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Open Doors 43/Januari/2011 
1 Januari 2011 -- BANGLADESH 
 
Pelatih lokal dilatih dan diperlengkapi untuk membawakan seminar 
Berdiri Teguh di Tengah Badai di antara para pemimpin dan jemaat di 
desa-desa. Berdoalah agar Tuhan mengirimkan banyak sukarelawan yang 
kompeten untuk menjadi pelatih dan diperlengkapi, sehingga semakin 
banyak hamba-hamba Tuhan yang mengerti kebenaran firman Tuhan, tentang 
penderitaan dan penganiayaan. 
 
2 Januari 2011 -- BHUTAN 
 
Gereja di Bhutan memerlukan materi pengajaran dan pelatihan untuk 
guru-guru sekolah minggu. Berdoalah agar Tuhan mengirimkan apa yang 
mereka butuhkan. 
 
3 Januari 2011 -- BRUNAI 
 
Pengaruh teknologi dan internet membawa dampak yang kurang baik bagi 
keluarga-keluarga. Begitu juga dengan obat-obatan terlarang yang mulai 
memasuki kehidupan kaum muda. Berdoalah bagi para orang tua yang 
berupaya membantu anak-anak mereka yang terjerat kecanduan internet 
dan obat-obatan terlarang. 
 
4 Januari 2011 -- INDONESIA 
 
Pengerja dan organisasi yang terlibat dalam pelayanan MBB, menerima 
sedikit dukungan dari gereja-gereja karena faktor risiko yang harus 
dihadapi. Umat Kristen di berbagai tempat di Jawa menghadapi tekanan 
dari keluarga, diusir dari rumah, terisolasi dari masyarakat, serta 
mengalami diskriminasi karena keputusan mereka untuk mengikut Yesus. 
Berdoalah bagi mereka dan bagi pengerja, serta organisasi yang 
melayani MBB. 
 
5 Januari 2011 -- LAOS 
 
Kurangnya program pemuridan bagi umat Kristen di daerah-daerah 
terpencil terus meningkat, dan membuat laju pertumbuhan gereja menjadi 
tersendat. Berdoalah agar lebih banyak lagi pemimpin yang dilatih dan 
diperlengkapi di tahun 2011 dan tahun-tahun mendatang. 
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6 Januari 2011 -- MALADEWA 
 
Alkitab yang sudah diterjemahkan tidak bisa dijual di toko-toko buku. 
Sebuah tantangan besar untuk mencetak Alkitab di negara ini. Berdoalah 
agar Tuhan mengirimkan hamba-hamba-Nya yang terlatih untuk 
menerjemahkan, mengedit Alkitab, sehingga Firman Tuhan dapat dibaca 
dan menguatkan banyak umat Kristen di negara ini. 
 
7 Januari 2011 -- MYANMAR 
 
Banyak umat Kristen yang kehilangan penghasilan karena wabah tikus di 
Myanmar. Berdoalah agar Tuhan memelihara kehidupan saudara-saudara 
kita di Myanmar. Doakanlah agar Tuhan menganugerahkan hikmat-Nya 
supaya mereka segera mencari alternatif sumber penghasilan lain yang 
bisa menghidupi mereka dan keluarga, selain menanam padi. 
 
8 Januari 2011 -- FILIPINA SELATAN 
 
Pelatihan Timoti dan Youth Camp menjadi dua program yang bisa 
merobohkan tembok penghalang antara dua etnis Sama dan Tausug di 
Mindanao Barat. Berdoalah bagi staf OD yang melayani kaum muda yang 
mengikuti dua program ini, agar mereka terus melayani dengan kasih dan 
hikmat Tuhan. 
 
9 Januari 2011 -- SRI LANKA 
 
500 orang di sebuah desa distrik Kegalle menyerang sebuah kelompok 
umat Kristen setelah mereka membagikan undangan untuk menyaksikan film 
tentang penginjilan. Mereka dipaksa untuk berjalan 3 km dan di saat 
yang bersamaan orang-orang itu meneriaki dan mengancam mereka. 
Berdoalah agar Tuhan terus melindungi umat-Nya dan menjauhkan mereka 
dari kepahitan, serta terus menganugerahkan kasih untuk menjangkau 
yang terhilang. 
 
10 Januari 2011 -- VIETNAM 
 
Program pengembangan keluarga yang diselenggarakan bersama sebuah 
gereja rumah terus berkembang. Tetaplah berdoa saat OD menjangkau 
gereja rumah lain untuk bersama menyelenggarakan program ini bagi 
jemaat mereka. Berdoalah juga bagi kelas baca tulis yang 
diselenggarakan OD di daerah di mana umat Kristen teraniaya. 
 
11 Januari 2011-- SUDAN SELATAN 
 
Berdoalah agar Tuhan membangkitkan para pemimpin yang takut akan Dia 
di daerah Nile. Berdoalah juga bagi pertolongan, perlindungan, dan 
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pimpinan Tuhan atas K, seorang umat Kristen yang baru menerima 
Kristus. Ia berasal dari latar belakang agama lain. 
 
12 Januari 2011 -- ETHIOPIA 
 
Berdoalah bagi umat Kristen yang baru menerima Kristus sebagai Tuhan 
dan Juru Selamat. Secara khusus berdoalah bagi O, yang pertama kali 
percaya kepada Kristus, serta secara berani kembali ke teman-temannya 
dan berbagi kisah tentang Injil. Berdoalah agar O bisa segera memiliki 
Alkitab, agar ia semakin memahami dan mengenal Tuhan Yesus yang ia 
sembah. 
 
13 Januari 2011 -- SOMALIA 
 
Berdoalah bagi orang-orang percaya tersembunyi di Somalia, agar mereka 
tetap teguh dalam imannya, tetap tekun mengikuti Kristus setiap hari, 
meskipun kesulitan demi kesulitan dan tantangan demi tantangan yang 
mereka hadapi. Seringkali mereka adalah satu-satunya orang Kristen di 
tengah keluarga. Mereka minta kita berdoa, agar mereka bisa menjadi 
garam dan terang bagi suami atau istri dan keluarga yang lain. 
 
14 Januari 2011 -- KEPULAUAN KOMORO 
 
OD baru-baru ini mengadakan seminar Berdiri Teguh Di Tengah Badai di 
Kepulauan Komoro. Berdoalah bagi persatuan dan rasa saling percaya di 
antara umat Kristen di tiga pulau kepulauan ini. Berdoalah agar Tuhan 
membukakan pintu-pintu, supaya mereka bisa saling bertemu dan 
menguatkan. 
 
15 Januari 2011 -- KENYA 
 
Penganiayaan terhadap umat Kristen seringkali terjadi di perbatasan 
antara Somalia dan Kenya -- tempat di mana pemberontak dari kelompok 
Al-Shaab melintasi kedua negara. Berdoalah bagi perlindungan Tuhan 
atas umat-Nya di daerah ini. 
 
16 Januari 2011 -- UGANDA 
 
Gereja terus menerus menghadapi tekanan dari umat Mayoritas khususnya 
di distrik Yumbe. Berdoalah bagi para pemimpin gereja, agar mereka 
semakin melihat kebutuhan dan mengerti pentingnya untuk memperlengkapi 
jemaat untuk menghadapi tekanan sesuai dengan apa yang difirmankan 
Tuhan dan bukan dengan kekuatan sendiri. 
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17 Januari 2011 -- KOLOMBIA 
 
Berdoalah bagi pemulihan atas tiga orang saudara kita yang terluka 
karena teraniaya. Tubuh dan wajah mereka terkena goresan pisau yang 
cukup parah. Berdoalah juga bagi tiga orang lain dari lingkungan 
komunitas yang sama, mereka menerima ancaman yang cukup serius dan 
saat ini sudah meminta perlindungan polisi. 
 
18 Januari 2011 -- ARAB SAUDI 
 
Seorang pria dari Arab bertemu tim OD dan mengatakan pada kami ia 
memiliki sebuah Alkitab. Ia berkunjung ke gereja dan sangat terbuka 
pada Kabar Baik Injil. Berdoalah bagi pria ini, agar Roh Kudus 
menjamah hatinya dan akhirnya ia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru 
Selamat pribadinya. 
 
19 Januari 2011 -- KAWASAN ISRAEL DAN PALESTINA 
 
Berdoalah agar banyak jiwa diselamatkan dan umat Yahudi Ortodoks 
akhirnya mengakui Yesus (Yeshua) sebagai Juru Selamat. Beberapa 
pemimpin gereja harus menghadapi tekanan yang cukup serius ketika 
mereka melayani umat Kristen dari latar belakang agama M. Berdoalah 
bagi mereka. 
 
20 Januari 2011 -- IRAK 
 
Berdoalah bagi rakyat Irak, agar mereka tetap tegar menghadapi apapun 
yang terjadi saat ini, dan tetap memiliki pengharapan akan masa depan 
yang lebih baik. Berdoalah bagi mereka yang menerjemahkan Alkitab, 
agar mereka menemukan interpretasi yang tepat untuk bisa dimengerti 
dan dipahami, sehingga banyak orang boleh dijamah melalui kebenaran 
Firman Tuhan dalam bahasa mereka. 
 
21 Januari 2011 -- IRAN 
 
Berdoalah bagi hikmat Tuhan atas umat Kristen yang tinggal di Shiraz, 
agar mereka dapat memberitakan Injil dengan penuh hikmat dan dapat 
berkumpul dengan saudara-saudari seiman tanpa mengundang perhatian 
negatif. Berdoalah agar Tuhan menjamah hati pemerintah, sehingga 
mereka melunak dan berhenti menekan gereja. 
 
22 Januari 2011 -- LIBYA 
 
Berdoalah agar umat Kristen tetap bergantung dan percaya bahwa Tuhan 
sanggup melindungi dan menjaga mereka. Imigran Kristen, khususnya 
orang-orang Afrika, menghadapi situasi yang cukup sulit dan mereka 
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memerlukan perlindungan dan kekuatan Tuhan. 
 
23 Januari 2011 -- YAMAN 
 
Berdoalah bagi umat Kristen di kota Seyun, Tarim, dan Mukalla, area 
Hadramout. Doakan agar mereka dijangkau Injil dan membuka hati bagi 
Kabar Baik ini. Berdoalah juga agar kabar baik Injil menyebar hingga 
keluarga, kerabat, tetangga, dan teman-teman, sehingga semua mereka 
membuka hati bagi Kristus. 
 
24 Januari 2011 -- TUNISIA 
 
Berdoalah bagi umat Kristen lokal yang mendapat tekanan dari  
keluarga-keluarga mereka untuk kembali ke kepercayaan mereka yang  
semula. Berdoalah juga bagi tenaga kerja asing, khususnya yang  
beragama Kristen yang bekerja di Tunisia, agar mereka bisa menjadi  
saksi Kristus yang efektif di negara ini. 
 
25 Januari 2011 -- ALJAZAIR 
 
Pembangunan gereja di Tizi Ouzou diberhentikan sementara karena 
Pemerintah memberi perintah untuk menghancurkan gedung yang sudah 
setengah berdiri. Sementara itu proses pengadilan terhadap 4 orang 
saudara seiman yang dituduh telah melakukan pelanggaran hukum karena 
membuka tempat ibadah saat ini sedang ditunda. 
 
26 Januari 2011 -- MAROKO 
 
Penganiayaan membuat ketegangan timbul di antara umat Kristen Maroko 
dan di antara keluarga-keluarga Kristen. Berdoalah untuk kesatuan di 
antara umat Kristen Maroko, dan berdoalah agar setiap gereja memiliki 
waktu doa yang lebih dalam lagi, serta berdoa untuk penuaian jiwa-jiwa 
di negara ini. 
 
27 Januari 2011 -- MAURITANIA 
 
Distribusi Alkitab di Mauritania sangat berisiko tinggi. Ketika 
seseorang diketahui beriman kepada Kristus, hampir bisa dipastikan 
orang ini akan dianiaya. Berdoalah agar umat Kristen diberikan 
keberanian, perlindungan, hikmat, serta kekuatan untuk tetap beriman 
kepada Kristus. 
 
28 Januari 2011 -- UYGHUR 
 
Berdoalah bagi A dan T, dua orang perempuan Uyghur yang sangat giat 
melayani di tengah masyarakat Uyghur di Provinsi Xinjiang, Tiongkok. 
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Ingatlah juga akan P dalam doa saudara, ia dipukuli dan dipaksa untuk 
menyangkal imannya. Tak lupa doakan juga AY di penjara Urumqi, ia 
diperlakukan dengan semena-mena di dalam penjara. 
 
29 Januari 2011 -- AFGANISTAN 
 
Berdoalah untuk program penginjilan lewat Radio yang disiarkan di 
regional ini. Saudara-saudara kita seiman seringkali tidak memiliki 
kesempatan untuk bersekutu dan mendapatkan pengajaran, yang sangat 
diberkati melalui program ini. Berdoalah sungguh-sungguh bagi umat 
Kristen di Afganistan, yang hidup dalam tekanan serta ancaman 
penganiayaan. 
 
30 Januari 2011 -- TIONGKOK 
 
Berdoalah agar Tuhan menganugerahkan hikmat bagi para pelatih yang 
mengerjakan materi pelatihan untuk pemimpin kaum muda. Berdoalah agar 
hubungan antara pemerintah Tiongkok dan Vatican semakin membaik. Hal ini 
akan membawa dampak bagi gereja-gereja Katolik yang belum terdaftar 
serta menolak untuk bergabung dalam gerakan Catholic Patriotic 
Association yang berada dalam pengawasan ketat Pemerintah Tiongkok. 
 
31 Januari 2011 -- MEKSIKO 
 
Dua orang saudara seiman, JH dan FJ diusir 3 bulan yang lalu. Keluarga 
mereka masih tinggal di tengah komunitas yang sama, namun merasa takut 
karena sewaktu-waktu bisa dideportasi. Tetaplah juga berdoa bagi umat 
Kristen dari San Juan Yatzona, agar mereka bisa kembali ke tempat 
mereka yang lama. Doakanlah agar mereka terus diberi kekuatan dalam 
iman percaya mereka saat mengikut Yesus. 
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Open Doors 44/Februari/2011 
Selasa, 1 Februari 2011 -- ETHIOPIA 
 
OD melayani seorang umat Kristen (sebut saja T, Red) di penjara 
Ethiopia Selatan. Pemerintah terus menambahkan tuduhan terhadapnya. 
Kami sangat mengkhawatirkan kesehatannya. Berdoalah bagi kesembuhan, 
kekuatan Tuhan, dan damai sejahtera-Nya memenuhi hari dan pikiran T. 
 
Rabu, 2 Februari 2011 -- SOMALIA 
 
Dikenali sebagai pengikut Kristus di Somalia dapat membawa risiko 
hukuman mati. Berdoalah bagi para pemimpin Kristen yang mengambil 
risiko ini dan yang setiap hari setia melayani jemaat. Berdoalah bagi 
hikmat dan perlindungan Tuhan atas umat Kristen, dan doakanlah agar 
mereka dapat terus bersekutu dan saling menguatkan. 
 
Kamis, 3 Februari 2011 -- SUDAN SELATAN 
 
Berdoalah agar Tuhan membangkitkan para pemimpin yang takut akan Dia, 
dan berdoa juga bagi umat Kristen di daerah dataran tinggi N. 
Berdoalah bagi K, yang baru menjadi pengikut Kristus agar Tuhan terus 
menuntun dan menguatkannya. 
 
Jumat, 4 Februari 2011 -- BANGLADESH 
 
Bulan ini akan dibuka pendaftaran bagi umat Kristen yang mau menjadi 
dokter desa. Berdoalah agar mereka dapat menyelesaikan pelatihan 
dengan baik, serta doakan agar mereka terus menjadi berkat di desanya 
masing-masing. 
 
Sabtu, 5 Februari 2011 -- BHUTAN 
 
Alkitab sangat langka di Bhutan. Sebuah Alkitab dijual dengan harga 
yang sangat tinggi, dan untuk mendapatkannya harus pergi keluar 
perbatasan. Berdoalah agar Tuhan mengirimkan Alkitab-Alkitab bagi 
umat-Nya di negara ini. 
 
Minggu, 6 Februari 2011 -- INDONESIA 
 
Tahun lalu, Pendeta L dan seorang penatua diserang dan dianiaya oleh 
mereka yang menentang pembangunan gereja. Tantangan terhadap izin 
gereja sepertinya terus meningkat. Berdoalah agar Tuhan 
menganugerahkan hikmat bagi umat-Nya yang menghadapi situasi ini dan 
perlindungan atas Gereja-Nya. 
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Senin, 7 Februari 2011 -- LAOS 
 
Budaya dan tradisi di Laos membuat percaya diri para perempuan sering 
berkurang dan mereka sulit untuk bisa melayani. Berdoalah agar Tuhan 
menjangkau para perempuan dan menumbuhkan rasa percaya diri mereka 
melalui program pelatihan sehingga mereka bisa melihat diri mereka 
sebagai ciptaan Tuhan yang berharga dan dikasihi-Nya. 
 
Selasa, 8 Februari 2011 -- MALAYSIA 
 
Kemungkinan, beberapa orang penduduk asli menerima Tuhan Yesus sebagai 
Tuhan dan Juru Selamat mereka melalui program distribusi Alkitab dan 
media. Marilah terus mendukung mereka dalam doa agar Tuhan memberi 
kekuatan saat mereka dengan tekun membangun hubungan dengan Yesus. 
 
Rabu, 9 Februari 2011 -- MALADEWA 
 
Kebijakan pemerintah berhubungan dengan segala sesuatu yang non-M 
semakin ketat, hal ini membuat pengharapan umat Kristen goyah untuk 
mendapatkan kesempatan beribadah secara bebas. Berdoalah agar fokus 
mereka tetap kepada Kristus, dan tidak tergoyahkan oleh situasi di 
sekitar mereka yang mematahkan semangat. 
 
Kamis, 10 Februari 2011 -- MYANMAR 
 
Di Myanmar, banyak pendeta dan pemimpin jemaat yang harus mencari 
pekerjaan di dunia sekuler karena faktor kemiskinan dan dorongan untuk 
memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Akhirnya, pemimpin dan gembala 
yang melayani jemaat jumlahnya semakin berkurang. Hal yang sama juga 
terjadi pada kaum muda yang diharapkan dapat menjadi pemimpin generasi 
selanjutnya. Berdoalah untuk kebutuhan ini. 
 
Jumat, 11 Februari 2011 -- FILIPINA SELATAN 
 
Berdoalah untuk program OD mengumpulkan gembala dan hamba-hamba Tuhan 
yang secara khusus melayani di tengah kaum MBB di Filipina Selatan. 
Semoga program ini mempersatukan dan semakin menguatkan visi mereka. 
 
Sabtu, 12 Februari 2011 -- SRI LANKA 
 
Bulan ini, tiga tahun yang lalu, Pendeta NE ditembak di hadapan istri 
dan putranya. Ibu S istrinya, hingga saat ini masih melanjutkan 
pelayanan suaminya di A. Berdoalah agar Ibu S tetap bergantung penuh 
kepada Tuhan untuk mencukupkan kebutuhan keluarga dan gerejanya. 
Berdoalah juga untuk putranya S, agar ia mengenal dan memiliki 
pengalaman pribadi dengan Tuhan sebagai Bapa Surgawi yang 
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mengasihinya. 
 
Minggu, 13 Februari 2011 -- VIETNAM 
 
Tahun ini, gereja di Vietnam memperingati seratus tahun penginjilan di 
Vietnam. Marilah bersama Saudara-Saudari kita di Vietnam, kita 
bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan untuk Injil-Nya yang telah 
diberitakan di Vietnam. Dan marilah kita tetap berdoa bersama Gereja 
di Vietnam agar Kerajaan Tuhan terus diperluas dan Gereja-Nya tetap 
bertumbuh dalam iman. 
 
Senin, 14 Februari 2011 -- MESIR 
 
Banyak kabar buruk tentang umat Kristen beredar, dan masyarakat lokal 
terhasut untuk menyerang umat Kristen karena kabar ini. Rumah-rumah 
dan toko-toko dibakar, karena seorang remaja Kristen dituduh telah 
menyerang dan melecehkan seorang anak perempuan, walaupun seorang ibu 
dari latar belakang agama M telah bersaksi bahwa tuduhan tersebut 
tidak benar. Berdoalah agar mereka yang menyebarkan kabar ini tergerak 
untuk menghentikannya. 
 
Selasa, 15 Februari 2011 -- ARAB SAUDI 
 
Baru-baru ini, seorang penginjil melaporkan, "Saya mendengar lagu 
pujian dari sebuah toko komputer, seorang Ibu menunjukkan kepada saya 
Alkitab yang terbuka di atas meja tempat ia bekerja sehari-hari. 
Sementara kawannya yang lain sedang bersenandung menyanyikan lagu 
pujian kepada Tuhan". Sebelumnya, memuji Tuhan adalah sesuatu yang 
dilarang keras di negara ini. Jika kedengaran ada orang yang 
menyanyikan pujian kepada Tuhan Yesus, ia akan digelandang ke kantor 
polisi. Bersyukur kepada Tuhan untuk perubahan yang terjadi di Arab 
Saudi. 
 
Rabu, 16 Februari 2011 -- BAHRAIN 
 
Di beberapa tempat di Bahrain, orang tidak boleh memiliki Alkitab dan 
buku-buku rohani. Berdoalah agar banyak umat Kristen di Arab dan dari 
6 negara di Semenanjung Arab dapat menemukan tempat di mana mereka 
boleh membeli Alkitab dan buku rohani. 
 
Kamis, 17 Februari 2011 -- KAWASAN ISRAEL DAN PALESTINA 
 
Berdoalah untuk kesatuan umat Kristen dari latar belakang Yahudi 
Mesianik dan Pakistan, khususnya para pemimpin mereka. Semoga mereka 
mengalami persatuan sebagai Saudara-Saudari seiman dalam Kristus. 
Berdoalah bagi umat Kristen di Jalur Gaza yang terisolasi dan dalam 
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situasi yang tertekan. Berdoalah agar mereka terus memiliki 
pengharapan dan bertekun dalam Tuhan. 
 
Jumat, 18 Februari 2011 -- IRAK 
 
Berdoalah bagi para pengungsi Irak yang melarikan diri dari negara 
mereka akibat tekanan dan kekerasan yang terus menerus terjadi di 
Baghdad, Mosul dan beberapa area berbahaya lainnya. Mereka terpaksa 
harus meninggalkan barang-barang berharga. Banyak yang akhirnya tidak 
bekerja. 
 
Sabtu, 19 Februari 2011 -- AFRIKA UTARA 
 
Berdoalah bagi kesehatan N yang mengalami tekanan. Doakanlah agar 
Tuhan terus memampukannya untuk tetap melayani dan Tuhan 
menganugerahkan hikmat baginya dalam pelayanannya. 
 
Minggu, 20 Februari 2011 -- TUNISIA 
 
Tetaplah berdoa bagi umat Kristen lokal agar mereka dapat terus 
membagikan pengalaman iman mereka tanpa kendala yang seringkali datang 
dari keluarga. Ingatlah untuk terus mendoakan tim OD saat kami 
melayani dan terus membangun hubungan dengan umat Kristen di Tunisia. 
 
Senin, 21 Februari 2011 -- ALJAZAIR 
 
Tetaplah berdoa bagi empat orang Saudara yang dituduh telah melakukan 
pelanggaran hukum karena membuka tempat ibadah bagi umat Kristen. 
Kasus ini sedang diproses di pengadilan dan kami berharap kasus ini 
ditutup bulan Februari. 
 
Selasa, 22 Februari 2011 -- MAURITANIA 
 
Sebuah artikel yang diterbitkan di surat kabar dengan mencantumkan 
nama-nama umat Kristen serta aktivitas pelayanan mereka di sebuah 
situs internet membuat keadaan menjadi semakin menekan bagi umat 
Kristen. Berdoalah memohon perlindungan Tuhan bagi Saudara-Saudari 
yang namanya dicantumkan dalam surat kabar. 
 
Rabu, 23 Februari 2011 -- KOLOMBIA 
 
Berdoalah bagi seorang Saudara yang dijuluki "PENYELUNDUP ALKITAB DARI 
KOLOMBIA". Ia terus menerus menerima ancaman karena pelayanannya 
membagikan Alkitab dan buku-buku rohani di zona terlarang yang diawasi 
oleh kelompok gerilyawan. Banyak tentara pasukan gerilyawan yang 
akhirnya menerima Yesus karena pelayanan Saudara ini. 
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Kamis, 24 Februari 2011 -- TIONGKOK 
 
Berdoalah bagi proyek distribusi buku-buku rohani di tengah kaum etnis 
minoritas di Tiongkok. Situasi semakin ketat, karena berbagai bentuk 
aktivitas keagamaan terus mendapat perhatian penuh dari pemerintah. 
Meskipun materi ini sangat dibutuhkan, beberapa orang umat Kristen 
takut untuk menyimpan buku-buku ini karena risiko hukuman yang bisa 
mereka terima jika pemerintah mengetahuinya. 
 
Jumat, 25 Februari 2011 -- SYRIA 
 
Berdoalah agar Tuhan mengirimkan para pemimpin untuk membangun gereja. 
Banyak pemimpin yang sudah lanjut usia dan Syria membutuhkan pemimpin 
generasi baru. Berdoalah agar Gereja semakin memahami dan mengenal 
maksud dan kehendak Tuhan. 
 
Sabtu, 26 Februari 2011 -- AZERBAIJAN 
 
Berdoalah bagi empat Saudara dari Azerbaijan, yang terpanggil untuk 
melayani bersama kesatuan militer di negara ini. Mereka tidak ingin 
memanggul senjata, namun ingin melakukan pelayanan lain, tapi mereka 
malah dipermalukan dan ditekan untuk menyangkal imannya. 
 
Minggu, 27 Februari 2011 -- TURKMENISTAN 
 
Toko buku Kristen tidak diizinkan di Turkmenistan dan mengimpor buku 
rohani tidak mungkin dilakukan. Akses internet diawasi ketat oleh 
pemerintah. Berdoalah agar umat Kristen tetap bisa membaca Alkitab dan 
materi rohani yang membantu mereka bertumbuh dalam iman. 
 
Senin, 28 Februari 2011 -- KYRGYZSTAN 
 
Berdoalah bagi hikmat Tuhan atas pemerintah negara ini. Berdoalah bagi 
perdamaian, risiko konflik antar etnis masih mungkin terjadi. 
Berdoalah bagi perlindungan Tuhan atas gereja-gereja di negara ini, 
banyak gereja rumah yang dirampok. Para perampok juga memukuli petugas 
gereja sebelum mengambil barang-barang. 
  



OpenDoors 2011 
 

26 
 

Open Doors 45/Maret/2011 
1 Maret 2011 -- ASIA TENGAH 
 
Tanggal 8 Maret diperingati sebagai Hari Perempuan Internasional dan 
selalu dirayakan secara luas di seluruh Asia Tengah. Berdoalah untuk 
sebuah konferensi regional dengan para wanita Asia Tengah yang akan 
diadakan pada bulan Maret. 
 
2 Maret 2011 -- NIGERIA 
 
Nigeria sedang bersiap-siap menyelenggarakan pemilihan presiden dan 
parlemen negaranya. Ada banyak pergumulan yang dihadapi, seperti 
ketidakpastian akan selesainya pemilihan secara tepat waktu dan 
ketakutan bahwa pemilihan tidak dapat dilaksanakan dengan sukses. Juga 
diduga ada kelompok-kelompok tertentu yang secara diam-diam mengimpor 
senjata untuk mengacaukan proses pemilihan. 
 
3 Maret 2011 -- SOMALIA 
 
Berdoalah bagi "secret believers" di Somalia yang menghadapi banyak 
tantangan. Mereka berlindung di tenda-tenda pengungsi di sepanjang 
perbatasan Somalia. Petugas menyediakan bahan makanan pokok untuk para 
pengungsi, namun ketersediaan produk makanan segar masih sangat 
kurang. 
 
4 Maret 2011 -- KEPULAUAN KOMORO 
 
Ada kerinduan untuk berkembang dan menjalin hubungan antar orang 
Kristen dari tiga pulau di Kepulauan Komoro. Dilaporkan bahwa para 
pemimpin gereja di salah satu pulau mulai bekerja sama. Berdoalah 
untuk persatuan dan pengertian yang terbangun di antara umat Kristen 
di Komoro. 
 
5 Maret 2011 -- BANGLADESH 
 
Informasi yang salah tentang kekristenan disampaikan terutama melalui 
televisi nasional dan media cetak. Hal ini masih terus berlanjut 
sampai saat ini. Berdoalah agar Tuhan mempersiapkan umat-Nya untuk 
mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang iman mereka. 
 
6 Maret 2011 -- BRUNEI 
 
Para pelayan gereja yang telah mengabdikan diri untuk pemuridan 
sejumlah umat Kristen di Brunei cukup rentan terhadap tekanan, karena 
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pelayanan mereka dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan terisolasi 
dari dukungan gereja. Berdoalah bagi mereka, agar mereka menemukan 
kekuatan dan semangat baru dalam Kristus. 
 
7 Maret 2011 -- BHUTAN 
 
Banyak pendeta mengakui kurangnya pengetahuan dan keterampilan untuk 
mempelajari serta menafsirkan firman Tuhan dengan benar, yang 
mengakibatkan adanya pengajaran yang salah. Berdoalah agar Tuhan 
membukakan pintu bagi para gembala untuk dilatih dan dibimbing dalam 
pengenalan akan firman Tuhan. 
 
8 Maret 2011 -- INDONESIA 
 
Utusan Injil yang bekerja di antara kelompok-kelompok suku di 
Indonesia menjadi target dukun setempat yang menggabungkan kepercayaan 
animisme dengan Islam. Bawalah mereka dalam doa dan mintalah Tuhan 
untuk melindungi mereka pada saat melakukan pelayanan mereka di tengah 
masyarakat. 
 
9 Maret 2011 -- IRAK 
 
Masa pra-Paskah adalah masa yang penting bagi umat Kristen di Irak. 
Berdoalah agar Yesus menjadi nyata bagi mereka. Berdoalah bagi gereja 
Irak yang akan terus menjangkau rakyat Irak. 
 
10 Maret 2011 -- MALAYSIA 
 
Orang yang baru mengikut Kristus sering terisolasi dan terabaikan 
dengan sedikitnya kesempatan bagi mereka untuk bertumbuh secara 
rohani. Karena itu, mereka mudah menyerah terhadap tekanan agama dan 
keputusasaan. Berdoalah untuk umat Kristen yang baru percaya, agar 
bisa bergabung dengan persekutuan orang percaya yang terpanggil untuk 
melayani dan menguatkan mereka. 
 
11 Maret 2011 -- MALADEWA 
 
Karena hidup terisolasi, umat Kristen di Maladewa bergumul dengan 
kebenaran bahwa mereka adalah bagian dari Tubuh Kristus. Berdoalah 
agar Tuhan memberikan kesempatan bagi orang percaya setempat, agar 
memiliki kesempatan bertemu dengan umat Kristen lain, yang dengan 
setia berdoa untuk memberi mereka dorongan dan kekuatan. 
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12 Maret 2011 -- MYANMAR 
 
Pertumbuhan rohani umat setempat terhambat oleh kemiskinan, serta 
kurangnya tindak lanjut pemuridan dan "mentoring". Berdoalah agar 
Tuhan memberikan suatu visi ke dalam pikiran dan hati para pendeta 
serta pemimpin gereja, untuk melakukan sesuatu di daerahnya sesuai 
kebutuhan jemaat setempat. 
 
13 Maret 2011 -- FILIPINA SELATAN 
 
Umat Kristen di bagian selatan yang berasal dari suku S dilanda 
masalah kemiskinan dan keterbatasan sumber daya. Berdoalah bagi 
mereka, agar tetap bertahan sehingga menjadi berkat bagi keluarga, 
gereja, dan masyarakat. 
 
14 Maret 2011 -- INDIA 
 
Berdoalah bagi umat Kristen di MP. Sebuah pertemuan sosial besar agama 
setempat membawa tekanan pada umat Kristen, dan telah meningkatkan 
serangan terhadap gereja-gereja di daerah tersebut. Berdoa pula untuk 
persekutuan penginjilan dari Konferensi Tahunan Pendeta India ke-60, 
yang akan diselenggarakan pada bulan Mei 2011, supaya segala persiapan 
dapat berjalan baik dan konferensi berlangsung sukses. 
 
15 Maret 2011 -- KOLOMBIA 
 
Pendeta H khawatir para pemimpin gerilyawan di selatan akan 
membunuhnya jika dia tidak menghentikan pelayanannya. Dia telah 
diperingatkan untuk tidak membuka kembali pintu gereja, dan berhenti 
memberitakan kebenaran firman Tuhan di desa dan sekitarnya. 
 
16 Maret 2011 -- QATAR, UNI EMIRAT ARAB, KUWAIT 
 
Berdoalah bagi masyarakat pribumi yang beriman di negara-negara kaya 
minyak ini, agar Tuhan mempersatukan mereka dan mengilhami mereka 
untuk mendirikan gereja-gereja pribumi pertama. Berdoalah untuk orang 
Qatar dan Oman yang masih terjerat dalam materialisme, okultisme, dan 
kekosongan. 
 
17 Maret 2011 -- ARAB SAUDI 
 
Seorang pengerja membahas tentang kata Haleluya sebagai kata yang 
setara secara alkitabiah untuk sebuah ekspresi agama M, dan kemudian 
berbicara tentang Mazmur Daud. Berdoalah agar percakapan tersebut 
dapat menghasilkan hati yang diubahkan bagi Kristus. 
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18 Maret 2011 -- LAOS 
 
Umat Kristen menghadapi penganiayaan dan dipaksa untuk mencari 
perlindungan dan penghidupan di hutan atau akan dikenakan kerja paksa 
yang biasanya diperuntukkan bagi narapidana. Gereja ini sangat 
memerlukan pemimpin muda yang bersedia mengambil "tongkat" untuk 
melanjutkan pelayanan. 
 
19 Maret 2011 -- AFRIKA UTARA 
 
N adalah seseorang yang berani dan teguh hati dalam melayani 
orang-orang di daerahnya. Ia harus mengambil risiko untuk hidup di 
dalam tekanan. Berdoalah agar dia menemukan ketenangan dalam hatinya 
dan belajar untuk hidup sehat. 
 
20 Maret 2011 -- LIBYA 
 
Doa Saudara diperlukan bagi sebuah gereja kecil di Libya. Berdoalah 
juga untuk gereja para ekspatriat di Libya, agar diberi hikmat di 
tengah pengawasan pemerintah negara ini. 
 
21 Maret 2011 -- AFGANISTAN 
 
Hari ini adalah Nawruz (Tahun Baru Persia). Berdoalah agar gereja 
semakin berakar di dalam firman Allah, terutama dengan adanya 
pelayanan radio Kristen dan program TV yang menyediakan 
tulisan-tulisan Alkitab bagi umat Kristen dan orang-orang yang 
tertarik pada pesan Kristus. 
 
22 Maret 2011 -- ALJAZAIR 
 
Berdoalah untuk bangunan gereja pada umumnya. Mereka mencoba untuk 
mengklaim kembali sebuah Gereja Reformed yang semula dimiliki oleh EPA 
(Gereja Protestan Aljazair), namun sekarang ini digunakan oleh umat M. 
Berdoalah untuk penghapusan hukum antikonversi tahun 2006. 
 
23 Maret 2011 -- MAROKO 
 
Pihak berwenang secara terbuka menentang iman kepada Kristus, dan 
polisi rahasia berusaha untuk menjebak para pemimpin dengan mengajukan 
pertanyaan-pertanyaan tentang kekristenan. Berdoalah untuk hikmat dan 
kebangunan rohani di antara orang-orang Maroko. 
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24 Maret 2011 -- MAURITANIA 
 
Banyak umat Kristen yang masih sangat miskin. Kondisi mereka memang 
sulit, tetapi juga merupakan kesempatan untuk berserah lebih dalam 
kepada Yesus. Berdoalah agar hidup mereka menjadi kesaksian yang hidup 
tentang iman dan pengharapan. 
 
25 Maret 2011 -- SURIAH 
 
Kami telah mendengar tentang para pemimpin gereja yang menggunakan 
pesan telepon seluler untuk mendukung pelayanan kaum muda. Berdoalah 
untuk keteguhan dan tumbuhnya cinta kasih Kristiani yang benar di 
kalangan kaum muda. Kami berdoa agar para pemimpin gereja lebih 
melihat ke atas untuk memohonkan kekuatan dan tidak fokus hanya pada 
masalah di sekitar mereka. 
 
26 Maret 2011 -- LEBANON 
 
Marilah berdoa untuk program Kristen di televisi yang sedang 
dipersiapkan di negeri ini. Semoga orang-orang yang begitu setia 
melayani di stasiun TV ini, dimampukan dan diberkati untuk senantiasa 
menaburkan firman Allah. 
 
27 Maret 2011 -- ETHIOPIA 
 
Pada tanggal 20 November, pengadilan khusus di bagian selatan Ethiopia 
menjebloskan T ke penjara. Dia ditahan selama tiga tahun atas tuduhan 
palsu. Pemimpin gereja sedang mencoba mengajukan kasus ini ke tingkat 
pengadilan tinggi. Berdoalah agar T diberikan kekuatan dan keteguhan 
dalam iman. 
 
28 Maret 2011 -- TAJIKISTAN 
 
Umat Kristen di daerah G memohon doa-doa kita karena mereka menghadapi 
banyak oposisi dan agresi. Berdoalah bagi jemaat di daerah ini agar 
menjadi bijak dan berani. 
 
29 Maret 2011 -- AZERBAIJAN 
 
Berdoalah bagi umat Kristen di Azerbaijan, sehubungan dengan 
penyediaan bahan pengajaran dan kepustakaan rohani yang dibutuhkan. 
Sebagian besar paket yang dikirim melalui pos dikembalikan ke pengirim 
atau disita. 
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30 Maret 2011 -- CHECHNYA 
 
Mari kita berdoa, agar orang-orang Kristen di negara itu diterima 
dengan baik oleh rakyat Chechnya dan pemimpin negara. Berdoalah agar 
banyak hati yang dibukakan melalui pesan Injil. 
 
31 Maret 2011 -- TUNISIA 
 
Berdoalah bagi orang yang ingin menjangkau orang-orang sebangsanya 
yang sedang berada di bawah banyak tekanan. Berdoalah bagi pemerintah, 
agar mampu menjaga stabilitas karena jemaat cukup merasakan tekanan 
terhadap gereja-gereja lokal. 
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Open Doors 46/April/2011 
Jumat, 1 April 2011 -- KOLOMBIA 
 
Berdoalah bagi dua orang pemimpin Kristen yang diancam oleh aparat 
keamanan untuk menghentikan pelayanan mereka. Berdoa pula bagi umat 
Kristen di kawasan selatan Kolombia yang terus menerus mendapat 
tekanan pihak gerilyawan. Di negara yang sama, seorang pengkhotbah 
baru-baru ini bunuh diri dan insiden ini mendatangkan keresahan di 
tengah komunitas tempat ia melayani. Berdoalah bagi situasi ini. 
 
Sabtu, 2 April 2011 -- TIONGKOK 
 
Bersyukur pada Tuhan untuk terselesaikannya Volume 1 Alkitab 
Perjanjian Baru bagi kaum muda. Berdoalah untuk proses distribusi yang 
aman dalam lindungan Tuhan. 
 
Minggu, 3 April 2011 -- BANGLADESH 
 
Tahun lalu kelompok ekstremis mencoba menutup sebuah sekolah Kristen 
yang dikelola oleh sebuah gereja di Bangladesh, dan menggantinya 
menjadi sekolah agama M. Meski demikian pemerintah tidak menemukan 
kesalahan di sekolah ini. Berdoalah bagi campur tangan Tuhan. Berdoa 
juga bagi pertolongan Tuhan untuk MBB yang sulit mendapatkan pekerjaan 
karena iman mereka. 
 
Senin, 4 April 2011 -- BHUTAN 
 
Berdoalah bagi umat Kristen di Bhutan, yang sering mengalami kesulitan 
untuk bersekutu karena tempat yang mereka sewa umumnya milik umat 
beragama lain, yang mungkin saja membuat mereka terancam. Umat Kristen 
di daerah-daerah terpencil juga sering menerima kritik, dilecehkan, 
dan disingkirkan. Doakanlah mereka agar tetap teguh dalam imannya. 
 
Selasa, 5 April 2011 -- BRUNEI 
 
Banyak umat Kristen dari latar belakang rumpun Melayu yang terisolasi 
dari Tubuh Kristus lain di Brunei. Mereka rentan terhadap serangan dan 
sering kali banyak yang kembali ke iman lamanya. Berdoalah agar Tuhan 
memberikan kekuatan kepada mereka untuk tetap bertahan. 
 
Rabu, 6 April 2011 -- INDONESIA 
 
Kaum muda suku S dari latar belakang agama M sering kali hidup 
terisolasi. Di sekolah, mereka sering diolok-olok dan berhadapan 
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dengan diskriminasi. Saat Saudara berdoa bagi mereka, mohonkanlah pada 
Tuhan agar kasih karunia dan kekuatan-Nya melingkupi kaum muda dari 
suku S yang telah membuka hati bagi Kristus. 
 
Kamis, 7 April 2011 -- LAOS 
 
Gereja-gereja yang baru didirikan di Laos, bergumul karena masalah 
pemimpin dan penganiayaan yang harus mereka hadapi. Beberapa gereja 
bahkan tidak memiliki gembala. Berdoalah bagi situasi ini. Doakan pula 
seorang umat Kristen dari sebuah desa yang sulit sekali mendapat 
pekerjaan, karena ia adalah pengikut Kristus dan banyak tempat tidak 
mau menerimanya. 
 
Jumat, 8 April 2011 -- MALAYSIA 
 
Banyak penduduk lokal yang membuka hati bagi Kristus setelah menonton 
program penginjilan di televisi atau mendengarnya di radio. Namun 
mereka sering tidak tahu apa yang selanjutnya harus dilakukan. 
Berdoalah agar Tuhan membukakan pintu-pintu, agar mereka yang telah 
dijamah hatinya oleh Roh Kudus, pada akhirnya menemukan komunitas 
anak-anak Tuhan yang bisa melayani dan menguatkan mereka. 
 
Sabtu, 9 April 2011 -- MALADEWA 
 
Umat Kristen di Maladewa mustahil untuk bersekutu dan beribadah. Jika 
mereka tertangkap sedang bercakap-cakap di tempat umum, risiko yang 
dihadapi sangat besar. Namun meski di tengah situasi seperti ini, 
Tuhan tetap setia memelihara umat-Nya. Negara ini mengklaim kalau 
mereka adalah negara M dan ibadah di luar agama M dilarang. Berdoalah 
bagi jamahan Tuhan atas Maladewa. 
 
Minggu, 10 April 2011 -- MYANMAR 
 
Karena faktor kemiskinan, banyak umat Kristen yang melayani di gereja 
karena alasan keuangan. Apa pun alasannya, doakanlah agar Tuhan 
mengubahkan hati mereka. Berdoa juga agar di tengah situasi politik di 
Myanmar saat ini, Tuhan boleh membukakan pintu-pintu bagi bantuan 
dunia internasional untuk bisa menjangkau negara ini. 
 
Senin, 11 April 2011 -- FILIPINA SELATAN 
 
Umat Kristen dari suku T berhadapan dengan konfrontasi dari pihak 
keluarga dan masyarakat. Banyak yang dilarang membaca Alkitab dan 
berhubungan dengan teman-teman seiman. Berdoalah agar Tuhan membukakan 
pintu-pintu lain untuk iman mereka tetap bertumbuh. Juga berdoalah 
bagi proyek baca tulis Open Doors, yang membantu umat Kristen untuk 
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bisa memahami firman Tuhan dengan benar. 
 
Selasa, 12 April 2011 -- SRI LANKA 
 
Seminar "Berdiri Teguh di Tengah Badai" membawa dampak dan perubahan 
dalam hidup dan pelayanan hamba-hamba Tuhan di Sri Lanka. Berdoalah 
agar Tuhan menggerakkan hati mereka untuk meneruskan berkat ini bagi 
hamba-hamba Tuhan lainnya. Berdoa juga bagi 15 guru Kristen yang akan 
menerima bantuan bulanan dari Open Doors, melalui merekalah 
siswa-siswi Kristen dapat terus bertumbuh dalam imannya saat belajar 
di sekolah. 
 
Rabu, 13 April 2011 -- VIETNAM 
 
Children`s Camp akan berlangsung di Vietnam musim panas tahun ini. 
Ribuan anak-anak akan datang dan bergabung. Banyak dari mereka datang 
dari tempat-tempat yang jauh. Berdoalah bagi perlindungan Tuhan untuk 
anak-anak ini, dan mereka akhirnya dikuatkan, disegarkan, dan 
diberkati melalui program ini. 
 
Kamis, 14 April 2011 -- SOMALIA 
 
Menurut laporan dari Compass Direct (17 Januari 2011), seorang ibu 
bernama AM (36 tahun) tewas dibunuh karena imannya pada Kristus awal 
Januari lalu oleh kelompok pemberontak. AM meninggalkan empat orang 
anak berusia 12, 8, 9, dan 4 tahun. Berdoalah bagi anak-anak AM yang 
masih berduka karena kehilangan ibu yang mereka kasihi, semoga benih 
iman yang ditinggal ibu mereka tumbuh dalam hati anak-anak ini. 
 
Jumat, 15 April 2011 -- KEPULAUAN KOMORO 
 
Banyak umat Kristen dari latar belakang agama M bergumul untuk bisa 
mendapatkan pekerjaan. Karena setelah mereka menerima Kristus, tidak 
ada yang mau menerima mereka bekerja. Open Doors baru-baru ini 
mengadakan pelatihan bersama gereja-gereja lokal untuk memperlengkapi 
mereka. Berdoalah saat mereka memulai pekerjaan baru dari hasil 
pelatihan yang diberikan. 
 
Sabtu, 16 April 2011 -- ERITREA 
 
Awal tahun ini, gelombang penangkapan terhadap umat Kristen kembali 
terjadi di Eritrea. Berdoalah agar Tuhan menguatkan umat-Nya yang 
mendekam di penjara. Ingatlah juga pada mereka yang akhirnya terpaksa 
menandatangani surat menyangkal iman agar bisa bebas, agar mereka 
dibebaskan dari rasa bersalah. Berdoalah bagi umat Kristen yang harus 
bersekutu secara sembunyi-sembunyi. 
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Minggu, 17 April 2011 -- KENYA 
 
Open Doors tengah mempersiapkan sebuah acara konsultasi di area yang 
didominasi oleh kelompok M pada bulan Mei mendatang. Berdoalah agar 
umat Kristen yang menghadiri konsultasi ini menyadari pentingnya 
menjangkau saudara-saudari mereka yang belum mengenal Kristus. 
Berdoalah juga bagi kesatuan Tubuh Kristus di negara ini. 
 
Senin, 18 April 2011 -- ETHIOPIA 
 
Bulan Januari lalu, kelompok agama M yang marah menikam Y karena ia 
menolak untuk menjadi pengikut agama mereka. Berdoalah bagi kesembuhan 
Y, dan doakanlah agar di tengah situasi yang cukup sulit ini, Y tetap 
peka akan perlindungan dan kasih Tuhan dalam hidupnya. 
 
Selasa, 19 April 2011 -- ASIA TENGAH 
 
Berdoalah bagi dua orang perempuan, R dan G, yang berani dan setia 
dalam pelayanan penginjilan. Suami R tidak dapat berjalan akibat 
sebuah kecelakaan dan saat ini sudah tidak bekerja lagi. Sementara G, 
harus memelihara 3 orang anak dan merawat suaminya yang sakit karena 
kecelakaan di tempat kerja. Tekanan hidup tidak melemahkan mereka dari 
bersaksi. 
 
Rabu, 20 April 2011 -- AFGANISTAN 
 
R tidak bisa membaca dan menulis, tapi setiap hari selama 4 hingga 6 
jam ia mendengarkan Perjanjian Baru melalui MP3. Ia mengalami 
penderitaan dan penganiayaan dan sedang berdoa untuk pindah dari kota 
tempatnya sekarang. Berdoalah bersama R agar Tuhan menyingkapkan 
rencana-Nya atas hidup umat-Nya ini. 
 
Kamis, 21 April 2011 -- UZBEKISTAN 
 
Impor Alkitab semakin terasa sulit karena peraturan-peraturan yang 
dibuat pemerintah. Sementara itu, tekanan yang dialami umat Kristen 
dari masyarakat terus-menerus meningkat setiap hari. Berdoalah bagi 
keluarga-keluarga Kristen yang tinggal di lembah F, mereka dilarang 
mengambil air dari pipa yang disediakan pemerintah. 
 
Jumat, 22 April 2011 -- TAJIKISTAN 
 
Berdoalah bagi organisasi-organisasi Kristen yang sedang dalam 
pemeriksaan pemerintah. Berdoalah bagi hikmat Tuhan ketika mereka 
melewati pemeriksaan. 
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Sabtu, 23 April 2011 -- MEKSIKO 
 
Berdoalah bagi umat Kristen di tengah komunitas T. Mereka banyak 
diusir karena penginjilan. Berdoalah bagi sebuah gereja Injili di 
Meksiko, bulan Desember tahun lalu gembala mereka dibunuh dan saat ini 
gereja tersebut sedang mengalami tekanan. 
 
Minggu, 24 April 2011 -- SEMENANJUNG ARAB 
 
Berdoalah bagi A, seorang saudara dari latar belakang agama M yang 
saat ini sudah menjadi pemimpin jemaat. Saat ini ia menghadapi 
tuntutan dari pengadilan dan menghadapi ancaman empat tahun penjara. 
Berdoalah bagi A dan campur tangan Tuhan membelanya. 
 
Senin, 25 April 2011 -- KAWASAN ISRAEL DAN PALESTINA 
 
Situasi umat Kristen di kawasan Gaza cukup sulit. Sebagai kelompok 
minoritas, mudah bagi mereka untuk merasa takut akan serangan 
kelompok-kelompok radikal -- khususnya saudara-saudari kita MBB. 
Mereka sering kali menjadi target serangan kelompok-kelompok radikal. 
Berdoalah bagi perlindungan Tuhan untuk umat-Nya di kawasan Gaza. 
 
Selasa, 26 April 2011 -- IRAN 
 
Situasi ekonomi di Iran terus memburuk dalam beberapa bulan terakhir. 
Harga makanan dan minyak terus naik tinggi. Berdoalah bagi 
saudara-saudari kita seiman yang harus menghadapi kesulitan ini. 
Berdoalah agar Tuhan menguatkan 120 umat Kristen yang ditahan 
sepanjang Natal hingga Tahun Baru kemarin. Banyak dari mereka yang 
saat ini masih berada di penjara. 
 
Rabu, 27 April 2011 -- IRAK 
 
Berdoalah untuk perlindungan dan karya Tuhan atas Christian Centres -- 
Ruang Pertemuan dan Toko-Toko Buku Kristen. Semoga kesaksian yang 
keluar dari orang-orang yang melayani di tempat-tempat ini menyentuh 
hati banyak orang, dan banyak orang yang belum mengalami Kristus 
secara pribadi akhirnya tersentuh melihat kesaksian mereka. 
 
Kamis, 28 April 2011 -- LIBYA 
 
Berdoalah bagi umat Kristen yang menjadi target dari kelompok Secret 
Service di negara ini. Berdoalah agar Tuhan menganugerahkan damai yang 
melampaui akal pikiran manusia, serta perlindungan ilahi-Nya atas 
umat-Nya. Berdoalah bagi tenaga kerja asing yang ada di negara ini. 
Mereka sering kali mengalami masa-masa sulit, khususnya mereka yang 
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terpanggil untuk melakukan penginjilan. 
 
Jumat, 29 April 2011 -- MAROKO 
 
Pemerintah secara terbuka menentang orang Kristen di Maroko. Polisi 
rahasia bahkan memasang jebakan untuk menangkap pemimpin dan menjerat 
mereka dengan pertanyaan sulit tentang iman Kristiani. Berdoalah untuk 
hikmat Tuhan atas para pemimpin ini. Berdoalah bagi lawatan Tuhan atas 
orang-orang di Maroko. 
 
Sabtu, 30 April 2011 -- LEBANON 
 
Di Lebanon, Injil boleh secara bebas dibagikan. Berdoalah agar 
pintu-pintu tetap dibuka dan umat Kristen dapat menjangkau mereka 
yang belum mengenal Kristus. Berdoalah bagi stabilitas politik di 
Lebanon dan bagi para pemimpin yang menginvestasikan waktu mereka bagi 
pembangunan Kerajaan Tuhan di Lebanon. Berdoalah agar Gereja membawa 
berita tentang kasih, damai, dan pengharapan. 
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Open Doors 47/Mei/2011 
Minggu, 1 Mei 2011 -- KOLOMBIA 
 
Berdoa bagi umat Kristen di bagian utara. Di wilayah tersebut gereja 
diserang oleh kelompok gerilyawan. Pada bulan Januari, beberapa orang 
masuk ke dalam dua gereja saat ibadah berlangsung dan mulai menembaki 
orang-orang di sana. Empat orang Kristen terbunuh. 
 
Senin, 2 Mei 2011 -- INDIA 
 
Berdoa untuk Seminar Anak Open Doors. Lebih dari 100 anak akan 
berkumpul selama 4 hari. Berdoa agar kami dapat menolong anak-anak 
yang dipengaruhi oleh kebencian akibat kekerasan yang mereka hadapi 
ini. 
 
Selasa, 3 Mei 2011 -- TIONGKOK 
 
Berdoalah untuk pelayanan Socio-Economic Development yang sedang 
berkembang di tengah masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan 
rendah. Pelayanan ini dibutuhkan untuk membawa transformasi bagi 
mereka. 
 
Rabu, 4 Mei 2011 -- BANGLADESH 
 
Tingginya tingkat buta huruf pada umat Kristen menghambat pertumbuhan 
iman mereka. Kesalahan pengajaran sering terjadi karena kurangnya 
pemahaman Alkitab. Berdoa bagi program baca tulis yang diadakan Open 
Doors yang bekerja sama dengan berbagai kelompok gereja. 
 
Kamis, 5 Mei 2011 -- BHUTAN 
 
Gereja kecil di Bhutan berada di tengah perkembangan politik dan 
keagamaan yang signifikan, sehingga memungkinkan untuk membawa 
kebebasan beragama. Doakan agar mereka dapat mengesampingkan 
perbedaan-perbedaan denominasi dan dapat berdiri bersama untuk 
mempersatukan perbedaan dalam mencapai tujuan. 
 
Jumat, 6 Mei 2011 -- BRUNEI 
 
Pekerja misi yang melayani umat percaya di Brunei harus waspada ketika 
melayani. Mereka berhadapan dengan risiko penjara dan bahaya-bahaya 
lainnya jika diketahui aparat keamanan. Berdoa untuk perlindungan dan 
keselamatan dari Allah untuk keteguhan iman mereka. 
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Sabtu, 7 Mei 2011 -- INDONESIA 
 
Umat Kristen di provinsi Jawa bergumul untuk mengganti agama pada KTP, 
hal ini dapat menyebabkan mereka kehilangan hak-hak tertentu dan lebih 
rentan terhadap ancaman. Berdoa agar mereka berhikmat dalam menyikapi 
situasi ini. 
 
Minggu, 8 Mei 2011 -- LAOS 
 
Ketika keluarga-keluarga Kristen diusir dari desa dan masuk ke dalam 
hutan, anak-anak mereka menderita kelaparan, sakit, kebingungan, dan 
tertekan secara emosional. Berdoa pada Tuhan untuk menjaga iman dan 
emosi anak-anak ini, terutama pada masa-masa sulit. 
 
Senin, 9 Mei 2011 -- MALADEWA 
 
Tingkat statistik pemuda pengguna narkoba yang mengalami kekerasan 
fisik dan seksual semakin meningkat. Para pemuda Kristen bergumul 
dengan keadaan yang sama dengan minimnya pemuridan dan bimbingan yang 
mereka dapat. Berdoa untuk anak-anak muda Kristen dalam pemulihan 
tubuh dan hati mereka. 
 
Selasa, 10 Mei 2011 -- MYANMAR 
 
Banyak umat Kristen dipaksa untuk bekerja pada hari Minggu. Hal ini 
perlahan-lahan mencekik pertumbuhan rohani mereka, karena mereka 
kehilangan persekutuan dengan saudara seiman. Berdoa untuk para 
pemimpin dalam menyikapi situasi dan tekanan ini. 
 
Rabu, 11 Mei 2011 -- FILIPINA SELATAN 
 
Open Doors akan mengadakan Sekolah Alkitab Musim Panas untuk komunitas 
anak-anak di Sangali, Pasobolong, dan Riohondo. Berdoa agar cinta 
anak-anak kepada Tuhan semakin bertumbuh dan dapat menjadi terang bagi 
anak-anak lain yang belum mengenal Tuhan. 
 
Kamis, 12 Mei 2011 -- SRI LANKA 
 
Pendeta di M dan T akan berkumpul untuk mengikuti seminar Berdiri 
Teguh di Tengah Badai selama tiga hari. Berdoalah untuk pelatihan ini 
yang akan mempersiapkan para pemimpin Kristen dalam menghadapi 
penganiayaan dengan kasih dan pengampunan. 
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Jumat, 13 Mei 2011 -- VIETNAM 
 
Pelatihan Open Doors terus dilakukan untuk memperlengkapi 
wanita-wanita Kristen. Berdoa untuk para peserta agar dapat 
membagikan berkat kepada keluarga dan orang-orang di sekitar mereka. 
 
Sabtu, 14 Mei 2011 -- ETHIOPIA 
 
T seorang penjahit Kristen, dipenjara karena diduga menodai buku agama 
lain. Bersyukur kepada Tuhan karena pada akhirnya hakim tinggi 
pengadilan membebaskannya dari segala dakwaan. Berdoa untuk T agar 
tetap percaya pada Tuhan dan kepada pemimpin-pemimpin gereja yang 
menjadi sasaran karena mendukung T. 
 
Minggu, 15 Mei 2011 -- UGANDA 
 
Pada bulan Mei 2011, Open Doors akan menghadiri Holistic Ministry 
Awareness Seminar (HMAS), untuk memberi pelatihan kepada pemimpin 
gereja mengenai panggilan mereka dalam melayani jemaat dari kaum papa. 
Berdoa agar pelatihan ini dapat menjadi berkat bagi seluruh peserta. 
 
Senin, 16 Mei 2011 -- KEPULAUAN ZANZIBAR 
 
Banyak dari jemaat lokal yang tidak mengerti hak-hak mereka, dan hal 
ini mengakibatkan penghancuran bangunan gereja dan tanah-tanah mereka 
direbut. Berdoa agar pemimpin gereja dapat bersatu dan menjaga aset 
pelayanan mereka. 
 
Selasa, 17 Mei 2011 -- TANZANIA 
 
Open Doors berencana untuk mencari tahu bentuk dan tingkat 
penganiayaan di negeri ini -- Informasi ini akan digunakan bagi 
pelayanan di masa yang akan datang. Berdoa bagi pimpinan Tuhan dalam 
perjalanan dan penyertaan Tuhan dalam pertemuan dengan para pemimpin 
gereja. 
 
Rabu, 18 Mei 2011 -- AFGHANISTAN 
 
Berdoa untuk S.S. (23 tahun) yang telah dipenjara sejak Oktober 2010. 
Dalam suratnya ia menulis, "Saya berada dalam tekanan psikologis. Saya 
diserang secara fisik dan diancam akan dibunuh oleh kelompok radikal 
dan tahanan anti-pemerintah di dalam penjara." 
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Kamis, 19 Mei 2011 -- AZERBAIJAN 
 
Berdoa untuk S, anak laki-laki berusia 15 tahun. Setelah S memutuskan 
untuk percaya pada Kristus, keluarganya memberikan dua pilihan 
kepadanya: Yesus atau keluarga. Dia memutuskan untuk memilih Yesus dan 
meninggalkan rumahnya. Umat Kristen lain mengasuhnya. Ia mengasihi 
Tuhan dengan segenap hati dan mengalami kasih Allah dalam hidupnya. 
 
Jumat, 20 Mei 2011 -- UZBEKISTAN 
 
Lembaga Alkitab di Uzbekistan didenda karena melanggar prosedur impor 
Alkitab: 5000 Alkitab Rusia dan 7000 Alkitab anak-anak dalam bahasa 
Uzbek dan Karakalpak. Berdoa agar barang-barang yang disita 
dikembalikan. 
 
Sabtu, 21 Mei 2011 -- TAJIKISTAN 
 
M, baru saja menjadi Kristen. Awalnya suaminya mengizinkannya pergi ke 
gereja, tetapi setelah beberapa saat suaminya melarangnya. Saat M 
menentangnya, suaminya mulai memperlakukannya dengan kasar. Berdoa 
untuk hati suaminya agar diubahkan dan M diberikan keteguhan iman 
untuk tetap mengikut Kristus dengan setia. 
 
Minggu, 22 Mei 2011 -- ASIA TENGAH 
 
Bersyukur kepada Tuhan bahwa perayaan hari libur dapat diadakan 
bersama dengan anak-anak gereja lokal. Mereka semua memuliakan Tuhan, 
bermain bersama, dan memberikan hadiah kepada anak yatim piatu. 
 
Senin, 23 Mei 2011 -- JAZIRAH ARAB 
 
Berdoa bagi orang Kristen yang dipenjarakan oleh keluarga mereka 
sendiri. Berdoa agar keluarganya memiliki belas kasihan kepada mereka, 
dan mengizinkan mereka untuk menggunakan internet, sehingga mereka 
dapat berkomunikasi satu dengan lainnya melalui email dan terus 
membaca Alkitab. 
 
Selasa, 24 Mei 2011 -- IRAN 
 
Berdoa untuk keterbukaan hati para pemimpin Gereja Armenia dan Assiria 
kepada umat yang mencari Yesus dan mengetuk pintu gereja mereka. 
Sebagai akibat dari penganiayaan yang keras, orang Kristen masih 
tersebar dan terpisah. Berdoa agar mereka dapat memulai gereja rumah 
yang baru. 
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Rabu, 25 Mei 2011 -- ISRAEL DAN WILAYAH PALESTINA 
 
Setelah tiga setengah tahun tanpa pendeta, Gereja Baptis di Gaza 
berdoa untuk seorang pendeta yang dapat melayani jemaat dalam jumlah 
kecil. Berdoa bersama mereka agar Tuhan menyediakan hamba-Nya untuk 
menggembalakan domba-domba-Nya. 
 
Kamis, 26 Mei 2011 -- IRAK 
 
Seorang pendeta injili kehilangan setengah dari jemaat setelah 
serangan mengerikan terhadap gereja di Baghdad. Berdoa agar Tuhan 
memberikan kekuatan dan dorongan untuk para pemimpin gereja, dalam 
penggembalaan umat-Nya di tempat-tempat yang berbahaya seperti Baghdad 
dan di kota-kota lain di negara ini. 
 
Jumat, 27 Mei 2011 -- TUNISIA 
 
Setelah Presiden BA meninggalkan Tunisia, orang-orang sedang menanti 
pemilihan umum yang baru. Berdoalah agar pemilihan berjalan bebas dan 
damai. Berdoalah agar perubahan rezim akan memberikan lebih banyak 
kebebasan dan orang-orang Kristen, agar dapat mendaftarkan gereja 
mereka dengan resmi. 
 
Sabtu, 28 Mei 2011 -- SURIAH 
 
Setengah dari penduduk negara ini berusia di bawah 25 tahun. 
Orang-orang muda di sana berharap mendapat kesempatan belajar, 
pekerjaan yang baik, dan kehidupan normal bersama keluarga. Berdoa 
untuk gereja, agar dapat memberi harapan kepada orang lain untuk 
mengikut Yesus dan hidup menurut kehendak-Nya. 
 
Minggu, 29 Mei 2011 -- LEBANON 
 
Situasi di Lebanon terus berlangsung tegang. Berdoalah agar Gereja 
dapat membantu masyarakat untuk mengalami pemulihan sejati. Berdoalah 
agar pesan pengampunan menuntun mereka melihat ke arah Yesus dan 
meneladani-Nya. 
 
Senin, 30 Mei 2011 -- ALJAZAIR 
 
Negara ini bergumul dengan dua masalah yang berpengaruh pada gereja: 
pengangguran dan tunawisma. Berdoa untuk kekuatan dan harapan baru 
dalam Yesus. Berdoa untuk stabilitas pemerintah yang adil dan benar, 
serta untuk perlindungan gereja selama ketegangan berlangsung di 
Afrika Utara. 
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Selasa, 31 Mei 2011 -- MAROKO 
 
Maroko tersentuh oleh gerakan liberal yang dilakukan para pemuda. 
Berdoa agar Raja Maroko dapat mengerti perlunya reformasi di negara 
ini. Berdoa kepada Tuhan untuk membuka hati para pemuda agar mereka 
tersentuh oleh Berita Injil. 
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Open Doors 48/Juni/2011 
Rabu, 1 Juni 2011 -- ETHIOPIA 
 
Berdoa untuk umat Kristen Protestan di J, negara bagian O di Ethiopia, 
yang telah melihat kehancuran dan menderita kerugian besar selama 
beberapa bulan terakhir. Gereja-gereja dan rumah-rumah dihancurkan dan 
tiga ribu orang harus mengungsi. 
 
Kamis, 2 Juni 2011 -- SUDAN SELATAN 
 
Penduduk awam terjebak di tengah bentrokan antara Sudan Selatan dan 
Utara. Berdoa agar Tuhan memampukan gereja setempat untuk membantu 
memenuhi kebutuhan fisik dan rohani penduduk setempat. 
 
Jumat, 3 Juni 2011 -- UGANDA 
 
Seorang wanita dari Kasese diberi racun oleh keluarganya sendiri 
setelah ia menolak untuk menyangkal iman Kristennya. Dia meninggal dan 
meninggalkan keenam anaknya. Berdoa untuk pemulihan anak-anaknya agar 
semakin dikuatkan dalam perjalanan iman mereka. 
 
Sabtu, 4 Juni 2011 -- TANZANIA 
 
Berdoa untuk Seminar Holistic Awareness bagi pendeta yang tinggal di 
pedesaan. Berdoa agar mereka dapat memahami dan menerapkan pelatihan 
ini dalam gereja. Berdoa untuk penyertaan Tuhan saat mereka menghadapi 
tantangan ekonomi yang dapat menghalangi dan memengaruhi pelayanan 
mereka. 
 
Minggu, 5 Juni 2011 -- ERITREA 
 
Terus berdoa untuk mereka yang dipenjara karena imannya kepada Yesus. 
Berdoa agar mereka tetap teguh dalam keyakinan iman dan Tuhan terus 
menopang mereka. 
 
Senin, 6 Juni 2011 -- KOMORO 
 
Terus berdoa untuk kesatuan umat Kristen di Kepulauan Komoro. Berdoa 
juga untuk pengembangan sosial-ekonomi sehingga dapat mengurangi 
kemiskinan di antara mereka. 
 
 
 



OpenDoors 2011 
 

45 
 

Selasa, 7 Juni 2011 -- TIONGKOK 
 
Berdoa untuk perjalanan misi Open Doors ke Tiongkok, untuk kebangunan 
rohani bagi umat Kristen lokal dan umat Kristen dari luar negeri, 
terutama di daerah-daerah yang orang Kristennya adalah minoritas yang 
ditindas oleh pemerintah dan masyarakat. 
 
Rabu, 8 Juni 2011 -- INDIA 
 
Berdoalah bagi ratusan keluarga Kristen yang telah diusir dari rumah 
mereka oleh Naxalities (pemberontak bersenjata). Berdoa untuk penataan 
kembali kehidupan mereka yang telah hancur sebagai akibat dari 
penggusuran dan sikap apatis pemerintah. 
 
Kamis, 9 Juni 2011 -- BANGLADESH 
 
Open Doors mendukung studi teologi sekitar 30 orang percaya di tiga 
sekolah Alkitab. Berdoalah bagi mereka untuk menjadi gembala yang 
rendah hati dan berkomitmen pada gereja Tuhan. 
 
Jumat, 10 Juni 2011 -- BHUTAN 
 
Banyak dari pendeta rakyat yang butuh diperlengkapi dalam menafsirkan 
Firman Tuhan. Namun, kesempatan untuk mendapatkannya sangat sedikit, 
bahkan hampir tidak ada. Ada kemungkinan untuk mengikuti pelatihan di 
luar negeri, tapi kemiskinan menghalangi mereka. Berdoa agar 
terbukanya kesempatan pelatihan bagi para pendeta lokal. 
 
Sabtu, 11 Juni 2011 -- BRUNEI 
 
Saling berbagi dan mengekspresikan iman Kristen sangat berbahaya bagi 
umat Kristen setempat. Mereka dapat kehilangan pekerjaan dan kebebasan 
jika mereka mencoba berbicara tentang Kristus. Berdoalah pada Tuhan 
agar mereka mendapat hikmat dalam memberitakan kabar baik di tengah 
orang-orang yang mencari jawaban. 
 
Minggu, 12 Juni 2011 -- INDONESIA 
 
Umat Kristen dari latar belakang agama SALAM berkumpul dalam kelompok 
kecil tanpa sepengetahuan keluarga mereka. Dukung mereka dalam doa, 
agar mereka mampu berdiri teguh dalam iman mereka kepada Tuhan. 
 
Senin, 13 Juni 2011 -- LAOS 
 
Gereja Laos berjuang untuk memberikan pelatihan bagi para pemuda dan 
anak-anak. Ada beberapa guru yang berdedikasi dalam pelayanan. Berdoa 
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agar Tuhan memanggil dan membangkitkan lebih banyak pekerja dengan 
hati dan keterampilan untuk menjangkau para pemuda. 
 
Selasa, 14 Juni 2011 -- MALAYSIA 
 
Berkumpul bersama untuk berbagi pengalaman dan keahlian adalah 
tantangan bagi para pekerja gereja di antara para penduduk setempat 
yang telah beriman. Banyak dari mereka yang bekerja sendiri, terasing 
dari sesama pekerja dan gereja. Berdoalah bagi perlindungan Tuhan atas 
mereka. 
 
Rabu, 15 Juni 2011 -- MALADEWA 
 
Secara umum, umat Kristen di Maladewa bergumul untuk tetap berpegang 
teguh pada iman serta untuk menemukan pemimpin rohani yang dapat 
membawa mereka semakin dekat pada Yesus. Berdoa agar Tuhan mengirimkan 
para pekerja yang memiliki hati untuk melayani umat Kristen di 
Maladewa dan tidak terintimidasi oleh risiko dan bahaya. 
 
Kamis, 16 Juni 2011 -- MYANMAR 
 
Karena kemiskinan dan kurangnya pemuridan, umat Kristen negara bagian 
Chin mengalami kesulitan menjadi garam dan terang di tengah 
masyarakat. Berdoa kepada Tuhan untuk situasi ini. 
 
Jumat, 17 Juni 2011 -- NEPAL 
 
Situasi politik di Nepal telah stabil. Partai politik yang bersaing 
dipanggil untuk bekerja menuju rancangan konstitusi baru. Berdoalah 
untuk campur tangan Tuhan atas keadaan ini, agar keputusan akhir dari 
undang-undang akan melindungi hak-hak warga negara Nepal. 
 
Sabtu, 18 Juni 2011 -- FILIPINA SELATAN 
 
Open Doors akan mengumpulkan utusan Injil lokal dan pekerja gereja di 
salah satu tempat di Filipina untuk seminar tiga hari pada bulan Juni, 
dengan tujuan untuk membina dan membangun iman Secret Believers. 
Berdoalah agar pertemuan ini berbuah dan menjadi sesuatu yang 
bermanfaat bagi Saudara-Saudari kita dari latar belakang agama M ini. 
 
Minggu, 19 Juni 2011 -- VIETNAM 
 
Open Doors akan mengadakan tiga pelatihan untuk para pemuda pada bulan 
ini. Satu kelompok baru adalah kelompok pemimpin pemuda dari bagian 
barat daya Vietnam. Berdoa agar tidak ada yang menghalangi mereka 
untuk menghadiri sesi ini, dan agar Tuhan membuka hati mereka dan 
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meningkatkan keterampilan mereka untuk menjangkau kaum muda Vietnam. 
 
Senin, 20 Juni 2011 -- KOREA UTARA 
 
Berdoa untuk bencana kelaparan di Korea Utara. Bahkan daging manusia 
juga dijual di pasar. Anak-anak jalanan dibunuh, sehingga daging, 
darah, dan organnya dapat dijual. Berdoa bagi proyek-proyek Open Doors 
yang berisiko di Korea Utara. 
 
Selasa, 21 Juni 2011 -- KOLOMBIA 
 
Seorang pendeta yang bertugas di Gereja Kristen Injili diracuni dengan 
ramuan tradisional. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari penganiayaan 
terencana yang dilakukan pemimpin Indian terhadap umat Kristen. Berdoa 
agar Tuhan memberi penghiburan bagi keluarga dan anggota gerejanya. 
 
Rabu, 22 Juni 2011 -- JAZIRAH ARAB 
 
Berdoa bagi banyak orang di Jazirah Arab yang menangis dalam hati 
karena kekosongan dan penderitaan hidup, agar mereka memperoleh 
kesempatan untuk menemukannya dalam Yesus sebagai satu-satunya 
jawaban. Berdoa agar seluruh kekacauan, protes, dan kerusuhan dapat 
memberikan kesempatan bagi orang Kristen untuk menjadi garam dan 
terang serta membawa kasih Kristus. 
 
Kamis, 23 Juni 2011 -- YAMAN 
 
Penculikan lima keluarga Jerman, seorang pria Inggris, dan pembunuhan 
tiga gadis masih merupakan kasus terbuka. Meskipun dua gadis dari 
keluarga Jerman yang ditemukan terluka telah aman dan berada di rumah 
saat ini, namun pergumulan belum berakhir. Berdoa agar Tuhan 
mengungkapkan kebenaran yang terjadi dan menghiburkan 
keluarga-keluarga yang menderita dan kehilangan. 
 
Jumat, 24 Juni 2011 -- IRAN 
 
Lebih dari 40 orang Kristen masih berada dalam penjara di berbagai 
kota. Di antara mereka adalah pendeta YN di R. Ia dijatuhi hukuman 
mati karena pemurtadan pada bulan November 2010. Pengacaranya telah 
mengajukan banding ke Mahkamah Agung. Saat ini YN menunggu tanggal 
persidangan di penjara. Berdoalah baginya, istri, dan kedua anak 
mereka. 
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Sabtu, 25 Juni 2011 -- ISRAEL DAN WILAYAH PALESTINA 
 
Masa kuliah telah berakhir dan para siswa telah menyelesaikan ujian 
mereka. Berdoalah untuk bimbingan Tuhan bagi para siswa yang telah 
lulus, khususnya ketika mereka membuat pilihan untuk langkah 
berikutnya. 
 
Minggu, 26 Juni 2011 -- IRAN 
 
Berdoa bagi para pengungsi Kristen yang tidak memiliki tempat tinggal 
dan harus tinggal di tenda-tenda darurat. Berdoalah agar mereka 
merasakan angin dan udara segar saat hari panas. Berdoa agar Tuhan 
juga melindungi kehidupan para pengungsi, dan matahari tidak 
menyebabkan kerusakan yang parah pada tanaman mereka. 
 
Senin, 27 Juni 2011 -- LIBYA 
 
Pada saat pokok doa ini ditulis, perang saudara dan intervensi 
internasional sedang terjadi. Peristiwa ini telah menyebabkan banyak 
ketakutan dan ketidakpastian bagi umat Kristen. Berdoa bagi orang- 
orang di negeri ini, juga bagi saudara-saudari kita seiman. 
 
Selasa, 28 Juni 2011 -- TUNISIA 
 
Setelah revolusi yang terjadi di awal tahun ini, situasi gereja tidak 
bertambah baik. Kekristenan menghadapi lebih banyak masalah dari 
masyarakat. Berdoalah untuk perlindungan dan keberanian bagi umat 
Kristen di Tunisia yang menjangkau para pengungsi yang datang dari 
Libya. Berdoalah untuk mereka. 
 
Rabu, 29 Juni 2011 -- ALJAZAIR 
 
Berdoa untuk kondisi politik di negara ini. Lima orang meninggal dan 
lebih dari 800 orang terluka pada saat melakukan demonstrasi di 
sepanjang tahun 2011. Berdoa agar situasi ini cepat berakhir. 
 
Kamis, 30 Juni 2011 -- ASIA TENGAH 
 
Distribusi Alkitab, literatur Kristen, dan materi audio/video masih 
menjadi tantangan besar bagi setiap orang yang terlibat di dalamnya. 
Berdoalah agar polisi tidak akan menemukan tempat penyimpanan dan 
tidak menyita materi-materi ini. 
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Open Doors 49/Juli/2011 
Jumat, 1 Juli 2011 -- TIONGKOK 
 
Ada sebuah kebutuhan besar dalam pelatihan kepemimpinan dan pekerja, 
untuk mewartakan Kabar Baik ke kota-kota yang belum terjangkau di 
Hunan. Berdoa bagi pembentukan struktur pelatihan yang efektif, untuk 
melengkapi satu-satunya seminari Alkitab yang resmi 
 
Sabtu, 2 Juli 2011 -- KOLOMBIA 
 
Berdoa bagi 59 umat Kristen, termasuk guru-guru di Kolombia bagian 
barat daya. Penghasilan mereka diambil oleh pemimpin tradisional 
karena guru-guru ini tidak ingin berada di bawah hukum leluhur. Umat 
Kristen lokal mencoba untuk menolong para guru dengan hasil lahan 
mereka, tetapi hal itu masih belum cukup. 
 
Minggu, 3 Juli 2011 -- ASIA TENGAH 
 
Bersyukur kepada Tuhan untuk pertumbuhan proyek media Open Doors di 
beberapa kota di negara ini. Kami sangat bersyukur atas 
pendistribusian ribuan DVD dan CD. Berdoa untuk perlindungan bagi 
semua pihak yang terlibat dan sumber-sumber yang telah memberkati 
gereja. 
 
Senin, 4 Juli 2011 -- DAGESTAN 
 
Pada 15 Juli 2010 Pendeta AS, dari salah satu gereja di Makhatchkala, 
telah dibunuh karena penjangkauannya di Republik Kaukasus, Dagestan. 
Berdoa untuk istrinya, Z, yang saat ini tengah berjuang untuk keluar 
dari traumanya. 
 
Selasa, 5 Juli 2011 -- CHECHNYA 
 
Penduduk Chechnya yang telah menjadi Kristen mengalami kesulitan untuk 
dapat bersekutu dengan umat Kristen lainnya di negara itu. Tidak 
jarang mereka harus meninggalkan negara tersebut untuk bertemu dengan 
umat Kristen lainnya. Berdoa bagi mereka agar dapat bersekutu bersama. 
 
Rabu, 6 Juli 2011 -- INGUSHETIA 
 
Hampir tidak ada umat Kristen di Ingushestia (Kaukasus Utara). 
Berdoalah untuk jangkauan penginjilan yang sedang terjadi. Berdoa agar 
banyak penduduk yang menerima Yesus sebagai Juru Selamat. 
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Kamis, 7 Juli 2011 -- AZERBAIJAN 
 
Bersyukur pada Tuhan untuk pelayanan penjara yang dilakukan beberapa 
umat Kristen di negara ini. Mereka berkata, "Kami menjangkau banyak 
orang yang belum percaya melalui pelayanan ini, dan banyak orang telah 
menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat." Berdoalah untuk 
keberhasilan ini. 
 
Jumat, 8 Juli 2011 -- TAJIKISTAN 
 
Seorang pendeta di Tajikistan berkata, "Melalui doa kita akan memiliki 
kekuatan dari Tuhan untuk pergi ke tempat-tempat yang menakutkan. 
Beberapa tempat sangat tidak ramah bagi orang Kristen. Kita perlu 
keberanian dan mengalahkan ketakutan kita untuk pergi ke sana" 
 
Sabtu, 9 Juli 2011 -- UZBEKISTAN 
 
Berdoa untuk Gereja Baptis yang telah terdaftar di Tashkent. Gereja 
ini sudah dua kali digerebek polisi setempat. Seluruh buku, Alkitab, 
DVD, komputer, dan peralatan lainnya disita dan hampir tidak tersisa 
apa pun. Empat pemimpin gereja dikenakan denda yang cukup besar. 
 
Minggu, 10 Juli 2011 -- TURKMENISTAN 
 
Berdoa untuk kesehatan Pendeta DS yang tetap setia menjalankan 
pelayanannya dalam penjara, karena musim panas dapat menjadi sangat 
panas di padang pasir. Berdoa untuk istrinya saat ia harus 
meninggalkan pekerjaannya. 
 
Senin, 11 Juli 2011 -- PANTAI GADING 
 
Sejak penahanan mantan Presiden Pantai Gading pada bulan April, 
masyarakat internasional, dan terutama gereja, prihatin tentang masa 
depan negara ini. Berdoalah agar kerusuhan ini tidak menghambat 
penginjilan di negara ini. 
 
Selasa, 12 Juli 2011 -- BANGLADESH 
 
Seminar "Berdiri Teguh di Tengah Badai" berlangsung untuk membekali 
umat Kristen lokal tentang apa yang Alkitab wartakan mengenai 
penganiayaan. Open Doors mengadakan seminar di daerah Gazipur di 
antara 35 pekerja dan pendeta. Berdoa agar pembekalan ini dapat 
membekali mereka untuk berpegang teguh terhadap imannya. 
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Rabu, 13 Juli 2011 -- BHUTAN 
 
Pada bulan Juli, gereja lokal telah mengumpulkan kaum muda untuk 
berdoa dan disertai pendalaman Alkitab. Kaum muda ini membutuhkan 
bimbingan untuk berkomitmen menjadi pengikut Kristus. Berdoa kepada 
Tuhan agar para pemimpin dan pendeta terbeban untuk memenangkan hati 
kaum muda ini. 
 
Kamis, 14 Juli 2011 -- MALADEWA 
 
Berkumpul untuk beribadah setiap hari minggu adalah hal yang mustahil 
bagi beberapa umat Kristen di Maladewa. Namun, Alkitab berkata bahwa 
tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Berdoa bagi umat percaya agar 
tetap dapat menemukan jalan untuk bersekutu di tengah larangan ini. 
 
Jumat, 15 Juli 2011 -- MYANMAR 
 
Mendaftarkan gereja lokal sebagai gereja resmi adalah sesuatu hal yang 
tidak mungkin untuk banyak pendeta karena korupsi, birokrasi, dan 
diskriminasi. Berdoa untuk pertolongan Tuhan bagi para pendeta untuk 
melanjutkan misi mereka di tengah situasi yang terjadi. 
 
Sabtu, 16 Juli 2011 -- NEPAL 
 
Umat Kristen adalah kelompok minoritas di Nepal. Meskipun berita 
mengenai penduduk Nepal yang diserang atau dibunuh jarang terdengar, 
tetapi mereka terus berjuang melawan prasangka mengenai agama mereka 
di desa-desa. Berdoa agar mereka dapat menjadi terang dan garam dalam 
komunitas mereka. 
 
Minggu, 17 Juli 2011 -- FILIPINA SELATAN 
 
Open Doors akan mengadakan pelatihan untuk membekali para pemimpin dan 
pendeta untuk memuridkan umat yang baru percaya. Berdoa untuk 
partisipasi dan interaksi yang baik di tengah para murid. 
 
Senin, 18 Juli 2011 -- SRI LANKA 
 
S masih berumur 2 tahun ketika ia kehilangan ayahnya, NE, pendeta dari 
daerah Ampara yang ditembak mati tiga tahun lalu. Kisah beliau telah 
diberitakan pada buletin September -- Oktober 2010. Berdoa agar S 
mengalami Tuhan sebagai ayahnya. 
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Selasa, 19 Juli 2011 -- VIETNAM 
 
Kelas kaum perempuan di bagian utara akan berlangsung di bulan Agustus 
di beberapa provinsi. Berdoa bagi keamanan mereka dan kelas yang akan 
berlangsung tanpa gangguan dari pihak setempat. 
 
Rabu, 20 Juli 2011 -- KOREA SELATAN 
 
Banyak penduduk Korea Selatan yang mencoba menemukan makanan di gunung 
dan berakhir dengan kekecewaan. Berdoa secara sungguh-sungguh bagi 
keadaan pangan agar membaik bagi warga sipil setempat. Seorang warga 
Amerika, JY, tertangkap di Korea Selatan karena pekerjaan misi, sebuah 
pelanggaran serius di Korea Selatan 
 
Kamis, 21 Juli 2011 -- JAZIRAH ARAB 
 
Banyak penduduk lokal yang sudah lebih terbuka untuk Injil saat ini. 
Berdoa untuk pendistribusian Alkitab dan materi-materi Kristen dan 
perlindungan bagi yang terlibat di dalamnya. Berdoa bagi jaringan yang 
akan masuk ke dalam area baru dan dapat menemukan kontak lokal untuk 
bekerja sama. 
 
Jumat, 22 Juli 2011 -- OMAN 
 
Berterima kasih kepada Tuhan untuk Open Doors yang ada di salah satu 
bagian di Oman. Berterima kasih juga pada Tuhan untuk orang-orang yang 
baru percaya. Berdoa agar lebih banyak penduduk Oman yang bertemu 
dengan Yesus dan menjadi pengikut-Nya. 
 
Sabtu, 23 Juli 2011 -- IRAN 
 
Berdoa bagi umat Kristen yang telah bebas dan bagi mereka yang masih 
berada di penjara. Di antara mereka ada pasangan A dan K, serta 
pendeta YN. Berdoa agar mereka mengalami kehadiran dan damai dari 
Yesus selama mereka berada di penjara, dan agar mereka dapat 
membagikan damai Kristus bagi tahanan dan penjaga penjara tersebut. 
 
Minggu, 24 Juli 2011 -- ISRAEL DAN WILAYAH PALESTINA 
 
Berdoa untuk beberapa kamp musim panas. Anak-anak sangat ingin datang 
ke kamp ini, terutama anak-anak yang tinggal di area terisolasi yang 
sulit memiliki kesempatan untuk bertemu dengan anak-anak Kristen 
lainnya. 
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Senin, 25 Juli 2011 -- IRAK 
 
Berdoalah untuk orang-orang Kristen yang akan berkumpul untuk 
konferensi dan kamp di bagian utara negara itu. Terus berdoa untuk 
kepemimpinan gereja yang akan bekerja keras untuk berbagai gereja, 
agar dapat menjangkau dalam kasih satu sama lain. 
 
Selasa, 26 Juli 2011 -- LIBYA 
 
Berdoa untuk hikmat bagi pelayanan Open Doors dalam cara bekerja di 
negara yang dilanda perang saudara. Keadaan ini membuat kondisi gereja 
tidak stabil. Berdoa untuk ketekunan bagi orang percaya lokal, untuk 
berdiri kuat dalam iman mereka. 
 
Rabu, 27 Juli 2011 -- TUNISIA 
 
Pemilu akan diadakan pada tanggal 24 Juli 2011. Penduduk akan memilih 
anggota dewan konstitusi yang akan menulis ulang konstitusi. Ini 
mungkin akan berdampak besar pada masa depan negara ini. Berdoa 
kiranya Tuhan bekerja melalui pemilihan ini, sehingga gereja dapat 
bertumbuh di Tunisia. 
 
Kamis, 28 Juli 2011 -- MAROKO 
 
Demonstrasi di Maroko terjadi seperti halnya di negara lainnya. Para 
kaum muda berharap akan konstitusi baru yang lebih bebas. Berdoa agar 
penduduk di sana menyadari bahwa Yesus dapat memberikan mereka 
kebebasan yang sejati. 
 
Jumat, 29 Juli 2011 -- MAURITANIA 
 
Tekanan penganiayaan yang berkelanjutan menciptakan keadaan yang penuh 
kecurigaan antar umat percaya. Berdoa untuk kasih, kesatuan, dan 
pemahaman, terutama di tengah para pemimpin gereja. Berdoa untuk 
pertumbuhan iman melalui pendalaman Alkitab. 
 
Sabtu, 30 Juli 2011 -- SURIAH 
 
Situasi di Suriah sangat genting dan gereja khawatir akan kemungkinan 
buruk yang akan terjadi bilamana pemerintahan runtuh. Ada tanda-tanda 
gerakan Kristen disukai di dalam negeri. Berdoa agar umat Kristen 
dapat menjadi pihak yang dipercaya untuk bekerja sama. 
 
 
 



OpenDoors 2011 
 

54 
 

Minggu, 31 Juli 2011 -- LEBANON 
 
Ingat, dalam doa banyak penduduk non-Lebanon yang memiliki hak 
istimewa untuk mendengar Injil di Lebanon (dan Suriah). Tuhan sedang 
membangun gereja-Nya di Timur Tengah, bahkan di saat yang bergejolak. 
Berdoalah akan ada banyak orang akan menemukan Tuhan dan bagi 
tempat-tempat untuk mereka bisa belajar lebih banyak tentang Yesus. 
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Open Doors 50/Agustus/2011 
Senin, 1 Agustus 2011 -- KOLOMBIA 
 
Teruslah berdoa bagi 59 orang guru yang penghasilannya diambil oleh 
pemimpin desa mereka. Para pemimpin ini juga memutuskan untuk 
menghancurkan seluruh sekolah Kristen dan menyingkirkan umat percaya 
yang tidak menyetujui kepercayaan tradisi mereka. 
 
Selasa, 2 Agustus 2011 -- AFGANISTAN 
 
Pada tanggal 5 Agustus 2010, 10 orang pekerja dari gerakan Misi 
Bantuan Internasional, terbunuh di Afganistan dalam perjalanan mereka 
setelah memberikan pelayanan medis di daerah terpencil. Doakan dan 
ingatlah keluarga maupun teman-teman mereka yang masih berada dalam 
kesedihan. 
 
Rabu, 3 Agustus 2011 -- AZERBAIJAN 
 
Akhir-akhir ini, keluarga Kristen miskin bahkan tidak memiliki cukup 
uang untuk membeli roti. Mereka telah berdoa dengan membaca Mazmur 91 
dan memohon pertolongan Tuhan. Hari berikutnya salah satu tim Kristen 
datang dengan bantuan bahan makanan. Bersyukur dan berdoalah bagi 
pelayanan misi gereja lokal kepada masyarakat. 
 
Kamis, 4 Agustus 2011 -– ASIA TENGAH 
 
Bersyukur kepada Tuhan, karena pada saat ini banyak persekutuan di 
rumah orang percaya di Asia Tengah. Mereka membutuhkan doa kita di 
tengah kondisi yang sulit, dan tekanan terus-menerus yang datang dari 
tetangga, teman, dan kekuasaan lokal. Banyak dari mereka yang tidak 
memiliki pekerjaan dan berjuang dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. 
 
Jumat, 5 Agustus 2011 -- KIRGIZSTAN 
 
Berdoa untuk orang Uzbek minoritas di Kirgizstan. Sampai saat ini 
keadaan masih terus bergejolak, setelah kekerasan etnis yang terjadi 
pada tahun 2010. Berdoa juga untuk pemulihan dari trauma penduduk 
setelah kekerasan tersebut terjadi, dan peran gereja dalam proses ini. 
 
Sabtu, 6 Agustus 2011 -- XINJIANG, UYGHURS 
 
Ingatlah dan terus berdoa bagi A yang berada di penjara. Berdoa pula 
bagi keluarganya. Saat ini istrinya harus membesarkan kedua anak 
mereka. Kiranya, istri A dan anak-anaknya mendapatkan kekuatan dari Tuhan. 

http://alkitab.mobi/?Mazmur+91
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Minggu, 7 Agustus 2011 -- UZBEKISTAN 
 
Berdoalah terus bagi keluarga DSM. Setelah keluar dari penjara, 
saat-saat sulit bagi keluarga ini baru saja dimulai. Secara fisik DSM 
telah sehat, tetapi jauh di dalam hatinya ia belum merasakan 
kebebasan. 
 
Senin, 8 Agustus 2011 -- KAMERUN 
 
Berdoa bagi karya Roh Kudus dalam hati umat Kristen yang baru 
bertobat. Berdoa bagi pertumbuhan rohani, kepercayaan yang teguh, dan 
ketergantungan penuh pada Tuhan. Khususnya berdoa bagi MO, yang 
semakin dikuatkan dalam pelayanan misinya dan mengandalkan Tuhan dalam 
segala perkara. 
 
Selasa, 9 Agustus 2011 -- ETHIOPIA 
 
Pemimpin dan umat Kristen di Moyale dan sekitarnya, terus menjadi 
target penganiayaan dan jumlahnya terus meningkat. Berdoalah terus 
agar Tuhan selalu memelihara iman mereka dan memberikan perlindungan 
fisik bagi mereka. Mohon kepada Tuhan agar Roh-Nya yang Kudus menuntun 
semua penginjil di Moyale, agar terus menyandarkan diri pada Tuhan. 
 
Rabu, 10 Agustus 2011 -- SUDAN 
 
Keadaan yang serba tidak pasti terus terjadi di Sudan Selatan sejak 
pemilu tahun lalu. Akibatnya, ketidakstabilan terjadi di Nil Atas, 
terutama Abbey, perbatasan yang disengketakan antara Sudan Utara dan 
Selatan. Berdoalah agar ada perdamaian di negara ini. 
 
Kamis, 11 Agustus 2011 -- UGANDA 
 
Bersyukur kepada Tuhan atas kelahiran putra IN dengan selamat. Ia 
menjadi janda setelah suaminya terbunuh karena imannya pada akhir 
tahun lalu. Ia sedang mengandung pada saat itu. Bersyukur pada Tuhan 
untuk pemulihannya dari trauma. Dia juga telah dibantu melalui bantuan 
modal usaha untuk kehidupan sehari-hari. 
 
Jumat, 12 Agustus 2011 -- TANZANIA 
 
Berterima kasih pada Tuhan atas suksesnya seminar Holistik yang 
diadakan bagi pendeta di pedesaan. Berdoa untuk para partisipan yang 
mengikuti pelatihan sebagai wakil dari gerejanya. Berdoa untuk 
pimpinan Tuhan karena mereka menghadapi tantangan dalam bidang ekonomi 
yang menghalangi pelayanan mereka. 
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Sabtu, 13 Agustus 2011 -- ERITREA 
 
Terus berdoa bagi mereka yang dipenjara karena imannya pada Kristus. 
Berdoa agar mereka tetap teguh dalam keyakinan dan iman, bahwa Tuhan 
Yesus akan terus bersama dan menguatkan mereka. 
 
Minggu, 14 Agustus 2011 -- KOMORO 
 
Terus berdoa untuk kesatuan umat percaya antarpulau. Berdoa juga agar 
terjadi pemulihan perekonomian sehingga angka kemiskinan terus 
berkurang. 
 
Senin, 15 Agustus 2011 -- BANGLADESH 
 
Umat percaya di Bukit Chittagong kebanyakan berasal dari umat Hindu. 
Pada umumnya, mereka mengalami penganiayaan berupa pengusiran dari 
rumah dan peternakannya. Teruslah berdoa bagi mereka agar Tuhan selalu 
melindungi dan memelihara iman mereka. 
 
Selasa, 16 Agustus 2011 -- BHUTAN 
 
Umat yang baru saja mengaku percaya langsung menjadi sasaran serangan 
dan terus ditekan oleh orang-orang di sekitar mereka. Penolakan akan 
dialami oleh mereka yang berasal dari keluarga Hindu. Teruslah berdoa 
agar mereka dapat tetap menjadi pelaku Firman yang setia, meski di 
tengah tekanan. 
 
Rabu, 17 Agustus 2011 -- BRUNEI 
 
Membentuk umat percaya di Brunei adalah tantangan besar bagi beberapa 
utusan Injil. Tekanan dan pengisolasian agama menghambat pertumbuhan 
iman penduduk setempat. Berdoa agar para umat percaya dapat memperoleh 
kekuatan dan penghiburan di masa kehausan rohani. 
 
Kamis, 18 Agustus 2011 -- INDONESIA 
 
Kaum SALAM di Pulau Jawa bersekutu di tempat terpencil dan dalam 
jumlah kecil untuk menghindari kecurigaan dari masyarakat. Risiko 
kehilangan kebebasan dan kehidupan akan mereka alami saat menghadiri 
persekutuan ini. Berdoalah agar Tuhan melindungi mereka dari 
serangan-serangan fisik. Doakan juga untuk ketahanan iman mereka. 
 
Jumat, 19 Agustus 2011 -- LAOS 
 
Negara ini kekurangan pemimpin untuk pelayanan. Berdoa agar Tuhan 
membangkitkan pemimpin baru yang muda dan dewasa dalam kepemimpinan, 
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yang akan diperlengkapi untuk memimpin pelayanan. 
 
Sabtu, 20 Agustus 2011 -- MALAYSIA 
 
Beberapa gereja lokal rindu berpartisipasi dalam pelayanan sebuah 
lembaga misi yang bertujuan untuk memuridkan umat percaya di daerah 
terpencil. Namun, mereka ditolak karena alasan keamanan dan risiko 
yang tinggi. Berdoa kepada Tuhan agar Ia membukakan jalan dan 
memberikan keamanan, sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam misi 
ini. 
 
Minggu, 21 Agustus 2011 -- MALADEWA 
 
Meskipun Maladewa ditetapkan sebagai Negara dengan 100 persen beragama 
Mayoritas, masih ada orang-orang percaya yang mengikut Yesus, meskipun 
secara diam-diam. Berdoalah secara sungguh-sungguh bagi pengikut 
Kristus di Maladewa, agar tetap setia dalam imannya. 
 
Senin, 22 Agustus 2011 -- MYANMAR 
 
Kesejahteraan anak-anak, pemuda, dan perempuan di Gereja menjadi 
sangat rentan karena keadaan sosial-budaya. Beberapa gereja telah 
berinisiatif untuk membangun pelayanan yang akan memberikan pemuridan 
khusus. Berdoa kepada Tuhan agar IA mengutus hamba-hamba-Nya yang 
melayani dan menjawab kebutuhan ini. 
 
Selasa, 23 Agustus 2011 -- NEPAL 
 
Hak untuk mewartakan iman seseorang menjadi hal yang sensitif di 
Nepal, terutama sebagai negara dengan sistem reformasi konstitusi. 
Ketentuan bersyarat untuk kebebasan beragama semakin membatasi hak-hak 
minoritas yang menganut agama yang berbeda. Berdoalah agar Tuhan 
menyatakan campur tangan-Nya di tengah situasi ini. 
 
Rabu, 24 Agustus 2011 -- FILIPINA SELATAN 
 
Open Doors akan melanjutkan program pelatihan bagi kaum muda di Sama 
bulan Agustus ini, yang kebanyakan adalah umat percaya dari latar 
belakang M. Berdoa agar melalui program ini peserta dapat menanamkan 
disiplin rohani dan semangat membagikan Firman Tuhan, tanpa memandang 
usia. 
 
Kamis, 25 Agustus 2011 -- SRI LANKA 
 
Upaya rehabilitasi pasca perang saudara terus berlangsung, terutama di 
distrik-distrik timur laut Sri Lanka. Tubuh Kristus dapat berperan 
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dalam mendorong rekonsiliasi dan membantu pemerintah dalam memulihkan 
infrastruktur. Berdoalah bagi para pemimpin gereja, pendeta, dan 
keluarga orang percaya setia melakukan bagian mereka. 
 
Jumat, 26 Agustus 2011 -- VIETNAM 
 
Bulan Agustus ini, kelas pelatihan untuk wanita di bagian Utara akan 
dilangsungkan. Mereka mengadakannya di daerah di mana keamanan 
merupakan tantangan bagi orang Kristen. Berdoa untuk hikmat khusus dan 
perlindungan bagi para peserta, fasilitator, dan penyelenggara, serta 
untuk kelancaran pelatihan ini, agar dapat berlangsung tanpa hambatan 
apa pun. 
 
Sabtu, 27 Agustus 2011 -– SEMENANJUNG ARAB 
 
Berdoa bagi umat percaya agar tetap kuat selama bulan Ramadan (1 s/d 
29 Agustus). Berdoa agar Tuhan ada di dalam mereka dan memberkati 
mereka dengan sukacita, damai, dan persekutuan dengan-Nya. 
 
Minggu, 28 Agustus 2011 -- OMAN 
 
Berdoa untuk curahan kuasa Roh Kudus di Oman, di mana angka 
keingintahuan penduduk tentang Firman Tuhan terus meningkat. Berdoalah 
agar Tuhan membangun komunitas umat percaya lokal di Negara ini. 
 
Senin, 29 Agustus 2011 -- QATAR 
 
Berdoa untuk saudara seiman kita di Qatar yang merindukan persekutuan 
dengan umat percaya lainnya. Berdoa agar mereka bisa saling bertemu 
dan menguatkan, mengingat pentingnya persekutuan umat percaya. 
 
Selasa, 30 Agustus 2011 -- IRAN 
 
Iran memiliki 40 juta penduduk di bawah umur 25 tahun (total populasi 
74 juta). Banyak orang muda di Iran yang tidak berpengharapan dan 
merasa kecewa. Mereka tidak dapat melihat masa depan mereka dengan 
jernih. Berdoa bagi pemuda di Iran, kiranya firman Tuhan yang hidup 
menjangkau, menjamah, dan hidup dalam hati, serta menjadi pengharapan 
mereka. 
 
Rabu, 31 Agustus 2011 -- KOREA UTARA 
 
Berdoa untuk seluruh umat Kristen yang berada dalam penjara dan kamp konsentrasi, 
kiranya Tuhan memberikan mereka iman dan kekuatan dalam menghadapi keadaan ini. 
Berdoa bagi orang-orang yang melayani pengungsi Korea Utara di Tiongkok, dan 
mereka yang melakukan penginjilan secara rahasia di Korea Utara. 
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Open Doors 51/September/2011 
1 September 2011 -- KOREA UTARA 
 
Ketika umat Kristen di Korea Utara diintai dan ditangkap, mereka harus 
melalui cobaan yang mengerikan, termasuk interogasi, pemukulan, dan 
macam penyiksaan lain. Berdoalah agar umat Kristen di Korea Utara 
tetap bertahan dan mengalami kemuliaan Allah dalam ruang bawah tanah 
yang gelap. 
 
2 September 2011 -- TIONGKOK 
 
Berdoa agar buku pembelajaran Alkitab yang didistribusikan oleh Open 
Doors, dapat menjangkau daerah-daerah yang paling membutuhkan. Ada 
banyak nomor kontak instansi dan pemimpin gereja yang harus diubah 
untuk alasan keamanan selama masa pengaturan pengiriman, sehingga 
menghambat proses pendistribusian. 
 
3 September 2011 -- MESIR 
 
September adalah bulan yang penting dalam sejarah Mesir karena 
diselenggarakan pemilihan parlemen. Pemilihan presiden dijadwalkan 
akan dilaksanakan 2 bulan kemudian. Berdoalah untuk campur tangan 
Tuhan yang nyata dalam segala hal dan untuk keadaan masa depan Mesir. 
 
4 September 2011 -- ETHIOPIA 
 
Ketika S memutuskan untuk mengikuti Kristus, setelah dilayani secara 
diam-diam oleh seorang percaya, dia diusir dari keluarga dan desanya. 
Tolong berdoa untuk S, dan istrinya yang sementara meninggalkannya 
karena tekanan dari masyarakat untuk menceraikan S. 
 
5 September 2011 -- REPUBLIK AFRIKA TENGAH 
 
Sejak Bulan Mei 2011, pembunuhan terhadap anak-anak untuk diambil 
organ tubuhnya terjadi di Republik Afrika Tengah, Bangui. Tujuan 
dilaksanakannya tindakan kriminal ini adalah untuk meraup jumlah uang 
yang besar. Berdoa untuk campur tangan dan kedaulatan Tuhan dalam 
keadaan ini. 
 
6 September 2011 -- BANGLADESH 
 
M mulai percaya kepada Kristus ketika ayahnya, yang memiliki kelemahan 
penglihatan, memintanya untuk membacakan Alkitab. Keputusan yang ia 
ambil, mengakibatkan ia kehilangan teman-temannya dan ditekan untuk 
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kembali ke iman lamanya. Berdoalah untuk M, agar mendapatkan kekuatan 
dan keberanian dari Allah. 
 
7 September 2011 -- BHUTAN 
 
Umat Kristen yang telah mengakui iman percayanya di komunitas 
pedesaan, sering dianggap sebagai kutukan dan kemudian dikucilkan. 
Penduduk setempat cenderung menyalahkan mereka atas setiap kemalangan 
yang terjadi, seperti bencana alam yang menimpa mereka. Tolong berdoa 
kepada Tuhan, agar melindungi anak-anak-Nya yang berada di sana. 
 
8 September 2011 -- BRUNEI 
 
Ada beberapa umat percaya yang merahasiakan imannya dan duduk dalam 
posisi pemerintahan yang berpengaruh di Brunei. Berdoalah bagi 
bantuan, perlindungan, dan ketaatan mereka terhadap iman percayanya, 
dan bila saatnya tiba, mereka akan diberi keberanian untuk menyatakan 
iman percayanya. 
 
9 September 2011 -- INDONESIA 
 
Dua seminar SSTS akan diselenggarakan di Sumatera dan Jawa Timur pada 
bulan ini. Berdoa untuk hikmat bagi para fasilitator. Berdoa juga 
untuk hati para peserta, agar siap untuk dibentuk. Berdoa pula untuk 
cuaca selama seminar ini berlangsung. 
 
10 September 2011 -- LAOS 
 
Kaum muda di Laos, kurang mendapat pembinaan dalam memilih pekerjaan 
dan teman hidup mereka. Berdoa agar Tuhan memanggil para pemimpin umat 
Kristen, untuk membimbing para kaum muda dalam menghadapi pilihan- 
pilihan yang penting dalam hidup mereka. 
 
11 September 2011 -- MALADEWA 
 
Sekitar 90 persen anak-anak di Maladewa telah mengalami pengabaian, 
kekerasan fisik, atau penganiayaan. Berdoalah kepada Tuhan untuk 
mengungkapkan akar penyebab dari masalah ini. Berdoa agar Roh Kudus 
melingkupi hati orang-orang yang melakukan kekerasan kepada anak-anak. 
 
12 September 2011 -- MYANMAR 
 
Suatu saat sepasang umat Kristen memberikan kesaksian bagi suku R. 
Hasil dari pelayanan ini adalah ada beberapa orang dari suku R yang 
bertobat. Namun, mereka harus mengalami penganiayaan yang dilakukan 
oleh kelompok Mayoritas. Puji Tuhan, meskipun harus mengalami aniaya, 
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tetapi mereka tetap menaruh harapannya kepada Tuhan. Berdoa agar 
mereka tetap memegang teguh imannya pada Kristus. 
 
13 September 2011 -- NEPAL 
 
Merasa tidak nyaman dan mengalami diskriminasi adalah beberapa bentuk 
tantangan yang dialami oleh umat percaya yang berada di tengah 
komunitas Mayoritas di Nepal. Berdoa agar mereka tidak melakukan balas 
dendam, melainkan menanggapinya dengan pengampunan, kasih, dan 
kesabaran. Berdoa bagi gereja lokal, agar dapat menjadi garam dan 
terang bagi komunitasnya. 
 
14 September 2011 -- FILIPINA SELATAN 
 
Program pelatihan kepemimpinan memasuki kelas ketiga pada bulan ini. 
Sebanyak 32 umat percaya yang berasal dari Suku S, telah mendaftar 
untuk mengikuti program tersebut. Berdoa agar para umat percaya setia 
menghadiri kelas ini dan mengamalkan pelatihan yang telah diajarkan 
dalam program. 
 
15 September 2011 -- SRI LANKA 
 
Meskipun ada sekolah Alkitab yang sangat baik di Sri Lanka, namun 
karena kurangnya sumber daya, menghalangi banyak orang Kristen yang 
menginginkan untuk melayani. Tahun ini, Open Doors memberikan beasiswa 
kepada 32 siswa sekolah Alkitab. Marilah kita berdoa bagi mereka, agar 
dapat rajin dalam menyelesaikan sekolah teologi mereka. 
 
16 September 2011 -- VIETNAM 
 
Beberapa siswa dari kelas wanita di Vietnam Utara, harus melalui 
perjalanan sejauh 100 kilometer dari pegunungan. Mereka mengajukan 
diadakannya pelatihan selama 5 hari, di salah satu rumah umat percaya 
lokal. Berdoa untuk perlindungan Tuhan bagi mereka selama perjalanan 
panjang tersebut. 
 
17 September 2011 -- LIBYA 
 
Berdoalah untuk orang percaya di ibukota Tripoli. Mereka berada dalam 
tekanan, tetapi mencoba untuk hidup normal. Berdoa untuk masyarakat 
internasional dan kebijaksanaan atas segala keputusan yang dibuat 
untuk Negara ini. 
 
18 September 2011 -- LIBYA 
 
Berdoa untuk umat percaya di bagian timur Negara ini. Rezim 
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pemberontak telah berhasil memberikan kesempatan mereka untuk dapat 
lebih bebas. Berdoa agar Negara ini mendapat perhatian dari dunia 
internasional. Berdoa agar hal ini memberikan kebebasan yang lebih 
bagi gereja untuk mengadakan ibadah dan mengekspresikan iman. 
 
19 September 2011 -- TUNISIA 
 
Adanya keterbukaan dan kebebasan bagi pelayanan melalui radio dan 
televisi di Negara ini. Berdoa agar orang-orang yang ikut ambil bagian 
di dalamnya dapat memilih strategi yang benar. Berdoa bagi umat 
Kristen yang telah meninggalkan negaranya karena segala ancaman yang 
mereka terima. Berdoa agar mereka dapat membangun hidup baru di Negara 
yang baru. 
 
20 September 2011 -- IRAN 
 
Iran memiliki lebih dari 40 juta penduduk yang berusia di bawah 25 
tahun (total populasi 74 juta). Banyak orang muda di Iran yang putus 
asa dan kecewa. Mereka merasa bahwa mereka tidak memiliki masa depan. 
Berdoa untuk kaum muda di Iran. Berdoa agar firman Tuhan dapat mengisi 
hidup, kasih, dan pengharapan mereka. 
 
21 September 2011 -- IRAN 
 
Terus berdoa bagi VA dan narapidana lainnya di Iran. Berdoa agar Tuhan 
terus menegaskan dalam hati mereka, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang 
terus berada di samping mereka, walaupun saat ini mereka di penjara 
dan terasing dari dunia luar. 
 
22 September 2011 -- IRAK 
 
Berdoa bagi pelayanan melalui radio yang telah memberkati beberapa 
kota, termasuk Bagdad selama tahun-tahun yang sulit. Hal yang sama 
juga terjadi pada satelit televisi Kristen, yang ditonton oleh banyak 
orang yang sulit datang ke gereja. 
 
23 September 2011 -- SEMENANJUNG ARAB 
 
Berdoa untuk kepala pemerintahan dari tujuh kota di Semenanjung ini. 
Berdoa untuk setiap staf yang beragama Kristen, kiranya mereka dapat 
menjangkau teman-temannya. Berdoalah agar mereka dapat membuka hati 
untuk Kristus. 
 
24 September 2011 -- QATAR 
 
Berdoa untuk kerinduan umat Kristen lokal untuk bersekutu dengan 
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sesama umat percaya lainnya yang merahasiakan iman mereka. Berdoa agar 
mereka dapat saling berkomunikasi, menguatkan, dan mendapatkan 
pimpinan Tuhan untuk membentuk sebuah komunitas. 
 
25 September 2011 -- OMAN 
 
Berdoa untuk curahan dan urapan Roh Kudus di Oman, di mana adanya 
pertumbuhan penduduk yang tertarik pada firman Tuhan. Berdoa kiranya 
Tuhan dapat memulai komunitas umat lokal di Negara ini. 
 
26 September 2011 -- AREA ISRAEL DAN PALESTINA 
 
Berdoa untuk jemaat Mesianik di Israel. Banyak orang percaya harus 
berurusan dengan diskriminasi dan keterbatasan, baik dari organisasi 
Yahudi ortodoks seperti Yad L`Achim, dari keluarga mereka atau 
lingkungan sosial. Berdoalah agar mereka akan menemukan kekuatan dan 
keberanian dalam iman mereka. 
 
27 September 2011 -- MAURITANIA 
 
Tekanan tinggi pada orang-orang Kristen menciptakan kecurigaan di 
antara mereka. Berdoa untuk cinta, persatuan, dan pemahaman di antara 
para pemimpin gereja. Berdoa juga untuk kedewasaan iman para umat 
Kristen yang di dapat melalui pelatihan dan pembelajaran Alkitab. 
 
28 September 2011 -- SURIAH 
 
Orang-orang Kristen di Suriah berada di bawah tekanan dan intimidasi. 
Berdoa untuk hikmat dan perlindungan bagi para pemimpin Kristen. 
Mereka perlu mengalami kekuatan dari Yesus untuk terus menjadi gembala 
sejati dan mengarahkan bagi jemaat mereka! 
 
29 September 2011 -- LEBANON 
 
Berdoa bagi orang-orang Arab dari Open Doors yang datang untuk 
melakukan kunjungan singkat. Selama di sana, mereka telah 
bercakap-cakap dengan umat Kristen di Lebanon. Berdoa agar mereka 
dapat menjadi katalis yang sejati dalam kasih di negara mereka. 
 
30 September 2011 -- UZBEKISTAN 
 
Berdoa untuk beberapa keluarga Kristen yang tidak lagi diperbolehkan 
untuk menggunakan pipa air di desa yang merupakan sumber air. Hal ini 
terjadi saat penduduk desa mengetahui tentang perubahan iman mereka. 
Berdoalah bagi keluarga-keluarga tersebut. 
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Open Doors 52/Oktober/2011 
Sabtu, 1 Oktober 2011 -- MESIR 
 
Pemilihan parlemen akan diadakan pada bulan Oktober dan November. Apa 
pun dapat terjadi pada bulan-bulan tersebut, jika dilihat dari 
keinginan partai-partai untuk menguasai negara ini. Kekerasan juga 
memungkinkan akan terjadi. Berdoalah agar Mesir berada dalam keadaan 
aman dan damai pada bulan Oktober. 
 
Minggu, 2 Oktober 2011 -- SEMENANJUNG ARAB 
 
Saat ini umat percaya lokal menjadi lebih terbuka. Berdoa agar umat 
Kristen dapat meningkatkan kesempatan untuk membagikan firman Tuhan 
dan berdoa untuk pimpinan Roh Kudus, agar apa yang ditabur jatuh ke 
ladang yang subur. 
 
Senin, 3 Oktober 2011 -- MALADEWA 
 
Karena Negara memberikan hukuman yang ringan bagi anak-anak, maka 
anak-anak sering dipergunakan oleh kelompok kriminal untuk melancarkan 
kegiatan mereka. Di sisi lain, beberapa orang dan lembaga melakukan 
advokasi untuk hak para anak di Maladewa. Berdoalah untuk campur 
tangan Tuhan dalam masalah yang terjadi di Negara ini. 
 
Selasa, 4 Oktober 2011 -- IRAN 
 
Di Iran, perempuan dianggap lebih rendah dari pria. Banyak wanita 
Kristen yang mengalami kasih penyertaan Tuhan. Berdoa agar Roh Kudus 
membimbing wanita Kristen dalam melayani perempuan dan pasangan 
lainnya, yang menjadi korban kekerasan. 
 
Rabu, 5 Oktober 2011 -- AREA ISRAEL DAN PALESTINA 
 
Gereja di Gaza sedang berjuang. Mereka hidup sebagai minoritas dan 
harus berurusan dengan isu-isu yang tersebar. Berdoa agar Tuhan 
memberikan hikmat dalam kepemimpinan gereja dan sikap yang benar untuk 
melayani. 
 
Kamis, 6 Oktober 2011 -- IRAK 
 
Berdoa untuk proses distribusi Alkitab berbahasa Arab dan Alkitab 
keluarga. Berdoa agar "kelaparan rohani" masyarakat, dapat dipenuhi 
dengan didapatkannya Alkitab tersebut. Berdoa agar literatur yang 
didistribusikan, dapat sampai ke tangan-tangan yang tepat. 
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Jumat, 7 Oktober 2011 -- TUNISIA 
 
Berdoalah untuk pemilu pada tanggal 23 Oktober 2011, agar berlangsung 
damai dan hasil yang baik untuk nasib agama minoritas. Hasil pemilihan 
akan menentukan arah masa depan negara ini. Pemilihan parlemen dan 
presiden akan berlangsung pada tahap berikutnya. 
 
Sabtu, 8 Oktober 2011 -- LIBYA 
 
Saat ini, Libya sedang berada dalam proses transisi dan mengakibatkan 
kekacauan. Berdoa untuk umat Kristen yang tetap tinggal di negara ini 
dan harus menghadapi banyak kesulitan. Berdoa agar para pemimpin 
bertobat dan mengurungkan segala rencana jahat mereka. 
 
Minggu, 9 Oktober 2011 -- MAROKO 
 
Para pemimpin gereja di Maroko kerap kali mendapatkan tekanan dan 
kekerasan dari polisi. Berdoa bagi perlindungan dari Tuhan, agar umat 
Kristen hidup dalam persatuan, serta gereja semakin bertumbuh seiring 
dengan penjangkauan yang bertumbuh. 
 
Senin, 10 Oktober 2011 -- MAURITANIA 
 
Sejak bulan Mei sampai Juli, beberapa umat Kristen ditangkap dan 
mengalami penyerangan. Hal ini mengakibatkan tekanan bagi setiap 
individu dan menimbulkan perasaan curiga di tengah-tengah umat 
Kristen. Berdoa untuk kasih, kesatuan, dan pengertian di antara para 
pemimpin gereja. 
 
Selasa, 11 Oktober 2011 -- ALJAZAIR 
 
K, seorang Kristen di Aljazair dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. 
Permintaan banding telah diajukan pada akhir bulan Juni, namun belum 
ada panggilan dari pengadilan, dan sepertinya ada penundaan kasus yang 
sama seperti beberapa kasus lainnya. 
 
Rabu, 12 Oktober 2011 -- SURIAH 
 
Berdoalah agar para pemimpin gereja menemukan cara melayani yang 
terbaik untuk Tuhan dan jemaat mereka. Mereka membutuhkan hikmat ilahi 
dan keberanian yang luar biasa dari Tuhan sendiri. Ini adalah waktu 
bagi gereja untuk terbuka kepada Tuhan dan masyarakat. 
 
Kamis, 13 Oktober 2011 -- LEBANON 
 
Berdoalah bagi sekolah-sekolah Kristen pada saat ini karena mereka 
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telah melalui 1 tahun ajaran lagi dengan murid-murid. Berdoalah agar 
kepala sekolah dan guru, akan meniru cara Yesus dengan memberikan yang 
terbaik untuk mendidik para siswa. 
 
Jumat, 14 Oktober 2011 -- BANGLADESH 
 
Pelaksanaan pemilu telah dijadwalkan berlangsung pada awal 2012, 
negara ini kembali mengalami pergolakan politik. Para pemuda dari 
universitas sering turun ke jalan untuk mengadakan unjuk rasa. Terus 
berdoa pada Tuhan, agar para gereja terus memobilisasi doa ini. 
 
Sabtu, 15 Oktober 2011 -- BHUTAN 
 
Kepala desa dan biksu sering menjadi sumber tekanan bagi umat Kristen 
di Bhutan. Salah satu isu yang beredar adalah saat umat Kristen 
menguburkan orang mati, yang menyinggung "tetangga" mereka. Tolong 
berdoa agar Tuhan untuk memberikan hikmat kepada orang percaya, cara 
menyelesaikan permasalahan ini. 
 
Minggu, 16 Oktober 2011 -- BRUNEI 
 
Gereja-gereja diizinkan di Brunei, tetapi ada pembatasan dan hukum 
yang melarang gerakan penjangkauan. Meskipun demikian, Tuhan terus 
mengungkapkan dirinya dengan cara-cara ajaib, yang telah melahirkan 
para petobat baru. Berdoalah untuk orang-orang beriman, agar menemukan 
sebuah gereja di mana mereka dapat bertumbuh secara rohani. 
 
Senin, 17 Oktober 2011 -- INDONESIA 
 
Setiap minggunya, MBB telah dibaptis, tetapi mereka terlantar dalam 
pelatihan dan pemuridan karena kurangnya tenaga pelayan. Berdoalah 
kepada Tuhan, agar Tuhan mengirimkan para pekerja-Nya untuk turun dan 
melayani para umat percaya ini. 
 
Selasa, 18 Oktober 2011 -- LAOS 
 
Gereja di Laos sangat membutuhkan pekerja gereja, pendeta, dan 
pemimpin yang akan menggembalakan domba-domba Tuhan. Sekolah-sekolah 
Alkitab tidak diizinkan beroperasi, terutama di daerah terpencil. Saat 
ini, ketika ada hati yang rindu untuk melayani, tetapi dibatasi oleh 
sedikitnya kesempatan untuk mendapatkan pelatihan. 
 
Rabu, 19 Oktober 2011 -- MALADEWA 
 
Karena adanya risiko yang tinggi jika diketahui telah berpindah iman 
menjadi Kristen, para saudara seiman kita dengan latar belakang agama 
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lain, menaruh kecurigaan satu sama lain. Hal ini menghalangi mereka 
untuk bersekutu bersama dan menghambat pertumbuhan iman mereka. 
Berdoalah kepada Tuhan agar menggantikan ketakutan mereka dengan iman 
dan kebijaksanaan. 
 
Kamis, 20 Oktober 2011 -- MYANMAR 
 
Pengertian Alkitab yang sangat baik dimiliki oleh para Pendeta di 
Myanmar, namun hal yang sebaliknya terjadi pada umat mereka. Ini 
adalah suatu indikasi adanya jarak dan celah dalam pelatihan dan 
pemuridan. Berdoa bagi para pemimpin, agar dapat menjadi proaktif 
dalam meneguhkan iman jemaatnya. 
 
Jumat, 21 Oktober 2011 -- FILIPINA SELATAN 
 
S adalah salah seorang murid dari pelatihan Open Doors. Pelatihan ini 
merupakan pelatihan kaum muda, yang berasal dari latar belakang agama 
lain. Sebagai seorang anak, ia didiskriminasi dan dilecehkan oleh 
karena Kristus. Ia telah memaafkan mereka yang menganiayanya dan 
berdoa untuk mereka. Berdoa agar kisah hidup S dapat menginspirasi 
pemuda-pemudi lainnya. 
 
Sabtu, 22 Oktober 2011 -- SRI LANKA 
 
Pelayanan misi yang dilakukan oleh para pendeta di pedesaan 
memungkinkan timbulnya pertentangan dengan para pemimpin kaum 
Mayoritas, yang nantinya dapat memengaruhi dan menghasut penduduk 
setempat untuk menyerang umat Kristen dan gereja-gereja. Berdoa agar 
kuasa Kristus melingkupi mereka, saat mengalami aniaya. 
 
Minggu, 23 Oktober 2011 -- VIETNAM 
 
Penggerebekan dan penginterogasian adalah risiko yang akan dihadapi 
oleh beberapa guru lokal dari Sekolah Alkitab Galilea. Namun, mereka 
tetap setia untuk datang ke desa-desa dan melakukan program pelatihan 
bagi para anggota masyarakat. 
 
Senin, 24 Oktober 2011 -- ETHIOPIA 
 
Umat Kristen yang berasal dari Desa K sering menjadi sasaran 
ekstremis. Berdoalah untuk orang-orang beriman, agar tetap kuat di 
tengah serangan yang mereka hadapi. Berdoa juga untuk pihak berwenang, 
agar peka terhadap ketidakadilan dan merespons protes para warga. 
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Selasa, 25 Oktober 2011 -- ASIA TENGAH 
 
Teruslah berdoa untuk perlindungan ekstra bagi mereka yang mengatur 
distribusi Alkitab dan literatur Kristen. Beberapa negara memiliki 
peraturan hukum yang sangat ketat untuk pengiriman literatur keagamaan 
dan impor buku-buku Kristen. Mereka yang terlibat akan menghadapi 
risiko besar. 
 
Rabu, 26 Oktober 2011 -- TAJIKISTAN 
 
Teruslah berdoa untuk M. Ia sering mengalami aniaya dari suaminya, 
bahkan suaminya mengancam akan membunuhnya. Di tengah situasi ini, ia 
memutuskan untuk dibaptis. Berdoa agar firman Tuhan dapat membuka mata 
suaminya. 
 
Kamis, 27 Oktober 2011 -- TURKMENISTAN 
 
Berdoa untuk Pendeta I yang berada di penjara. Istrinya, M 
mengunjunginya untuk membawakan makanan dan obat-obatan. Ia merasa 
sangat senang saat mengetahui saudara seiman dari seluruh dunia terus 
berdoa untuknya. Berdoalah terus untuk kesehatan, kekuatan, dan iman 
Pendeta I, serta terus berdoa bagi istri dan anak-anaknya. 
 
Jumat, 28 Oktober 2011 -- KYRGYZSTAN 
 
Berdoa untuk B, yang merupakan seorang penginjil. Pendapatan utamanya 
didapat dengan bekerja sebagai sopir taksi. Saat ini, ia menghadapi 
aniaya dari teman sepekerjaannya. Saat penumpang masuk ke dalam 
taksinya, teman-temannya memaksa penumpangnya untuk keluar, 
menghalangi jalan B, dan mengancamnya dengan kekerasan. 
 
Sabtu, 29 Oktober 2011 -- KAUKASUS UTARA 
 
Situasi politik di Kaukasus Utara sangat fluktuatif, kekerasan terjadi 
setiap hari. Berdoalah untuk umat Kristen di seluruh wilayah ini, agar 
mereka dapat menjadi saluran perdamaian dan rekonsiliasi. 
 
Minggu, 30 Oktober 2011 -- MALAYSIA 
 
Ada kebebasan untuk persekutuan Kristen untuk berkembang di Malaysia, 
tetapi tekanan agama dialami oleh kelompok adat yang berpindah ke 
agama lain. Tekanan tersebut datang dari anggota keluarga, tetangga, 
dan rekan mereka. Terus berdoa kepada Tuhan, agar memberikan mereka 
tempat yang aman, di mana mereka dapat mengalami pertumbuhan rohani. 
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Senin, 31 Oktober 2011 -- KOLOMBIA 
 
Berdoalah bagi seorang pemimpin Kristen lokal, ketika dia memimpin 
sebuah organisasi yang mewakili hampir 3.000 orang Kristen pribumi. 
Tekanan meningkat saat ia mencoba untuk mengubah hukum adat, untuk 
mendukung orang-orang Kristen pribumi. 
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Open Doors 53/November/2011 
Selasa, 1 November 2011 -- Bangladesh 
 
Anak-anak Kristen di Bangladesh menghadapi ejekan dan diskriminasi di 
sekolah dan komunitas mereka. Bahkan, mereka dilecehkan secara fisik. 
Meskipun orang tua mereka telah melapor kepada kepolisian setempat, 
pihak berwajib tidak selalu menggubris laporan mereka. Berdoa agar 
Tuhan melindungi anak-anak ini dan iman mereka terus bertumbuh. 
 
Rabu, 2 November 2011 -- Indonesia 
 
Jawa Timur adalah tempat yang sulit bagi gereja-gereja Kristen. 
Tekanan dari masyarakat lokal sangat kuat, terutama jika gereja 
tersebut mengalami penambahan jumlah jemaat. Berdoa untuk penyertaan 
Tuhan bagi para pendeta dan para pemimpin gereja di daerah ini. 
 
Kamis, 3 November 2011 -– Sri Lanka 
 
Di bagian utara, banyak keluarga Kristen yang dipaksa untuk keluar 
dari rumah mereka karena perang saudara yang berkepanjangan. Berdoa 
agar mereka mengalami kehadiran Tuhan dan dapat membangun kembali 
hidup mereka dan dipulihkan dari trauma. 
 
Jumat, 4 November 2011 -– Filipina Selatan 
 
Umat percaya di tengah suku T mengalami penganiayaan langsung dari 
keluarga yang mereka cintai dan dari para tetangga di desa mereka. T 
adalah suku yang keras dan merupakan hal yang wajar jika para umat 
percaya baru mengalami banyak kesulitan. Berdoa agar mereka tetap 
memegang teguh imannya dalam Isa Al-Masih. 
 
Sabtu, 5 November 2011 -- Bhutan 
 
Banyak gereja lokal yang mengalami kesulitan dalam menemukan tempat 
untuk berdoa dan bersekutu bersama-sama. Ibadah Minggu terkadang 
diadakan di rumah. Walaupun mereka menemukan tanah untuk dibangun 
gereja, para pemiliknya akan tetap mengusir mereka. Terus berdoa untuk 
gereja-gereja rumah di Bhutan. 
 
Minggu, 6 November 2011 -- Maladewa 
 
Anak-anak di Maladewa terus bergumul karena harus diperhadapkan kepada 
dua agama. Di sekolah, mereka diajarkan tentang agama dan tradisi 
agama lain, dan di rumah orang tuanya mengajarkan mereka tentang 
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kekristenan. Berdoa untuk keteguhan dan kekuatan anak-anak ini, agar 
kekristenan terus mengakar dalam hatinya. 
 
Senin, 7 November 2011 -- Myanmar 
 
Karena umat Kristen dilokalisasikan di Myanmar, maka gerakan mereka 
sangat terbatas, anak-anak dan para pemuda tidak mendapatkan akses 
belajar yang baik. Berdoa agar Tuhan memakai gereja-Nya untuk 
memberikan pengharapan bagi kaum muda. 
 
Selasa, 8 November 2011 -- Laos 
 
Ibadah tanpa izin yang dilakukan di rumah akan sangat mudah 
menimbulkan kecurigaan dari tetangga dan pemerintah lokal. Ini akan 
mempersulit pertumbuhan gereja. Berdoa kepada Tuhan, agar para pendeta 
diberikan kebijaksanaan, sehingga mereka dapat membina gereja-gereja 
di tengah keterbatasan yang ada. 
 
Rabu, 9 November 2011 -- Vietnam 
 
Pelatihan kaum muda di tengah para suku sangat berisiko karena 
pemimpin desa tidak mudah untuk memberikan izin untuk acara seperti 
ini. Ada beberapa kelas yang diberhentikan kegiatannya. Guru dan 
pesertanya dibawa dan diinterogasi. Berdoa agar mereka selalu percaya 
akan perlindungan dari Tuhan di tengah situasi ini. 
 
Kamis, 10 November 2011 -- Afganistan 
 
Telah terjadi kekeringan yang sedang berlangsung di utara, timur laut 
dan barat Afganistan. Hal ini menyebabkan ketidakamanan di wilayah 
ini. Selain itu, ada tujuh juta orang di seluruh negeri ini tengah 
menghadapi kekurangan pangan. Pekerja Kristen di wilayah ini meminta 
doa saudara sekalian bagi situasi ini. 
 
Jumat, 11 November 2011 -- Tajikistan 
 
Beberapa keluarga Kristen sangat miskin. Mereka tidak memiliki makanan 
cukup untuk hidup. Berdoa untuk mereka dan gereja lokal, agar memiliki 
jalan untuk membantu keluarga-keluarga ini. 
 
Sabtu, 12 November 2011 -- Uzbekistan 
 
Seorang pekerja mengatakan: "Saya mendengar bahwa kelompok umat 
percaya ada di setiap desa. Hidup mereka sangat sulit dan berada di 
bawah tekanan dari para tetangga, keluarga, dan pemerintah setempat. 
Banyak dari mereka yang tidak bekerja. Kami sering mengunjungi mereka, 
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dan mereka meminta saudara semua untuk mendoakan mereka." 
 
Minggu, 13 November 2011 -– India 
 
Berdoa untuk para umat Kristen di Andhra Pradesh. Di sana mereka 
mengalami banyak serangan yang menargetkan para pemimpin Kristen di 
area ini. Berdoa khususnya untuk Pendeta GN, yang organ hatinya 
bermasalah karena penganiayaan. 
 
Senin, 14 November 2011 -– Tiongkok 
 
Ibukota provinsi Jiangsu, Nanjing, adalah lokasi percetakan Amity 
berdiri. Amity adalah percetakan alkitab terbesar di dunia, yang telah 
memproduksi 80 juta alkitab sejak 1987, termasuk 26 juta lainnya yang 
di ekspor. Berterima kasih kepada Tuhan atas berdirinya percetakan ini 
dan berdoa agar produksi Alkitab dan buku Kristen semakin berkembang. 
 
Selasa, 15 November 2011 -– Ethiopia 
 
Umat percaya di Somali yang telah diketahui identitasnya sangat perlu 
didukung dalam doa. Kiranya, gereja di Somali menyadari tanggung jawab 
mereka dan melaksanakan tanggung jawab mereka dengan baik. 
 
Rabu, 16 November 2011 -– Nigeria 
 
Bersyukur kepada Tuhan atas kuasa-Nya yang tercurah bagi umat percaya 
yang mengalami kekerasan pascapemilu, dan keberanian yang mereka 
miliki untuk melanjutkan hidupnya. Berdoa untuk kesatuan di tengah 
kepemimpinan gereja di Nigeria Utara, untuk dapat menyatukan suara 
demi seluruh umat percaya di negara ini. 
 
Kamis, 17 November 2011 -– Uganda 
 
Berdoa untuk WM yang putranya dibunuh secara brutal setahun lalu. 
Sejak pembunuhan ini terjadi, WM terus diancam oleh tetangganya. Hal 
yang sangat buruk adalah pembunuh anaknya tidak ditindak secara hukum 
yang sepatutnya. Berdoalah agar keadilan dapat ditegakkan. 
 
Jumat, 18 November 2011 -– Semenanjung Arab 
 
Berdoa untuk umat percaya lokal, agar dapat mengenal satu sama lain, 
saling melayani satu sama lain, dan saling membangun. Berdoa agar 
mereka dapat saling menguatkan dan dapat tumbuh bersama dalam iman dan 
pengetahuannya tentang Tuhan Yesus Kristus. 
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Sabtu, 19 November 2011 -– Oman 
 
Pemerintah menanggapi dengan cara positif kepada orang yang mengangkat 
isu-isu tentang mereka. Sebuah organisasi lokal di Oman memiliki suara 
dan kasih untuk mengumandangkan keadilan dalam hidup mereka. Berdoa 
agar keterbukaan ini dapat menggiring mereka kepada Kristus. 
 
Minggu, 20 November 2011 -– Iran 
 
Berdoa untuk perlindungan Tuhan bagi pemimpin gereja rumah dan pendeta 
dari gereja Armenia dan Asiriyah. Mereka berada di bawah tekanan 
berat. Banyak dari mereka yang mengalami interogasi dari para polisi 
gelap. Berdoalah bagi anak-anak yang orang tuanya sedang berada dalam 
penjara. 
 
Senin, 21 November 2011 -– Daerah Israel dan Palestina 
 
Para "secret believers" di Gaza dan Semenanjung Barat mengalami 
guncangan berat. Berdoa agar mereka dapat melewati krisis ini dan 
mengalami penyertaan Tuhan, serta memperoleh kesempatan untuk 
berkumpul dan bersekutu bersama saudara seiman. 
 
Selasa, 22 November 2011 -– Irak 
 
Beberapa bulan terakhir komunitas Kristen diguncang oleh 
serangan-serangan. Empat gereja di Kirkuk menjadi target, dengan 2 
bom yang meledak, dan 2 lainnya berhasil diamankan. Berdoa agar Tuhan 
melindungi negara Irak. 
 
Rabu, 23 November 2011 -– Aljazair 
 
Puji Tuhan untuk diakuinya EPA (Gereja Protestan di Aljazair) secara 
resmi. Namun, pengakuan dari EPA tidak secara otomatis membawa 
pengakuan resmi bagi gereja-gereja. Berdoa untuk EPA dalam 
bernegosiasi dengan pemerintah tentang pendaftaran gereja-gereja. 
 
Kamis, 24 November 2011 -– Tunisia 
 
Berdoa untuk pemerintah Tunisia baru setelah pemilihan yang 
direncanakan pada tanggal 23 Oktober. Sepanjang sejarah, gereja Tuhan 
telah bertumbuh meski melalui masa ketidakpastian. Berdoalah untuk 
terobosan rohani di negara ini. 
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Jumat, 25 November 2011 – Libya 
 
Selama beberapa bulan terakhir, orang-orang di Libya terluka dan 
terbunuh. Keluarga di seluruh negara tersebut mengalami kehilangan. 
Kita tahu bahwa Tuhan tidak menginginkan keadaan ini terus berlanjut. 
Berdoa agar Tuhan melingkupi mereka dengan kesehatan dan pemulihan 
spiritual maupun tubuh mereka. 
 
Sabtu, 26 November 2011 -– Maroko 
 
Maroko menghadapi pemilu parlemen pada 25 November. Berdoa agar hal 
ini memberikan pengaruh positif bagi negara ini dan gereja. Berdoa 
agar pemerintah memberikan kebebasan beragama, sehingga Kabar Baik 
Injil dapat dibagikan dan banyak orang diselamatkan. 
 
Minggu, 27 November 2011 -– Mauritania 
 
Dalam sebuah serangan terhadap umat Kristen baru-baru ini, beberapa 
pemimpin agama lain sangat marah terhadap sebuah gerakan yang mereka 
sebut "peng-Kristen-an" di Mauritania. Hal itu menimbulkan tekanan 
yang semakin berat terhadap umat Kristen. Berdoalah bagi 
Saudara-Saudari kita di Mauritania. 
 
Senin, 28 November 2011 -– Suriah 
 
Berdoa untuk para pemimpin Kristen di Suriah yang tertekan di bawah 
kondisi Suriah yang bergejolak. Saat ini keadaan tidak menentu. Berdoa 
untuk perdamaian, kestabilan, dan keamanan bagi umat Kristen di 
Suriah. 
 
Selasa, 29 November 2011 -– Lebanon 
 
Berdoalah untuk peremajaan gereja. Beberapa pemimpin gereja sudah 
berusia lanjut, bahkan sudah berumur 80-an. Generasi muda sedang 
menunggu kepemimpinan rohani dari seseorang yang benar-benar dapat 
berhubungan dengan mereka. Berdoalah untuk proses alih generasi di 
tengah gereja di Lebanon. 
 
Rabu, 30 November 2011 -– Mesir 
 
Pemilihan parlemen Mesir yang diselenggarakan pada bulan November, 
diikuti dengan penyusunan konstitusi. Beberapa pihak mencoba untuk 
mendominasi dan bersaing satu sama lain agar mendapatkan tempat 
menyampaikan rencana mereka. Berdoa agar proses pemilu berlangsung 
dengan damai tanpa masalah dan kekerasan. 
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Open Doors 54/Desember/2011 
 
Kamis, 1 Desember 2011 -– Korea Utara 
 
Berdoa untuk para tahanan, anak-anak yang hidup di jalanan, dan 
keluarga-keluarga yang kelaparan. Kiranya Tuhan memberikan mereka 
kekuatan dan hikmat dalam menghadapi masa-masa berat. Berdoa juga 
untuk korupsi yang dilakukan pemerintah dan aparat, kiranya mereka 
dapat bertobat dan diampuni melalui Kristus. 
 
Jumat, 2 Desember 2011 -– Brunei 
 
Meskipun kesempatan untuk mendengar Kabar Baik sangat terbatas, Tuhan 
telah menunjukkan diri-Nya kepada penduduk di Brunei, bahkan melalui 
mukjizat. Berdoa untuk setiap hati di Brunei agar dijamah dan terbuka 
untuk menerima kebenaran dalam Kristus. 
 
Sabtu, 3 Desember 2011 -– Indonesia 
 
Edi (bukan nama sebenarnya) merupakan umat percaya baru, mengatakan 
bahwa bisnisnya terus berkembang dan saat ini ia dapat membiayai 
keluarganya. Ia berharap dapat menjadi saluran berkat bagi sesamanya. 
Bersyukur kepada Tuhan atas hati yang dimiliki Edi. Berdoa untuknya, 
agar ia dapat menjangkau orang yang dicintainya. 
 
Minggu, 4 Desember 2011 -– Maladewa 
 
Kurangnya privasi menyulitkan penduduk Maladewa untuk mempraktikkan 
iman Kristen dalam doa dan pujian. Berdoa untuk mereka, agar menemukan 
cara yang kreatif dalam bersekutu dengan Tuhan secara pribadi. 
 
Senin, 5 Desember 2011 -– Myanmar 
 
Kesejahteraan anak-anak, pemuda, dan kaum perempuan kurang 
diperhatikan gereja di Myanmar. Gereja belum mengadakan program 
pelatihan bagi kelompok ini. Berdoa agar Tuhan memberi hikmat bagi 
para pemimpin dan pendeta untuk memerhatikan hal ini. 
 
Selasa, 6 Desember 2011 -– Filipina Selatan 
 
Pelatihan sesi terakhir bagi kaum muda di Zanzibar akan dilaksanakan 
pada bulan ini. Berdoa bagi para peserta yang telah siap mendengar dan 
belajar firman Tuhan. Berdoa bagi para murid dan pengajar yang harus 
menempuh perjalanan yang jauh untuk mengikuti pelatihan ini. Kiranya 



OpenDoors 2011 
 

77 
 

Tuhan melindungi dan memberikan keamanan bagi mereka. 
 
Rabu, 7 Desember 2011 -– Sri Lanka 
 
Keluarga Kristen yang diusir secara paksa dari rumah mereka sendiri 
dalam perang saudara LLTE, masih terus bergumul untuk hidup tenang. OD 
telah membantu beberapa dari mereka untuk mendapatkan penghasilan 
tetap. Teruslah ingat mereka dalam doa Saudara. 
 
Kamis, 8 Desember 2011 -– Vietnam 
 
Seorang pemimpin gereja dan rekan di Vietnam mengalami kecelakaan lalu 
lintas tahun ini. Mereka mengalami luka di bagian pergelangan tangan 
dan kaki. Meskipun demikian, ia tetap bersukacita. Bersyukur kepada 
Tuhan atas perlindungan-Nya. Berdoa agar hamba-Nya ini dapat 
memperoleh kesembuhan total. 
 
Jumat, 9 Desember 2011 -– Afganistan 
 
Sangatlah sulit menjadi umat Kristen di Afganistan, terutama bagi kaum 
perempuan. Di samping tekanan yang harus mereka hadapi, perempuan 
Kristen di Afganistan terus mencari cara untuk dapat berhubungan dan 
bersekutu satu dengan lainnya. Berdoalah bagi mereka. 
 
Sabtu, 10 Desember 2011 -– Uyghur 
 
Kasus yang dialami A masih dalam masa pengkajian dan peninjauan 
kembali di tingkat nasional dan provinsi. Berdoa untuk keluarganya 
yang masih berada dalam tekanan, tidak dapat berkomunikasi, dan tidak 
mengetahui keadaan A di penjara. 
 
Minggu, 11 Desember 2011 -– Uzbekistan 
 
Berdoa untuk Lena. Polisi rahasia terus mengikutinya ke mana pun ia 
pergi dan terus menekannya. Meskipun polisi telah banyak menanyakan 
tentang aktivitas Lena kepada jemaat, bersyukur kepada Tuhan karena 
Lena tetap membagikan iman percayanya di tengah tekanan. 
 
Senin, 12 Desember 2011 -– Komoro 
 
Meluasnya kemiskinan menjadi masalah yang mendasar bagi penduduk di 
pulau ini. Masalah ini berdampak pada kurangnya pertumbuhan sosial 
ekonomi. Berdoa untuk situasi ini dan kesatuan Tubuh Kristus di 
Komoro. 
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Selasa, 13 Desember 2011 -– Kenya 
 
Open Doors di Kenya bersyukur kepada Tuhan atas kasih setia-Nya 
sepanjang tahun ini. Berdoa untuk penyertaan Tuhan dalam pelaksanaan 
rencana 2012. Berdoa untuk proyek, pelatihan, dan keseluruhan lembaga 
misi ini, agar dapat menyinarkan cahaya Kristus dan menguatkan gereja 
yang teraniaya. 
 
Rabu, 14 Desember 2011 -– Nigeria 
 
Selama tahun 2011, para umat percaya diperhadapkan dengan pertikaian 
yang menewaskan ratusan orang. Berterima kasih kepada Tuhan atas 
kesetiaan, kasih, dan karunia-Nya kepada gereja yang masih tetap 
bertahan. Berdoa untuk pelaksanaan Natal yang damai di Nigeria. 
 
Kamis, 15 Desember 2011 -– Somalia 
 
Berdoa untuk umat Kristen di Somalia, agar tetap teguh memeluk iman 
mereka. Berdoa agar Tuhan memberikan karunia, kekuatan, dan 
perlindungan. Berdoa untuk kesatuan dan perkembangan sosial ekonomi 
untuk memerangi kelaparan di negara ini. 
 
Jumat, 16 Desember 2011 -– Tanzania 
 
Bersyukur kepada Tuhan atas seminar Open Doors yang berlangsung dengan 
sukses sepanjang tahun ini. Berdoa agar gereja-gereja dapat menerapkan 
apa yang telah mereka pelajari. Tetap berdoa kepada Tuhan, mohon 
penyertaan-Nya bagi Tanzania yang sedang mengalami banyak tantangan 
ekonomi. 
 
Sabtu, 17 Desember 2011 -– Uganda 
 
Bersyukur kepada Tuhan atas selamatnya SI (14) yang telah dikurung 
oleh ayahnya dan hampir tewas kelaparan karena ia menjadi Kristen. 
Imannya sangat teguh. Berdoa agar Tuhan terus menyertai hidupnya. 
 
Minggu, 18 Desember 2011 -– Mesir 
 
Berdoa untuk umat Kristen, agar terus percaya dan yakin bahwa masa 
depan mereka ada di tangan Tuhan. Berdoa agar umat Kristen dapat lebih 
proaktif dalam perencanaan pemerintahan di masa depan dan dalam setiap 
kebijakan yang ada. 
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Senin, 19 Desember 2011 -– Semenanjung Arab 
 
Berdoa untuk anggota keluarga pejabat pemerintah yang dengan diam-diam 
mendalami Alkitab. Berdoa untuk beberapa dari mereka yang telah 
percaya kepada Kristus. Berdoa agar mereka dapat saling menguatkan 
untuk akhirnya menerima Kristus sebagai Juru Selamat. 
 
Selasa, 20 Desember 2011 -– Yemen 
 
Berdoa bagi para pemimpin suku di Yemen yang memiliki pengaruh yang 
cukup besar atas rakyat mereka. Berdoalah agar mereka terus 
menempatkan kepentingan rakyat di atas keinginan untuk berkuasa. 
Berdoa agar mereka mengizinkan kebebasan beragama di tengah-tengah 
suku mereka. 
 
Rabu, 21 Desember 2011 -– Oman 
 
Berdoa untuk perlindungan bagi mereka yang mendistribusikan Alkitab 
dan materi Kristen. Berdoa juga agar pintu-pintu dapat terbuka di 
daerah-daerah yang belum terjangkau. Berdoa agar Roh Kudus terus 
bekerja menjamah hati mereka yang belum mengenal Kristus secara 
pribadi. 
 
Kamis, 22 Desember 2011 -– Iran 
 
Berdoa untuk FF yang telah dipenjara sejak Natal 2010. Berdoa juga 
untuk umat Kristen lainnya yang dipenjara. Doakan keluarga mereka yang 
terus merasa khawatir akan kondisi orang yang mereka cintai. 
 
Jumat, 23 Desember 2011 -– Irak 
 
Berdoa agar Roh Kudus bekerja di hati para pemimpin politik, dan agar 
25 juta penduduk Irak memperoleh harapan akan masa depan mereka. 
Banyak penduduk Irak yang menyebar di seluruh dunia. Berdoa agar 
mereka dapat pulang dan membangun Irak yang baru. 
 
Sabtu, 24 Desember 2011 -– Algeria 
 
Pada September 2011, polisi mengacaukan seminar di Algeria dan 
memfotokopi paspor para fasilitator asing. Mereka juga mencatat 
sebagian pesan dari dua fasilitator. Berdoa untuk perlindungan bagi 
seminar seperti ini. Berdoa juga untuk para fasilitator agar kasus ini 
tidak berkelanjutan. 
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Minggu, 25 Desember 2011 -– Tunisia 
 
Berdoa bagi Tunisia. Masa depan Negara ini masih belum menentu. Berdoa 
untuk hasil pemilu yang diadakan pada 23 Oktober 2011, kiranya hasil 
yang didapatkan bisa memberikan pengaruh positif bagi Negara dan 
gereja-gereja di dalamnya. 
 
Senin, 26 Desember 2011 -– Libya 
 
Berdoa untuk pemimpin gereja ekspatriat. Mereka sedang berada dalam 
saat-saat sulit. Berdoa agar Tuhan memberikan ide-ide kreatif untuk 
para pekerja lembaga misi yang sedang berusaha untuk memasuki Libya 
dan melayani di sana. 
 
Selasa, 27 Desember 2011 -– Moroko 
 
Selama tahun ini, pemimpin gereja di Moroko terus berada di bawah 
pengawasan polisi. Umat Kristen takut terhadap pengaruh fundamentalis 
agama dalam pemerintahan. Berdoa untuk perlindungan atas gereja dan 
umat Kristen. 
 
Rabu, 28 Desember 2011 -– Mauritania 
 
Beberapa umat Kristen mengalami serangan dan kekerasan. Hal ini 
menyebabkan stres dan tekanan, serta saling curiga di tengah umat 
Kristen. Berdoa untuk kasih, kesatuan, dan pengertian di tengah 
pemimpin gereja. 
 
Kamis, 29 Desember 2011 -– Suriah 
 
Lebih banyak lagi daerah di Suriah menjadi sasaran para demonstran dan 
pembunuhan terus berlanjut di Negara ini, yang tadinya dikenal sebagai 
Negara yang tenang dan aman. Kini semuanya telah berubah, setiap orang 
khawatir terhadap masa depannya. Berdoa untuk kedamaian di negara ini. 
 
Jumat, 30 Desember 2011 -– Lebanon 
 
Berdoa untuk aktivitas dan pelayanan umat Kristen saat ini. Berdoa 
agar Roh Kudus menyiapkan hati setiap orang untuk menerima Kristus 
sebagai Juru Selamat mereka. 
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Sabtu, 31 Desember 2011 -– Kolombia 
 
Berdoa untuk pendeta J dan putri-putrinya. Istrinya telah dibunuh dan 
mereka tidak dapat mengendalikan emosi dan kepahitan yang mereka 
alami. Putrinya yang paling besar, lupa bagaimana cara membaca dan 
menulis. Berdoa untuk pemulihan dan kehadiran Roh Kudus dalam hidup 
mereka. 
  



OpenDoors 2011 
 

82 
 

Publikasi OpenDoors 2011 
© 2007–2011 Yayasan Lembaga SABDA (http://www.ylsa.org) 

Terbit perdana    : 24 Juli 2007 
Kontak Redaksi OpenDoors   : doa@sabda.org 
Arsip Publikasi OpenDoors   : http://www.sabda.org/publikasi/opendoors  
Situs OpenDoors    : http://opendoors.org  
Situs OpenDoorsIndonesia   : http://opendoorsindonesia.org  
Berlangganan Gratis Publikasi OpenDoors : berlangganan@sabda.org atau SMS: 08812-979-100 
Alamat     : Yayasan Obor Damai Indonesia  

PO BOX 5019 JKTM/Jakarta 12700, Indonesia  
Telp/fax: 021-52963779/5260972 E-mail: indonesia(at)od.org 

Sumber Bahan untuk Doa 
• Situs Doa    : http://doa.sabda.org 
• Top Berdoa    : http://berdoa.com  
• Facebook e-Doa   : http://facebook.com/sabdadoa 
• Twitter e-Doa   : http://twitter.com/sabdadoa 

 
 
Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) adalah yayasan Kristen nonprofit dan nonkomersial yang berfokus 
pada penyediaan Alkitab, alat-alat biblika, dan sumber-sumber bahan kekristenan yang bermutu.  Semua pelayanan 
YLSA memanfaatkan serta menggunakan media komputer dan internet agar dapat digunakan oleh masyarakat 
Kristen Indonesia tanpa dibatasi oleh denominasi/aliran gereja tertentu (interdenominasi). 
 
YLSA – Yayasan Lembaga SABDA: 

• Situs YLSA   : http://www.ylsa.org 
• Situs SABDA  : http://www.sabda.org 
• Blog YLSA/SABDA  : http://blog.sabda.org 
• Katalog 40 Situs-situs YLSA/SABDA : http://www.sabda.org/katalog 
• Daftar 23 Publikasi YLSA/SABDA : http://www.sabda.org/publikasi 

 
Sumber Bahan Alkitab dari Yayasan Lembaga SABDA 

• Alkitab (Web) SABDA   : http://alkitab.sabda.org 
• Download Software SABDA  : http://www.sabda.net 
• Alkitab (Mobile) SABDA  : http://alkitab.mobi 
• Download PDF & GoBible Alkitab  : http://alkitab.mobi/download 
• 21 Alkitab Audio dalam berbagai bahasa : http://audio.sabda.org 
• Sejarah Alkitab Indonesia  : http://sejarah.sabda.org 
• Facebook Alkitab   : http://apps.facebook.com/alkitab 

 

Rekening YLSA: 
Bank BCA Cabang Pasar Legi Solo 

a.n. Dra. Yulia Oeniyati 
No. Rekening: 0790266579 

Download PDF bundel tahunan OpenDoors, termasuk publikasi e-Doa dan bundel publikasi YLSA yang lain di:  
http://download.sabda.org/publikasi/pdf 

http://www.ylsa.org/
http://www.ylsa.org/
mailto:doa@sabda.org
http://www.sabda.org/publikasi/opendoors
http://opendoors.org/
http://opendoorsindonesia.org/
mailto:berlangganan@sabda.org
http://doa.sabda.org/
http://berdoa.com/
http://facebook.com/sabdadoa
http://twitter.com/sabdadoa
http://www.ylsa.org/
http://www.sabda.org/
http://blog.sabda.org/
http://www.sabda.org/katalog
http://www.sabda.org/publikasi
http://alkitab.sabda.org/
http://alkitab.sabda.org/
http://www.sabda.net/
http://alkitab.mobi/
http://alkitab.mobi/download
http://audio.sabda.org/
http://sejarah.sabda.org/
http://apps.facebook.com/alkitab
http://download.sabda.org/publikasi/pdf

	Daftar Isi
	Open Doors 43/Januari/2011
	1 Januari 2011 -- BANGLADESH
	2 Januari 2011 -- BHUTAN
	3 Januari 2011 -- BRUNAI
	4 Januari 2011 -- INDONESIA
	5 Januari 2011 -- LAOS
	6 Januari 2011 -- MALADEWA
	7 Januari 2011 -- MYANMAR
	8 Januari 2011 -- FILIPINA SELATAN
	9 Januari 2011 -- SRI LANKA
	10 Januari 2011 -- VIETNAM
	11 Januari 2011-- SUDAN SELATAN
	12 Januari 2011 -- ETHIOPIA
	13 Januari 2011 -- SOMALIA
	14 Januari 2011 -- KEPULAUAN KOMORO
	15 Januari 2011 -- KENYA
	16 Januari 2011 -- UGANDA
	17 Januari 2011 -- KOLOMBIA
	18 Januari 2011 -- ARAB SAUDI
	19 Januari 2011 -- KAWASAN ISRAEL DAN PALESTINA
	20 Januari 2011 -- IRAK
	21 Januari 2011 -- IRAN
	22 Januari 2011 -- LIBYA
	23 Januari 2011 -- YAMAN
	24 Januari 2011 -- TUNISIA
	25 Januari 2011 -- ALJAZAIR
	26 Januari 2011 -- MAROKO
	27 Januari 2011 -- MAURITANIA
	28 Januari 2011 -- UYGHUR
	29 Januari 2011 -- AFGANISTAN
	30 Januari 2011 -- TIONGKOK
	31 Januari 2011 -- MEKSIKO

	Open Doors 44/Februari/2011
	Selasa, 1 Februari 2011 -- ETHIOPIA
	Rabu, 2 Februari 2011 -- SOMALIA
	Kamis, 3 Februari 2011 -- SUDAN SELATAN
	Jumat, 4 Februari 2011 -- BANGLADESH
	Sabtu, 5 Februari 2011 -- BHUTAN
	Minggu, 6 Februari 2011 -- INDONESIA
	Senin, 7 Februari 2011 -- LAOS
	Selasa, 8 Februari 2011 -- MALAYSIA
	Rabu, 9 Februari 2011 -- MALADEWA
	Kamis, 10 Februari 2011 -- MYANMAR
	Jumat, 11 Februari 2011 -- FILIPINA SELATAN
	Sabtu, 12 Februari 2011 -- SRI LANKA
	Minggu, 13 Februari 2011 -- VIETNAM
	Senin, 14 Februari 2011 -- MESIR
	Selasa, 15 Februari 2011 -- ARAB SAUDI
	Rabu, 16 Februari 2011 -- BAHRAIN
	Kamis, 17 Februari 2011 -- KAWASAN ISRAEL DAN PALESTINA
	Jumat, 18 Februari 2011 -- IRAK
	Sabtu, 19 Februari 2011 -- AFRIKA UTARA
	Minggu, 20 Februari 2011 -- TUNISIA
	Senin, 21 Februari 2011 -- ALJAZAIR
	Selasa, 22 Februari 2011 -- MAURITANIA
	Rabu, 23 Februari 2011 -- KOLOMBIA
	Kamis, 24 Februari 2011 -- TIONGKOK
	Jumat, 25 Februari 2011 -- SYRIA
	Sabtu, 26 Februari 2011 -- AZERBAIJAN
	Minggu, 27 Februari 2011 -- TURKMENISTAN
	Senin, 28 Februari 2011 -- KYRGYZSTAN

	Open Doors 45/Maret/2011
	1 Maret 2011 -- ASIA TENGAH
	2 Maret 2011 -- NIGERIA
	3 Maret 2011 -- SOMALIA
	4 Maret 2011 -- KEPULAUAN KOMORO
	5 Maret 2011 -- BANGLADESH
	6 Maret 2011 -- BRUNEI
	7 Maret 2011 -- BHUTAN
	8 Maret 2011 -- INDONESIA
	9 Maret 2011 -- IRAK
	10 Maret 2011 -- MALAYSIA
	11 Maret 2011 -- MALADEWA
	12 Maret 2011 -- MYANMAR
	13 Maret 2011 -- FILIPINA SELATAN
	14 Maret 2011 -- INDIA
	15 Maret 2011 -- KOLOMBIA
	16 Maret 2011 -- QATAR, UNI EMIRAT ARAB, KUWAIT
	17 Maret 2011 -- ARAB SAUDI
	18 Maret 2011 -- LAOS
	19 Maret 2011 -- AFRIKA UTARA
	20 Maret 2011 -- LIBYA
	21 Maret 2011 -- AFGANISTAN
	22 Maret 2011 -- ALJAZAIR
	23 Maret 2011 -- MAROKO
	24 Maret 2011 -- MAURITANIA
	25 Maret 2011 -- SURIAH
	26 Maret 2011 -- LEBANON
	27 Maret 2011 -- ETHIOPIA
	28 Maret 2011 -- TAJIKISTAN
	29 Maret 2011 -- AZERBAIJAN
	30 Maret 2011 -- CHECHNYA
	31 Maret 2011 -- TUNISIA

	Open Doors 46/April/2011
	Jumat, 1 April 2011 -- KOLOMBIA
	Sabtu, 2 April 2011 -- TIONGKOK
	Minggu, 3 April 2011 -- BANGLADESH
	Senin, 4 April 2011 -- BHUTAN
	Selasa, 5 April 2011 -- BRUNEI
	Rabu, 6 April 2011 -- INDONESIA
	Kamis, 7 April 2011 -- LAOS
	Jumat, 8 April 2011 -- MALAYSIA
	Sabtu, 9 April 2011 -- MALADEWA
	Minggu, 10 April 2011 -- MYANMAR
	Senin, 11 April 2011 -- FILIPINA SELATAN
	Selasa, 12 April 2011 -- SRI LANKA
	Rabu, 13 April 2011 -- VIETNAM
	Kamis, 14 April 2011 -- SOMALIA
	Jumat, 15 April 2011 -- KEPULAUAN KOMORO
	Sabtu, 16 April 2011 -- ERITREA
	Minggu, 17 April 2011 -- KENYA
	Senin, 18 April 2011 -- ETHIOPIA
	Selasa, 19 April 2011 -- ASIA TENGAH
	Rabu, 20 April 2011 -- AFGANISTAN
	Kamis, 21 April 2011 -- UZBEKISTAN
	Jumat, 22 April 2011 -- TAJIKISTAN
	Sabtu, 23 April 2011 -- MEKSIKO
	Minggu, 24 April 2011 -- SEMENANJUNG ARAB
	Senin, 25 April 2011 -- KAWASAN ISRAEL DAN PALESTINA
	Selasa, 26 April 2011 -- IRAN
	Rabu, 27 April 2011 -- IRAK
	Kamis, 28 April 2011 -- LIBYA
	Jumat, 29 April 2011 -- MAROKO
	Sabtu, 30 April 2011 -- LEBANON

	Open Doors 47/Mei/2011
	Minggu, 1 Mei 2011 -- KOLOMBIA
	Senin, 2 Mei 2011 -- INDIA
	Selasa, 3 Mei 2011 -- TIONGKOK
	Rabu, 4 Mei 2011 -- BANGLADESH
	Kamis, 5 Mei 2011 -- BHUTAN
	Jumat, 6 Mei 2011 -- BRUNEI
	Sabtu, 7 Mei 2011 -- INDONESIA
	Minggu, 8 Mei 2011 -- LAOS
	Senin, 9 Mei 2011 -- MALADEWA
	Selasa, 10 Mei 2011 -- MYANMAR
	Rabu, 11 Mei 2011 -- FILIPINA SELATAN
	Kamis, 12 Mei 2011 -- SRI LANKA
	Jumat, 13 Mei 2011 -- VIETNAM
	Sabtu, 14 Mei 2011 -- ETHIOPIA
	Minggu, 15 Mei 2011 -- UGANDA
	Senin, 16 Mei 2011 -- KEPULAUAN ZANZIBAR
	Selasa, 17 Mei 2011 -- TANZANIA
	Rabu, 18 Mei 2011 -- AFGHANISTAN
	Kamis, 19 Mei 2011 -- AZERBAIJAN
	Jumat, 20 Mei 2011 -- UZBEKISTAN
	Sabtu, 21 Mei 2011 -- TAJIKISTAN
	Minggu, 22 Mei 2011 -- ASIA TENGAH
	Senin, 23 Mei 2011 -- JAZIRAH ARAB
	Selasa, 24 Mei 2011 -- IRAN
	Rabu, 25 Mei 2011 -- ISRAEL DAN WILAYAH PALESTINA
	Kamis, 26 Mei 2011 -- IRAK
	Jumat, 27 Mei 2011 -- TUNISIA
	Sabtu, 28 Mei 2011 -- SURIAH
	Minggu, 29 Mei 2011 -- LEBANON
	Senin, 30 Mei 2011 -- ALJAZAIR
	Selasa, 31 Mei 2011 -- MAROKO

	Open Doors 48/Juni/2011
	Rabu, 1 Juni 2011 -- ETHIOPIA
	Kamis, 2 Juni 2011 -- SUDAN SELATAN
	Jumat, 3 Juni 2011 -- UGANDA
	Sabtu, 4 Juni 2011 -- TANZANIA
	Minggu, 5 Juni 2011 -- ERITREA
	Senin, 6 Juni 2011 -- KOMORO
	Selasa, 7 Juni 2011 -- TIONGKOK
	Rabu, 8 Juni 2011 -- INDIA
	Kamis, 9 Juni 2011 -- BANGLADESH
	Jumat, 10 Juni 2011 -- BHUTAN
	Sabtu, 11 Juni 2011 -- BRUNEI
	Minggu, 12 Juni 2011 -- INDONESIA
	Senin, 13 Juni 2011 -- LAOS
	Selasa, 14 Juni 2011 -- MALAYSIA
	Rabu, 15 Juni 2011 -- MALADEWA
	Kamis, 16 Juni 2011 -- MYANMAR
	Jumat, 17 Juni 2011 -- NEPAL
	Sabtu, 18 Juni 2011 -- FILIPINA SELATAN
	Minggu, 19 Juni 2011 -- VIETNAM
	Senin, 20 Juni 2011 -- KOREA UTARA
	Selasa, 21 Juni 2011 -- KOLOMBIA
	Rabu, 22 Juni 2011 -- JAZIRAH ARAB
	Kamis, 23 Juni 2011 -- YAMAN
	Jumat, 24 Juni 2011 -- IRAN
	Sabtu, 25 Juni 2011 -- ISRAEL DAN WILAYAH PALESTINA
	Minggu, 26 Juni 2011 -- IRAN
	Senin, 27 Juni 2011 -- LIBYA
	Selasa, 28 Juni 2011 -- TUNISIA
	Rabu, 29 Juni 2011 -- ALJAZAIR
	Kamis, 30 Juni 2011 -- ASIA TENGAH

	Open Doors 49/Juli/2011
	Jumat, 1 Juli 2011 -- TIONGKOK
	Sabtu, 2 Juli 2011 -- KOLOMBIA
	Minggu, 3 Juli 2011 -- ASIA TENGAH
	Senin, 4 Juli 2011 -- DAGESTAN
	Selasa, 5 Juli 2011 -- CHECHNYA
	Rabu, 6 Juli 2011 -- INGUSHETIA
	Kamis, 7 Juli 2011 -- AZERBAIJAN
	Jumat, 8 Juli 2011 -- TAJIKISTAN
	Sabtu, 9 Juli 2011 -- UZBEKISTAN
	Minggu, 10 Juli 2011 -- TURKMENISTAN
	Senin, 11 Juli 2011 -- PANTAI GADING
	Selasa, 12 Juli 2011 -- BANGLADESH
	Rabu, 13 Juli 2011 -- BHUTAN
	Kamis, 14 Juli 2011 -- MALADEWA
	Jumat, 15 Juli 2011 -- MYANMAR
	Sabtu, 16 Juli 2011 -- NEPAL
	Minggu, 17 Juli 2011 -- FILIPINA SELATAN
	Senin, 18 Juli 2011 -- SRI LANKA
	Selasa, 19 Juli 2011 -- VIETNAM
	Rabu, 20 Juli 2011 -- KOREA SELATAN
	Kamis, 21 Juli 2011 -- JAZIRAH ARAB
	Jumat, 22 Juli 2011 -- OMAN
	Sabtu, 23 Juli 2011 -- IRAN
	Minggu, 24 Juli 2011 -- ISRAEL DAN WILAYAH PALESTINA
	Senin, 25 Juli 2011 -- IRAK
	Selasa, 26 Juli 2011 -- LIBYA
	Rabu, 27 Juli 2011 -- TUNISIA
	Kamis, 28 Juli 2011 -- MAROKO
	Jumat, 29 Juli 2011 -- MAURITANIA
	Sabtu, 30 Juli 2011 -- SURIAH
	Minggu, 31 Juli 2011 -- LEBANON

	Open Doors 50/Agustus/2011
	Senin, 1 Agustus 2011 -- KOLOMBIA
	Selasa, 2 Agustus 2011 -- AFGANISTAN
	Rabu, 3 Agustus 2011 -- AZERBAIJAN
	Kamis, 4 Agustus 2011 -– ASIA TENGAH
	Jumat, 5 Agustus 2011 -- KIRGIZSTAN
	Sabtu, 6 Agustus 2011 -- XINJIANG, UYGHURS
	Minggu, 7 Agustus 2011 -- UZBEKISTAN
	Senin, 8 Agustus 2011 -- KAMERUN
	Selasa, 9 Agustus 2011 -- ETHIOPIA
	Rabu, 10 Agustus 2011 -- SUDAN
	Kamis, 11 Agustus 2011 -- UGANDA
	Jumat, 12 Agustus 2011 -- TANZANIA
	Sabtu, 13 Agustus 2011 -- ERITREA
	Minggu, 14 Agustus 2011 -- KOMORO
	Senin, 15 Agustus 2011 -- BANGLADESH
	Selasa, 16 Agustus 2011 -- BHUTAN
	Rabu, 17 Agustus 2011 -- BRUNEI
	Kamis, 18 Agustus 2011 -- INDONESIA
	Jumat, 19 Agustus 2011 -- LAOS
	Sabtu, 20 Agustus 2011 -- MALAYSIA
	Minggu, 21 Agustus 2011 -- MALADEWA
	Senin, 22 Agustus 2011 -- MYANMAR
	Selasa, 23 Agustus 2011 -- NEPAL
	Rabu, 24 Agustus 2011 -- FILIPINA SELATAN
	Kamis, 25 Agustus 2011 -- SRI LANKA
	Jumat, 26 Agustus 2011 -- VIETNAM
	Sabtu, 27 Agustus 2011 -– SEMENANJUNG ARAB
	Minggu, 28 Agustus 2011 -- OMAN
	Senin, 29 Agustus 2011 -- QATAR
	Selasa, 30 Agustus 2011 -- IRAN
	Rabu, 31 Agustus 2011 -- KOREA UTARA

	Open Doors 51/September/2011
	1 September 2011 -- KOREA UTARA
	2 September 2011 -- TIONGKOK
	3 September 2011 -- MESIR
	4 September 2011 -- ETHIOPIA
	5 September 2011 -- REPUBLIK AFRIKA TENGAH
	6 September 2011 -- BANGLADESH
	7 September 2011 -- BHUTAN
	8 September 2011 -- BRUNEI
	9 September 2011 -- INDONESIA
	10 September 2011 -- LAOS
	11 September 2011 -- MALADEWA
	12 September 2011 -- MYANMAR
	13 September 2011 -- NEPAL
	14 September 2011 -- FILIPINA SELATAN
	15 September 2011 -- SRI LANKA
	16 September 2011 -- VIETNAM
	17 September 2011 -- LIBYA
	18 September 2011 -- LIBYA
	19 September 2011 -- TUNISIA
	20 September 2011 -- IRAN
	21 September 2011 -- IRAN
	22 September 2011 -- IRAK
	23 September 2011 -- SEMENANJUNG ARAB
	24 September 2011 -- QATAR
	25 September 2011 -- OMAN
	26 September 2011 -- AREA ISRAEL DAN PALESTINA
	27 September 2011 -- MAURITANIA
	28 September 2011 -- SURIAH
	29 September 2011 -- LEBANON
	30 September 2011 -- UZBEKISTAN

	Open Doors 52/Oktober/2011
	Sabtu, 1 Oktober 2011 -- MESIR
	Minggu, 2 Oktober 2011 -- SEMENANJUNG ARAB
	Senin, 3 Oktober 2011 -- MALADEWA
	Selasa, 4 Oktober 2011 -- IRAN
	Rabu, 5 Oktober 2011 -- AREA ISRAEL DAN PALESTINA
	Kamis, 6 Oktober 2011 -- IRAK
	Jumat, 7 Oktober 2011 -- TUNISIA
	Sabtu, 8 Oktober 2011 -- LIBYA
	Minggu, 9 Oktober 2011 -- MAROKO
	Senin, 10 Oktober 2011 -- MAURITANIA
	Selasa, 11 Oktober 2011 -- ALJAZAIR
	Rabu, 12 Oktober 2011 -- SURIAH
	Kamis, 13 Oktober 2011 -- LEBANON
	Jumat, 14 Oktober 2011 -- BANGLADESH
	Sabtu, 15 Oktober 2011 -- BHUTAN
	Minggu, 16 Oktober 2011 -- BRUNEI
	Senin, 17 Oktober 2011 -- INDONESIA
	Selasa, 18 Oktober 2011 -- LAOS
	Rabu, 19 Oktober 2011 -- MALADEWA
	Kamis, 20 Oktober 2011 -- MYANMAR
	Jumat, 21 Oktober 2011 -- FILIPINA SELATAN
	Sabtu, 22 Oktober 2011 -- SRI LANKA
	Minggu, 23 Oktober 2011 -- VIETNAM
	Senin, 24 Oktober 2011 -- ETHIOPIA
	Selasa, 25 Oktober 2011 -- ASIA TENGAH
	Rabu, 26 Oktober 2011 -- TAJIKISTAN
	Kamis, 27 Oktober 2011 -- TURKMENISTAN
	Jumat, 28 Oktober 2011 -- KYRGYZSTAN
	Sabtu, 29 Oktober 2011 -- KAUKASUS UTARA
	Minggu, 30 Oktober 2011 -- MALAYSIA
	Senin, 31 Oktober 2011 -- KOLOMBIA

	Open Doors 53/November/2011
	Selasa, 1 November 2011 -- Bangladesh
	Rabu, 2 November 2011 -- Indonesia
	Kamis, 3 November 2011 -– Sri Lanka
	Jumat, 4 November 2011 -– Filipina Selatan
	Sabtu, 5 November 2011 -- Bhutan
	Minggu, 6 November 2011 -- Maladewa
	Senin, 7 November 2011 -- Myanmar
	Selasa, 8 November 2011 -- Laos
	Rabu, 9 November 2011 -- Vietnam
	Kamis, 10 November 2011 -- Afganistan
	Jumat, 11 November 2011 -- Tajikistan
	Sabtu, 12 November 2011 -- Uzbekistan
	Minggu, 13 November 2011 -– India
	Senin, 14 November 2011 -– Tiongkok
	Selasa, 15 November 2011 -– Ethiopia
	Rabu, 16 November 2011 -– Nigeria
	Kamis, 17 November 2011 -– Uganda
	Jumat, 18 November 2011 -– Semenanjung Arab
	Sabtu, 19 November 2011 -– Oman
	Minggu, 20 November 2011 -– Iran
	Senin, 21 November 2011 -– Daerah Israel dan Palestina
	Selasa, 22 November 2011 -– Irak
	Rabu, 23 November 2011 -– Aljazair
	Kamis, 24 November 2011 -– Tunisia
	Jumat, 25 November 2011 – Libya
	Sabtu, 26 November 2011 -– Maroko
	Minggu, 27 November 2011 -– Mauritania
	Senin, 28 November 2011 -– Suriah
	Selasa, 29 November 2011 -– Lebanon
	Rabu, 30 November 2011 -– Mesir

	Open Doors 54/Desember/2011
	Kamis, 1 Desember 2011 -– Korea Utara
	Jumat, 2 Desember 2011 -– Brunei
	Sabtu, 3 Desember 2011 -– Indonesia
	Minggu, 4 Desember 2011 -– Maladewa
	Senin, 5 Desember 2011 -– Myanmar
	Selasa, 6 Desember 2011 -– Filipina Selatan
	Rabu, 7 Desember 2011 -– Sri Lanka
	Kamis, 8 Desember 2011 -– Vietnam
	Jumat, 9 Desember 2011 -– Afganistan
	Sabtu, 10 Desember 2011 -– Uyghur
	Minggu, 11 Desember 2011 -– Uzbekistan
	Senin, 12 Desember 2011 -– Komoro
	Selasa, 13 Desember 2011 -– Kenya
	Rabu, 14 Desember 2011 -– Nigeria
	Kamis, 15 Desember 2011 -– Somalia
	Jumat, 16 Desember 2011 -– Tanzania
	Sabtu, 17 Desember 2011 -– Uganda
	Minggu, 18 Desember 2011 -– Mesir
	Senin, 19 Desember 2011 -– Semenanjung Arab
	Selasa, 20 Desember 2011 -– Yemen
	Rabu, 21 Desember 2011 -– Oman
	Kamis, 22 Desember 2011 -– Iran
	Jumat, 23 Desember 2011 -– Irak
	Sabtu, 24 Desember 2011 -– Algeria
	Minggu, 25 Desember 2011 -– Tunisia
	Senin, 26 Desember 2011 -– Libya
	Selasa, 27 Desember 2011 -– Moroko
	Rabu, 28 Desember 2011 -– Mauritania
	Kamis, 29 Desember 2011 -– Suriah
	Jumat, 30 Desember 2011 -– Lebanon
	Sabtu, 31 Desember 2011 -– Kolombia
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