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28 Orang-orang Yahudi, Israel dan Satu Manusia 
Baru (One New Man)  

Berdoa bagi orang-orang Yahudi yang percaya di dalam 

Yesus untuk dipenuhi dengan pengetahuan akan Allah 

melalui semua hikmat ilahi dan pengertian, menghasilkan 

buah dan ucapan syukur. Kolose 1:9-12  

4-10 Juni, 2021  Kelompok suku yang belum terjangkau (Unik 
setiap harinya)  

https://unreachedoftheday.org/ 

 Kota di Dunia : Kota Taipei, di Taiwan Meminta kepada Roh Kudus untuk memberikan murid-

murid perkataan firman Tuhan, Tindakan dan perbuatan 
yang benar, dan dengan mujizat dan tanda-tanda ajaib, 
untuk menyatakan Kerajaan Allah dengan keberanian 
dan kuasa. Matius 10:7 

 Gereja di Algeria yang teraniaya  https://www.opendoorsuk.org/persecution/world-watch-

list/algeria/ 

 Berdoa untuk Nol (Pray for Zero) - The Seed 
Company  

https://www.prayforzero.com/download/ 

29 Orang-orang Yahudi, Israel dan Satu Manusia 
Baru (One New Man)  

Berdoa bagi hikmat dan pewahyuan untuk mengenal DIA 

lebih lagi dan mengerti harapan yang terkandung didalam 

panggilanNya, kekayaan kemuliaanNya, dan kuasa yang 

tersedia bagi mereka didalam DIA. Efesus 1:15-19 

11-17 Juni 
2021  

Kelompok suku yang belum terjangkau (Unik 
setiap harinya)  

https://unreachedoftheday.org/ 

 Kota di Dunia: Kota Tashkent, di 
Uzbekistan 

Berdoa agar setiap murid-muridNya dapat 

memberitakan kabar baik di rumah-rumah, tempat-
tempat kerja, dan komunitas mereka lebih lagi. Berdoa 
agar Allah yang mempunyai tuaian membangkitkan 



murid-murid yang mau pergi ke daerah-daerah yang 
baru untuk memberitakan Injil. 2 Korintus 9:6  

 Gereja yang teraniaya di Turkey https://www.opendoorsuk.org/persecution/world-watch-
list/turkey/ 

 Berdoa untuk Nol (Pray for Zero) - The Seed 
Company 

https://www.prayforzero.com/download/ 

30  Orang-orang Yahudi, Israel dan Satu Manusia 
Baru (One New Man)  

Berdoa agar hati-hati orang yahudi di seluruh dunia 

terarah kepada perkara yang di atas. Kolose 3:1-4 

18-24 Juni 

2021 

Kelompok suku 
yang belum terjangkau 

(Unik setiap harinya) 

https://unreachedoftheday.org/ 

 Kota di Dunia: kota Cairo, di Egypt Berdoa, setiap doa yang dinaikan oleh setiap pemurid-
pemurid di dalam nama Yesus, bagi mereka yang 

memerlukan, Tuhan akan menjawab dengan nubuatan, 
tanda-tanda ajaib dan mujizat,dan setiap hati akan 
terbuka untuk menerima kabar baik. Kisah Rasul 14:3  

 Gereja yang teraniaya di Tunisia https://www.opendoorsuk.org/persecution/world-watch-
list/tunisia/ 

 Berdoa untuk nol (Pray for Zero) - The Seed 
Company 

https://www.prayforzero.com/download/ 

 

31  Orang-orang Yahudi, Israel dan Satu Manusia 
Baru (One New Man)  

Meminta kepada Tuhan, kemanapun orang-orang 

Messianic Yahudi yang percaya pergi, mereka akan 

bergantung hanya kepada Tuhandan memberitakan 

kabar baik dengan berani, diikuti dengan tanda-tanda 

ajaib dan mujizat. Kisah Rasul 14:3  

June 25-July 1, 

2021 

Kelompok suku  
yang belum terjangkau 

(Unik setiap harinya) 

https://unreachedoftheday.org/ 

 Kota di dunia: Dubai, United Arab Emirates Minta kepada Tuhan untuk memimpin setiap pemurid-
pemurid membuka rumahnya dan keluarganya, bahkan 
komunitas yang lebih besar bagi pemberitaan injil. 
Lukas 10:5-7 

 Gereja teraniaya di Morocco https://www.opendoorsuk.org/persecution/world-
watch-list/morocco/ 

 Berdoa untuk nol (Pray for Zero) - The Seed 
Company  

https://www.prayforzero.com/download/ 

 


