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MINTALAH KEPADAKU!

... ... maka bangsa-bangsa akan Kuberikan kepadamu menjadi milik
pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. — Mazmur 2:8 (NIV)

BAPA, KAMI MEMINTA KEPADA-MU UNTUK MEMBERDAYAKAN ORANG-ORANG
KUDUSMU DAN MENGERAHKAN MALAIKAT PERANG-MU UNTUK:

1.

Deklarasikan kemuliaan-Mu di antara negara-negara
di Afrika Utara dan Timur Tengah. Engkau telah
membangkitkan lebih dari 400 gerakan
pemuridan orang-orang pribumi yang setidaknya berbicara
dalam 130 bahasa yang berbeda. Berdayakanlah lebih dari
8 juta orang percaya dari gereja rumah bawah tanah
rahasia ini dengan pengurapan untuk memberitakan Injil,
kasih karunia untuk berlimpah dalam kasih satu sama lain
dan iman untuk berjalan dalam karunia supranatural, dan
mukjizat.
Berdoalah untuk Malam Kemuliaan (Lailatul Qadar), 8 Mei,
ketika lebih dari 1 miliar Muslim akan memohon dalam doa
untuk wahyu Allah, menjawab doa-doa mereka menurut
Yeremia 29:13. Bicaralah lewat gereja-Mu untuk bersaksi
tentang kasih dan pengampunan-Mu dan mematahkan
ikatan ketakutan dan balas dendam.

3.

Firman-Mu menyatakan dalam Mazmur 96:5

bahwa segala allah bangsa-bangsa adalah berhala,
tapi Engkaulah yang menjadikan langit. Kuatkanlah
mempelaiMu di India untuk pergi ke setiap desa dari 660.000
desa dengan kerinduan semua bangsa. Karuniakanlah
wahyu bagi mereka untuk membagikan pengharapan satusatunya Allah yang benar dan hidup. Sebagai Panglima Bala
Tentara Surga, datanglah dalam kekuatan-Mu untuk
meremukkan penindasan, dan menghancurkan pekerjaan
kegelapan. Angkatkah jutaan orang keluar dari kemiskinan
yang disebabkan oleh iblis dan buatlah jalur ilahi bagi anakanakMu untuk memperkatakan firman kehidupan bagi
mereka yang terjebak dalam kegelapan kekal.

2.

Berdoalah bagi jutaan pengungsi yang tak ada
habisnya, terutama Muslim untuk menemukan

Yesus di sepanjang pelarian panjang mereka dari negaranegara yang dilanda perang & krisis, seperti Afghanistan,
Pakistan, Irak, Suriah, Afrika Tengah / Utara, Amerika Selatan
dll melalui orang Kristen yang penuh kasih, baik hati, mimpi /
penglihatan tentang Yesus, Media Kristen dan menemukan
bahwa mereka membutuhkan kehidupan baru dalam
Kristus!

Tuaian memang banyak, tetapi
pekerjanya sedikit.
Karena itu mintalah kepada Tuan
yang empunya tuaian, supaya Ia
mengirimkan pekerja-pekerja untuk
tuaian itu,
Lukas 10:2

SELENGKAPNYA DI HALAMAN
BERIKUT

4.

Kami mendoakan berkat bagi masyarakat Cina. Angkat
mereka dari bawah kendali keras pemerintah dan
bebaskan mereka untuk menyembah-Mu. Bangkitkan hampir
100 juta orang percaya gereja rumah.
”Tuaian memang banyak, tapi pekerja sedikit. Karena itu
mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya Ia
mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu" Lukas 10:2
dengan beban untuk orang kecil, yang hilang, dan yang terakhir
– suku-suku dan bahasa yang belum terjangkau. Kami
memohon kepadaMu untuk membebaskan orang-orang Uyghur
yang sedang ditahan oleh partai komunis. Kita tahu bahwa 1
dari 6 orang terkasih ini berada di 'kamp interniran', tempat di
mana ada pengambilan organ, sterilisasi paksa dan anak-anak
yang dirampas dari orang tua mereka. Datanglah dalam kuasaMu dan bebaskan tawanan-tawanan ini untuk menyembahMum Seu poder e liberte esses cativos para adorá-lo.

5.

Bapa Firman-Mu yang dinyatakan dalam Mazmur 8:3,
Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu

telah Kauletakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk
membungkam musuh dan pendendam." Kami meminta
Engkau melepaskan anak-anak dan remaja di seluruh
Cina, India dan Timur Tengah yang mengenal Engkau
sebagai Allah yang hidup, untuk membagikan pesan kasih
dan anugerah-Mu di seluruh negara ini."

Semoga Anak Domba yang telah
disembelih itu menerima penghargaan
yang layak atas penderitaannya!
Anak Domba yang disembeli itu layak
untuk menerima kuasa, dan kekayaan, dan
hikmat, dan kekuatan dan hormat, dan
kemuliaan, dan puji-pujian!
Wahyu 5:12

LEBIH BANYAK SUMBER DAYA
DOA:
PrayerCast Videos: Pray by Region | Love Muslims
Joshua Project: Pray for unreached peoples groups
Operation World: Pray by Country | Mobile App
30 Days of Prayer for the Muslim World
Wycliffe: Bible Translation Prayer Guides
IHOP Kansas: Prayer Room | Unceasing Worship App

DOA DUNIA BERSAMA / GO PRAY:
Bergabunglah dengan kami pada hari Sabtu 1 Mei,
19.30 waktu setempat di setiap wilayah di GODTV
untuk siaran bahasa Inggris dan di YouTube pada 7
Mei pukul 19.30 UTC untuk terjemahan audio dalam
10 bahasa dan keterangan dalam 30 bahasa

KLIK DI SINI UNTUK
MENGUNDUH SELEBARAN

Rincian lengkap di WWW.WORLDPRAYERTOGETHER.COM

