslah berdoa untuk  
kedamaian dan kesatuan hati di antara pengikut Kristus di negara ini. 
 
Sabtu, 10 Oktober 2015 -- Vietnam 
 
Pertama kali Pendeta Matthew mengalami penganiayaan adalah saat ia  
dijebloskan ke dalam penjara karena menjadi pengikut Kristus. Usianya  
baru 24 tahun pada saat itu. Puji nama Tuhan atas hidup yang baru bagi  
Pendeta Matthew sehingga kini ia dapat melayani pekerjaan Tuhan di  
Vietnam. Berdoalah agar melalui kesaksian hidupnya, ia dapat  
menguatkan jemaat yang teraniaya di negaranya. 
 
Minggu, 11 Oktober 2015 -- Niger 
 
Berdoalah agar umat Tuhan di Nigeria yang teraniaya dan mulai goyah  
dalam iman akan kembali dikuatkan. Berdoalah agar mereka tidak  
menyangkal Kristus, tetapi semakin teguh di dalam iman. Berdoalah juga  
agar mereka terpanggil untuk terlibat di dalam pekabaran Injil kepada  
bangsanya. 
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Senin, 12 Oktober 2015 -- Chad 
 
Berdoalah untuk kekuatan dan ketabahan bagi umat Kristen di Bakaba,  
Chad. Berdoalah untuk hikmat dari Allah atas para pemimpin gereja  
dalam memuridkan jemaat di dalam iman. Berdoalah agar pelayanan Open  
Doors di Chad membawa dampak positif yang memberkati gereja lokal di  
negara ini. 
 
Selasa, 13 Oktober 2015 -- Nigeria 
 
Gereja di wilayah konflik di Nigeria membutuhkan doa kita yang akan  
menguatkan mereka yang hidup di tengah penganiayaan. Mereka memohon  
agar kita berdoa untuk anak-anak muda di Nigeria dalam mempraktikkan  
nilai-nilai luhur, mengasihi Tuhan, dan memberikan hidup mereka  
sepenuhnya untuk melayani Tuhan. Berdoalah untuk saudara-saudari  
teraniaya di Nigeria. 
 
Rabu, 14 Oktober 2015 -- Aljazair 
 
Allah sedang bekerja di negara ini, dan berbagai hal menakjubkan telah  
terjadi di tengah tekanan dan penganiayaan. Mengucap syukurlah pada  
Tuhan dan berdoalah untuk kebebasan beragama di Aljazair. Beberapa  
pemimpin gereja mulai kelelahan karena terus mengalami tekanan dan  
mengambil banyak risiko dalam pelayanan. Berdoalah untuk kekuatan yang  
baru tercurah atas mereka. 
 
Kamis, 15 Oktober 2015 -- Qatar 
 
Berdoalah untuk sebuah terobosan besar atas pencurahan Roh Kudus bagi  
orang-orang di Qatar. Berdoalah untuk orang-orang kaya di negara ini  
agar mereka menyadari bahwa kekayaan bukanlah segalanya sehingga  
mereka mulai mencari dan menemukan makna hidup yang sesungguhnya di  
dalam Kristus sebagai Jalan, Kebenaran, dan Hidup. 
 
Jumat, 16 Oktober 2015 -- Iran 
 
Puji Tuhan atas bertambahnya jumlah petobat baru yang mendengar kabar  
Injil melalui program satelit televisi Kristen. Berdoalah juga agar  
ada lebih banyak lagi hamba Tuhan yang melayani para petobat baru ini.  
Berdoalah juga untuk kebutuhan mereka akan Alkitab sebagai santapan  
rohani yang mengenyangkan jiwa. 
 
Sabtu, 17 Oktober 2015 -- Bangladesh 
 
Berdoalah untuk pelatihan kaum muda bertemakan "Terang dan Garam" yang  
telah diselenggarakan pada tanggal 2 -- 4 September lalu. Pelatihan  
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ini dihadiri oleh 16 orang dewasa muda di Bangladesh. Kiranya segala  
materi yang telah disampaikan membantu para peserta untuk menemukan  
panggilan mereka dalam melayani pekerjaan Tuhan. 
 
Minggu, 18 Oktober 2015 -- Indonesia 
 
Berdoalah untuk anak-anak muda Kristen di Indonesia. Di berbagai  
provinsi, banyak dari mereka yang masih berjuang memulihkan diri dari  
luka batin akibat konflik antarsuku di masa kecil mereka. Banyak anak  
muda di berbagai daerah juga mengalami perlakuan diskriminatif dan  
penindasan karena iman. Berdoalah agar Open Doors secara efektif  
menguatkan dan menyemangati anak-anak muda untuk hidup sejalan dengan  
firman Tuhan sehingga mampu mengampuni orang-orang yang menganiaya  
mereka. Terlebih lagi agar mereka tumbuh menjadi saksi-saksi Kristus  
bagi bangsa kita. 
 
Senin, 19 Oktober 2015 -- Tiongkok 
 
Berdoalah untuk Brother Arthur, seorang SALAM yang rindu mendirikan  
sebuah gereja yang khusus melayani jemaat dari latar belakang M di  
Tiongkok. Tentu bukanlah hal yang mudah untuk merealisasikan ini,  
terlebih dengan ketatnya pengawasan polisi dan tekanan masyarakat M.  
Berdoalah agar iman Brother Arthur di dalam Kristus terus bertumbuh  
kuat. 
 
Selasa, 20 Oktober 2015 -- Tajikistan 
 
Beberapa waktu yang lalu, Pendeta Zukhrab dan Pendeta Nickolay, dua  
gembala gereja lokal di Tajikistan, diminta datang ke kantor SNB  
(polisi rahasia di Tajikistan) di salah satu kota di negara itu. Di  
sana, para agen rahasia berusaha merekrut mereka untuk menjadi mata- 
mata yang mengawasi gereja, jemaat, dan organisasi Kristen lainnya di  
Tajikistan. Kedua hamba Tuhan ini tentunya menolak. Berdoalah agar  
mereka bertahan di tengah penganiayaan. 
 
Rabu, 21 Oktober 2015 -- Bhutan 
 
Berdoalah untuk pertumbuhan rohani 20.000 umat Kristen di Bhutan.  
Gereja baru berkembang selama kurang lebih 20 tahun di Bhutan dan  
banyak petobat baru yang tak lama kemudian dipercayakan menjadi  
pemimpin dalam masyarakat. Berdoalah agar gereja dan para pemimpin di  
Bhutan mendapat banyak kesempatan untuk tumbuh kuat sambil dimuridkan  
langsung oleh Tuhan. 
 
Kamis, 22 Oktober 2015 -- Laos 
 
Beberapa umat Kristen diusir keluar dari sebuah desa di Laos Utara  
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baru-baru ini. Kontak kami di lapangan mengatakan bahwa para pemimpin  
desa menolak memberikan dokumen identitas orang-orang Kristen  
tersebut, seperti KTP atau Paspor. Berdoalah untuk kesejahteraan  
mereka yang terpaksa mengungsi dan umat Kristen lainnya yang masih  
bertahan di desa tersebut. 
 
Jumat, 23 Oktober 2015 -- Nigeria 
 
Berdoalah untuk hamba-hamba Tuhan, khususnya di wilayah utara Nigeria,  
dalam pekerjaan penting yang mereka lakukan. Berdoalah juga untuk umat  
percaya yang telah kehilangan segalanya karena menjadi korban  
kekerasan ekstremis Boko Haram yang menguasai wilayah ini. 
 
Sabtu, 24 Oktober 2015 -- Kolombia 
 
Berdoalah untuk Karen, seorang janda yang kehilangan suaminya akhir  
tahun lalu. Suaminya dibunuh karena menjadi pengikut Kristus.  
Berdoalah agar kekuatan dan penghiburan turun atas Karen yang saat ini  
harus mulai membiasakan diri hidup tanpa suami. 
 
Minggu, 25 Oktober 2015 -- Filipina Selatan 
 
Kaum SALAM di Filipina Selatan ketakutan menghadapi dampak penerapan  
Hukum Dasar Bangsamoro dalam kehidupan sehari-hari. Kontak kami di  
lapangan juga mengabarkan, para aktivis M telah melipatgandakan usaha  
mereka dalam membawa kaum SALAM kembali menjadi orang M. Berdoalah  
agar gereja di Filipina Selatan dikuatkan dari kemungkinan terjadinya  
penganiayaan yang lebih besar. 
 
Senin, 26 Oktober 2015 -- Chad 
 
Berdoalah agar pihak yang berwajib di Chad membuka mata mereka atas  
ketidakadilan terhadap umat Kristen dan bertindak sebagaimana  
mestinya. Berdoalah juga agar gereja bersatu dalam menghadapi situasi  
yang terjadi dan terus melayani umat Tuhan yang teraniaya di negara  
ini. 
 
Selasa, 27 Oktober 2015 -- Mesir 
 
Berdoalah untuk tercurahnya hikmat atas pemerintah Mesir beserta  
seluruh jajarannya dalam memimpin negara ini di masa-masa sulit. Mesir  
sedang menghadapi banyak masalah dalam bidang perekonomian, sosial,  
maupun keamanan negara. Berdoalah untuk Mesir. 
 
Rabu, 28 Oktober 2015 -- Suriah 
 
Duka masih melanda Suriah sementara gereja terus menghadapi berbagai  
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hal mengerikan sejak 4 tahun lalu. Berdoalah agar bangsa Suriah segera  
melihat pemulihan yang dikerjakan oleh tangan Tuhan yang menjamah para  
pemimpin bangsa di negara itu. 
 
Kamis, 29 Oktober 2015 -- Myanmar 
 
Puji Tuhan atas kesetiaan-Nya di dalam kehidupan banyak pasangan suami  
istri suku Chin di Myanmar. Setelah sesi pertama Seminar Pasutri yang  
kami selenggarakan, para suami dari suku Chin berkomitmen untuk setia  
dan bersikap penuh kasih pada istri mereka yang sering menjadi korban  
KDRT (kekerasan dalam rumah tangga). Berdoalah untuk terciptanya  
keutuhan rumah tangga Kristen yang harmonis di Myanmar. 
 
Jumat, 30 Oktober 2015 -- Korea Utara 
 
Berdoalah untuk tim Open Doors yang melayani di Korea Utara. Tim kami  
di sana saat ini sedang bergumul dalam berbagai hal dan situasi yang  
berbahaya. Puji Tuhan atas perlindungan-Nya kepada tim kami yang  
melayani di sana. Berdoalah agar hikmat Allah, keberanian, dan  
kepekaan tercurah atas tim kami dalam melayani umat Kristen yang  
teraniaya di Korea Utara. 
 
Sabtu, 31 Oktober 2015 -- Bangladesh 
 
Berdoalah untuk Seminar Standing Strong Through The Storm (Berdiri  
Teguh di Tengah Badai) yang akan diselenggarakan oleh Open Doors yang  
bekerja sama dengan Gereja Protestan Bangladesh di wilayah Bandarban,  
yang akan dihadiri oleh orang-orang Kristen dari suku asli di  
Bangladesh. Seminar akan dilaksanakan di daerah terpencil, maka  
berdoalah agar seluruh peserta dan pembicara dapat tiba di lokasi  
dengan selamat. Berdoalah juga agar melalui seminar ini, umat Kristen  
siap menghadapi apa pun dan terus bersemangat mengabarkan Injil kepada  
bangsanya. 
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Open Doors 101/November/2015 
Minggu, 1 November 2015 -- Vietnam 
 
Banyak pendeta yang mengatakan bahwa percakapan mereka lewat telepon  
sering disadap oleh pemerintah. Berdoa untuk keselamatan mereka agar  
mereka juga diberikan hikmat hingga bisa terus melanjutkan pelayanan  
yang ada di Vietnam. 
 
Senin, 2 November 2015 -- Vietnam 
 
Gereja pegunungan utara Vietnam masih belum mendapatkan hak kebebasan,  
tidak seperti gereja-gereja di bagian selatan. Berdoa agar pemerintah  
pusat maupun daerah dapat menjamin kebebasan bagi orang Kristen di  
Utara. 
 
Selasa, 3 November 2015 -- Mesir 
 
Berdoa bagi anggota parlemen yang baru terpilih agar memiliki kearifan  
dalam menentukan kebijakan yang tepat yang akan membawa perubahan  
positif di Mesir. 
 
Rabu, 4 November 2015 -- Mesir 
 
Dalam waktu empat hari ke depan akan ada pekan penginjilan besar yang  
diadakan di utara Kairo. Injil akan diberitakan dengan cara yang  
kreatif kepada sekitar 12.000 orang. Berdoa agar banyak jiwa akan  
diselamatkan melalui kegiatan ini. 
 
Kamis, 5 November 2015 -- Mesir 
 
Berdoalah agar Roh Kudus sendiri yang akan memperlengkapi dan memberi  
kekuatan bagi gereja-Nya di Mesir dalam membagikan kasih Allah melalui  
kehidupan iman mereka dengan orang-orang yang rindu mempelajari  
tentang Kristus. 
 
Jumat, 6 November 2015 -- Korea Utara 
 
Berdoalah, kiranya penyertaan Tuhan senantiasa melindungi pengiriman  
bahan makanan ke negara ini, terutama untuk orang-orang percaya bawah  
tanah di Korea Utara. 
 
Sabtu, 7 November 2015 -- Korea Utara 
 
Meskipun gereja di Korea Utara mengalami banyak penderitaan dan  
penganiayaan, tetapi gereja tetap bertumbuh. Berdoalah, kiranya Tuhan  
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selalu menguatkan gereja-Nya dalam bersaksi tentang kasih Tuhan  
melalui kehidupan mereka. 
 
Minggu, 8 November 2015 -- Korea Utara 
 
Bagi orang-orang Kristen yang berada di kamp-kamp konsentrasi, kita  
berdoa agar mereka tetap dapat beribadah dengan sukacita sambil  
bertahan di tengah penganiayaan yang mereka alami melalui perlakuan  
yang tidak manusiawi. 
 
Senin, 9 November 2015 -- Korea Utara 
 
Berdoa untuk wanita Korea Utara yang mengikuti program pelatihan Open  
Doors. Berdoa untuk keselamatan mereka serta pertumbuhan iman sehingga  
mereka bisa menjadi wanita yang akan memimpin Gereja Korea Utara di  
masa depan. 
 
Selasa, 10 November 2015 -- Kirgistan 
 
Berdoa untuk Batima dari Kirgistan, seorang mahasiswa yang sudah  
percaya kepada Kristus sekitar satu tahun yang lalu. Karena percaya  
Yesus, dia dipukuli secara brutal oleh saudara-saudaranya. Batima  
berhasil melarikan diri, sempat ia tidak sadarkan diri dan sekarang  
sedang menerima perawatan di tempat yang aman. 
 
Rabu, 11 November 2015 -- Tunisia 
 
Seorang petobat baru yang karena imannya kepada Yesus terpaksa  
dipisahkan dari istri dan anaknya. Berdoalah, kiranya Tuhan membuka  
jalan agar mereka dapat bersama-sama kembali. 
 
Kamis, 12 November 2015 -- Tunisia 
 
Berdoa bagi gereja dan orang Kristen, seiring dengan bermunculannya  
terorisme di negeri ini. Berdoa bagi perlindungan terhadap gereja dan  
bagi para teroris kiranya mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan  
Kristus. 
 
Jumat, 13 November 2015 -- Nigeria 
 
Riset Open Doors menyimpulkan bahwa pola kekerasan Fulani di "Belt  
Tengah" Nigeria dimotivasi oleh ambisi yang sama seperti Boko Haram,  
yaitu untuk mengurangi pengaruh dunia barat di bawah pemerintahan M.  
Berdoalah agar orang Kristen tetap kuat dalam menghadapi kekerasan dan  
agar tetap kuat di dalam Tuhan. 
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Sabtu, 14 November 2015 -- Nigeria 
 
Berdoalah agar orang percaya tidak membalas kejahatan dengan  
kejahatan, melainkan membalasnya dengan kasih Kristus sehingga  
tercipta kedamaian meskipun di tengah penganiayaan dan situasi yang  
tidak stabil. 
 
Minggu, 15 November 2015 -- Mauritania 
 
Berdoa bagi kesatuan tubuh Kristus dari berbagai denominasi gereja  
yang ada di Mauritania. 
 
Senin, 16 November 2015 -- Bangladesh 
 
Berdoa bagi modul pelatihan pemuridan yang akan dihadiri oleh 120  
wanita Kristen dari latar belakang kaum SALAM. Berdoa agar kehidupan  
mereka semakin dikuatkan melalui pelatihan ini, mereka diperlengkapi  
untuk menjadi pelayan Tuhan yang lebih efektif dalam gereja lokal  
mereka masing-masing. 
 
Selasa, 17 November 2015 -- Kenya 
 
Berdoa bagi keluarga yang kehilangan orang yang dicintai saat  
penyerangan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata Al- Shabaab yang  
menewaskan sedikitnya 14 orang pada bulan Juli tahun ini. Berdoalah,  
kiranya mereka diberikan kedamaian dan kekuatan yang dari Tuhan. 
 
Rabu, 18 November 2015 -- Kenya 
 
Berdoa bagi komunitas orang percaya yang tinggal di Mandera, Kenya -- 
daerah yang didominasi kaum SALAM. Mereka merasa seperti orang asing  
di negara sendiri karena penganiayaan berat dan marginalisasi. Berdoa  
agar mereka mengalami damai kasih Kristus walaupun di tengah-tengah  
gejolak. 
 
Kamis, 19 November 2015 -- Turkmenistan 
 
Berdoa untuk Mahmoud dan jemaat rumah gereja yang terpaksa harus  
menunda pertemuan ibadah karena baru-baru ini mereka diawasi oleh  
orang yang tidak jelas saat beribadah, dan para pemimpin gereja juga  
sedang diawasi dengan ketat. 
 
Jumat, 20 November 2015 -- Suriah 
 
Berdoalah agar perang saudara yang mengerikan, segera berakhir! Berdoa  
agar Tuhan menjamah hati orang-orang Suriah dan mengakhiri semua  
pergolakan di negeri ini. 
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Sabtu, 21 November 2015 -- Suriah 
 
Berdoalah bagi gereja di Suriah agar dapat berdiri teguh sebagai  
mercusuar yang memancarkan cahaya bagi banyak orang dan menunjukkan  
Jalan, Kebenaran, dan Hidup di dalam Yesus Kristus. 
 
Minggu, 22 November 2015 -- Suriah 
 
Berdoa untuk keselamatan dan perlindungan bagi para hamba Tuhan yang  
sedang melayani dan bepergian ke seluruh daerah di wilayah bagian  
Suriah, mereka membawa Kabar Baik bagi mereka yang terhilang. 
 
Senin, 23 November 2015 -- Suriah 
 
Berdoalah agar Tuhan melindungi lembaga-lembaga misi seperti OD yang  
mengunjungi pengungsi di Suriah. Kiranya mereka dapat dilayani dan  
mendapatkan bantuan. Kiranya belas kasih Yesus bisa dirasakan melalui  
pelayanan lembaga-lembaga misi tersebut. 
 
Selasa, 24 November 2015 -- Laos 
 
Berdoalah agar Tuhan menguatkan dan melindungi orang percaya di Laos  
yang menghadapi ancaman pengusiran dari desa mereka, atau penangkapan  
karena iman mereka di dalam Kristus Yesus. 
 
Rabu, 25 November 2015 -- Myanmar 
 
Berdoa untuk korban banjir monsun yang melanda Myanmar. Korban yang  
selamat walau mereka kehilangan rumah, mata pencaharian, dan orang  
yang dikasihi. Berdoa agar gereja segera merespons keadaan ini dan  
menjadi berkat bagi masyarakat yang menjadi korban bencana banjir  
sehingga kasih Kristus dapat dirasakan oleh mereka. 
 
Kamis, 26 November 2015 -- Brunei 
 
Berdoa untuk suatu studi yang sedang berlangsung dengan tujuan untuk  
memahami bagaimana Tubuh Kristus di Brunei bisa menjadi yang terbaik  
dan diperkuat dalam menghadapi pembatasan terhadap agama dan tekanan. 
 
Jumat, 27 November 2015 -- Brunei 
 
Banyak pemuda Kristen di Brunei memilih untuk meninggalkan negara ini  
sehingga komunitas Kristen lokal menjadi lemah. Berdoalah agar Tuhan  
terus menumbuhkan kasih-Nya dalam hati muda-mudi sehingga mereka tetap  
mau tinggal di negara mereka. 
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Sabtu, 28 November 2015 -- Republik Afrika Tengah 
 
Berdoalah bagi gereja di Republik Afrika Tengah agar tetap memiliki  
harapan dalam komunitas mereka, meskipun mereka terus menderita karena  
mereka masih merupakan target pemberontakan sejak tahun 2012. 
 
Minggu, 29 November 2015 -- Indonesia 
 
Berdoa untuk PILKADA di bulan Desember, yang akan memilih pemimpin- 
pemimpin daerah. Berdoa bagi kandidat Kristen yang berada di daerah- 
daerah Kristen agar tetap menjaga integritas mereka untuk tidak  
tergoda dengan tawaran korupsi. Berdoalah agar Tuhan membangkitkan  
tokoh-tokoh seperti Daniel dan Yusuf dalam pemerintahan. 
 
Senin, 30 November 2015 -- Turkmenistan 
 
Berdoa bagi saudari Amina dari salah satu desa di Turkmenistan yang  
mengalami penganiayaan karena imannya dalam Kristus. Dia menerima  
Kristus dua tahun lalu. Enam bulan yang lalu, kakaknya yang belajar di  
negara lain pulang dan mendapati Amina sudah jadi Kristen dan ia  
menganiaya Amina. Namun, Amina tidak menyangkali imannya. Berdoalah  
bagi Amina agar tetap kuat dalam iman dan berdoa juga untuk kakaknya  
agar bertobat. 
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Open Doors 102/Desember/2015 
Selasa, 1 Desember 2015 -- Korea Utara 
 
Berdoalah bagi keluarga pengungsi Kristen yang berada di Tiongkok, terdiri  
dari ibu, ayah, dan dua anak perempuan, mereka melarikan diri dari  
Korea Utara bulan lalu. Saat ini, mereka berada di rumah singgah  
sementara. Kemudian, mereka akan dibawa ke Korea Selatan, kita doakan  
kiranya perlindungan Tuhan menyertai mereka. 
 
Rabu, 2 Desember 2015 -- Korea Utara 
 
Berdoalah bagi beberapa pengungsi Kristen yang ditangkap di Tiongkok  
setelah dibebaskan beberapa tahun lalu dari penjara Korea Utara. Dua  
dari mereka berhasil menghubungi keluarganya di Tiongkok. Mereka berencana  
melarikan diri dari Korea Utara. Berdoalah bagi kedua orang yang  
melarikan diri bersama dengan beberapa orang dari kamp kerja paksa. 
 
Kamis, 3 Desember 2015 -- Korea Utara 
 
Berdoalah untuk orang Kristen Tiongkok-Korea yang berani mempertaruhkan  
hidup mereka untuk membantu para pengungsi Korea Utara. Kita doakan  
agar Tuhan memberikan kekuatan bagi keluarga mereka. 
 
Jumat, 4 Desember 2015 -- Korea Utara 
 
Berdoalah bagi para pekerja Open Doors yang melakukan perjalanan jauh  
dan berisiko dalam membantu orang Kristen Korea Utara yang berada di  
rumah persinggahan di Tiongkok. 
 
Sabtu, 5 Desember 2015 -- Filipina Selatan 
 
Kemiskinan menjadi perhatian bagi orang percaya SALAM di Zamboanga,  
Basilan, dan Tawi-Tawi. Kita doakan agar mereka terus bergantung pada  
Tuhan bagi kebutuhan hidup sehari-hari. Open Doors mengadakan seminar  
berjudul "Berdiri Teguh di Tengah Badai (SSTS)" di Filipina Selatan.  
Berdoa agar Tuhan memakai seminar SSTS untuk melengkapi kaum SALAM  
Filipina dalam menghadapi penganiayaan. 
 
Minggu, 6 Desember 2015 -- Bhutan 
 
Alkitab, materi Kristen, dan lagu-lagu penyembahan, sebagian besar  
diterjemahkan dalam bahasa Nepal, Dzongkha. Kita doakan bagi  
penyediaan Alkitab dalam Bahasa Ibu mereka untuk orang Kristen Bhutan. 
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Senin, 7 Desember 2015 -- Bhutan 
 
Lebih dari 700 orang percaya mengikuti pelatihan pemuridan di Bhutan.  
Puji Tuhan! Terus berdoa bagi orang percaya di sana agar bergantung  
kepada kuasa Roh Kudus dan dengan hikmat Tuhan dalam mempraktikkan apa  
yang sudah mereka pelajari selama mengikuti pelatihan pemuridan. 
 
Selasa, 8 Desember 2015 -- Laos 
 
Ada sekitar 15 keluarga Kristen di desa Langs di Selatan Laos, mereka  
dibenci dan dimusuhi. Dampaknya terasa sampai kepada anak-anak mereka,  
sekolah di desa mereka tidak mau menerima murid-murid Kristen.  
Beberapa anak mereka tetap bersekolah dan ada juga yang tidak mau.  
Kita doakan anak-anak di desa Lang agar mereka mendapat pendidikan  
yang layak. 
 
Rabu, 9 Desember 2015 -- Laos 
 
Di sebuah desa kecil di Selatan Laos, orang-orang percaya dipaksa  
bekerja pada hari Minggu yang seharusnya mereka pergi beribadah ke  
gerejanya. Dengan berat hati, mereka melakukan hal ini karena takut  
dipenjarakan. Berdoalah bagi situasi mereka dan atas perlindungan  
Tuhan saat mereka beribadah secara sembunyi-sembunyi. 
 
Kamis, 10 Desember 2015 -- Vietnam 
 
Pendeta Jacob, bersaksi: "Tahun 2014, pihak berwenang melarang saya  
dengan keras untuk tidak bisa melakukan ibadah lagi. Kami sekeluarga  
saja yang beribadah sedangkan keluarga yang lain tidak bisa ikut  
beribadah. Saya berkeliling mengajari mereka Alkitab, tetapi ditangkap  
polisi dan dipukuli berkali-kali." Kita doakan Pendeta Jacob agar  
mendapat kekuatan sebagai pengikut Kristus. 
 
Jumat, 11 Desember 2015 -- Indonesia 
 
Berdoalah bagi seluruh Provinsi di Indonesia selama bulan Natal.  
Insiden Tolikara di Papua yang terjadi beberapa waktu lalu, seperti  
saat ini kiranya tetap aman dan tenteram. Berdoa agar selama bulan  
Natal, damai Kristus melimpah di Papua. 
 
Sabtu, 12 Desember 2015 -- Indonesia 
 
Berdoa bagi retret kaum SALAM di Jawa Tengah bulan ini agar para  
peserta mengalami penyegaran rohani dalam pengenalan akan Kristus  
sehingga komitmen mereka semakin kuat. Berdoa juga bagi pertemuan para  
pekerja misi di Jambi sehingga mereka saling menguatkan dan mendoakan. 
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Minggu, 13 Desember 2015 -- Brunei 
 
Bulan Oktober lalu, gereja-gereja interdenominasi melakukan doa dan  
puasa bagi Sultan dan negara. Berdoalah agar Tuhan mendengar dan  
menjawab doa yang akan membawa perubahan dan mentransformasi 430.000  
jiwa penduduk. Kiranya mereka mengalami kemuliaan Kristus dan berani  
melakukan kehendak Tuhan. 
 
Senin, 14 Desember 2015 -- Maladewa 
 
Jumlah orang percaya di Maladewa sedikit sekali dan mengalami  
ketakutan karena tidak adanya perlindungan dari pihak berwenang.  
Berdoa agar gereja-Nya berdiri di atas batu karang yang teguh walaupun  
banyak pembatasan dan larangan beribadah. 
 
Selasa, 15 Desember 2015 -- Bangladesh 
 
Tinggal di tengah-tengah komunitas SALAM, dan mereka yang menjadi  
orang percaya dengan latar belakang SALAM harus merahasiakan imannya  
dan tidak bisa merayakan Natal secara terbuka. Berdoa agar mereka  
dapat merayakan Natal dengan sukacita dan kasih Kristus tetap dapat  
mereka rasakan. 
 
Rabu, 16 Desember 2015 -- Kolombia 
 
Bulan Desember adalah bulan wisuda bagi anak-anak di Children`s  
Center. Berdoalah bagi 11 anak yang akan diwisuda tahun ini dan  
kemudian mereka akan kembali ke daerah asal mereka. Berdoa bagi  
perlindungan untuk mereka dalam melayani. 
 
Kamis, 17 Desember 2015 -- Meksiko 
 
Meksiko adalah negara yang ditandai dengan kekerasan. Berdoalah bagi  
para pendeta dan pemimpin gereja yang membela keadilan dan kebenaran.  
Berdoa bagi pemberitaan Kabar Baik dapat didengar dan mengubah hati  
banyak orang di sana. 
 
Jumat, 18 Desember 2015 -- Sudan 
 
Berdoa bagi gereja di Pegunungan Nuba, tepatnya di Selatan Kordofan,  
Sudan. Karena Perjanjian Perdamaian tahun 2005 antara Sudan Utara  
(Islam) dan (Kristen) Sudan Selatan gagal memberikan kejelasan  
perbatasan, yaitu: Nuba, Bule Nile dan Abyei. Berdoa agar gereja tetap  
kuat dan bagi kedamaian di wilayah Sudan. 
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Sabtu, 19 Desember 2015 -- Kamerun 
 
Pada bulan September 2015, saudara dan saudari di Utara Kamerun  
mengalami ketegangan akibat insiden yang dilakukan kelompok Boko  
Haram. Amnesty Internasional melaporkan kelompok ini telah membunuh  
hampir 400 orang dari Januari sampai September 2015. Berdoa agar orang  
percaya mendapatkan perlindungan Tuhan dan tetap dikuatkan. 
 
Minggu, 20 Desember 2015 -- Timur Tengah 
 
Pada tahun 2015, salah satu fokus doa kita untuk Wilayah Timur Tengah,  
yaitu bagi para "penganiaya" karena Tuhan Yesus dengan jelas berkata  
"Berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu." Kita akan terus berdoa  
bagi mereka yang menganiaya agar mereka bisa berjumpa dan mengalami  
kasih dari Yesus. 
 
Senin, 21 Desember 2015 -- Tunisia 
 
Berdoalah bagi Suliman, setelah ia menjadi pengikut Kristus, ia harus  
kehilangan istri, anak, dan rumahnya. Dia rindu untuk bisa hidup  
sebagai orang Kristen dan dapat berkumpul kembali dengan keluarganya. 
 
Selasa, 22 Desember 2015 -- Tunisia 
 
Saida sedang mencari kebenaran yang sejati dalam Alkitab. Belakangan,  
dia mendapatkan bahwa beberapa keluarganya sudah menjadi percaya.  
Terus berdoa bagi Saida agar dia mendapatkan kebenaran sejati dalam  
Kristus. 
 
Rabu, 23 Desember 2015 -- Tunisia 
 
Selma baru-baru ini mengatakan kepada ibunya bahwa ia sudah menjadi  
Kristen dan ia rindu dapat menceritakan imannya kepada anggota  
keluarga yang lain. Berdoa agar Tuhan memberikan perlindungan baginya. 
 
Kamis, 24 Desember 2015 -- Algeria 
 
Berdoalah bagi gereja-gereja yang merayakan Natal agar mengalami  
berkat dan perlindungan Tuhan. Berdoa juga bagi orang Algeria yang  
mencari kebenaran sejati dan mereka menemukannya di dalam Yesus  
Kristus. 
 
Jumat, 25 Desember 2015 -- Irak 
 
Terus berdoa bagi para pengungsi yang tinggal di Utara Irak, mereka  
menempati tempat tinggal sementara. Mereka mengalami ketakutan karena  
masih terjadi ledakan bom setiap hari yang dilakukan ISIS. Kita doakan  
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kiranya belas kasihan Tuhan terus hadir di sana dan melindungi mereka  
yang masih tinggal di negara ini. 
 
Sabtu, 26 Desember 2015 -- Irak 
 
Berdoa bagi 10.000 pengungsi Suriah yang tinggal di Irak karena  
konflik yang tidak ada akhirnya. Berdoa juga bagi gereja dan umat  
Kristen Irak yang menjadi pengungsi. 
 
Minggu, 27 Desember 2015 -- Suriah 
 
Jutaan orang Suriah terpaksa menjadi pengungsi dengan tinggal di  
pengungsian karena konflik yang terjadi dan belum tahu kapan  
selesainya, sementara keadaan semakin buruk. Berdoa bagi gereja agar  
menjadi terang di tengah kegelapan. 
 
Senin, 28 Desember 2015 -- Iran 
 
Internet, siaran radio, dan TV satelit menjadi sumber motivasi bagi  
umat percaya dan juga para petobat baru di Iran. Bersyukur atas karya  
Tuhan yang menjadi berkat bagi negara ini. 
 
Selasa, 29 Desember 2015 -- Iran 
 
Pertemuan gereja-gereja rumah selalu mendapat perhatian khusus dari  
Intel Pemerintah selama hari Natal. Berdoalah bagi perlindungan dan  
penyertaan Tuhan bagi gereja di Iran. 
 
Rabu, 30 Desember 2015 -- Libya 
 
Berdoa bagi umat percaya di bagian Timur negara ini karena situasi  
yang ekstrem dan sulit, dan karena penganiayaan dari keluarga dan  
ekstremis. 
 
Kamis, 31 Desember 2015 -- Libya 
 
Tahun 2015 ada dua insiden besar yang dilakukan oleh ISIS, yaitu  
membunuh 21 umat percaya Mesir dan 30 umat percaya Ethiopia. Berdoalah  
bagi keluarga korban yang mengalami kesedihan karena harus kehilangan.  
Kita juga tetap berdoa bagi perlindungan Tuhan di tahun depan (2016). 
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