
 

 

Permintaan Doa Gereja Se-Dunia 
 

• Tuhan, tolong biarkan kebangkitan besar dari kesalehan primitif menyapu gereja-Mu di hari-hari terakhir. 
Semoga kita berdiri untuk kebenaran meskipun langit runtuh. 

• Kami berdoa untuk kebebasan beragama dan kebebasan hati nurani di seluruh dunia. Tuhan, tolong 
buka pintu untuk pewartaan Sabda-Mu. 

• Tuhan, semoga gereja dunia-Mu menerima panggilan untuk mewartakan pekabaran tiga malaikat secara 
luas kepada setiap bangsa dan bahasa. Tunjukkan pada kami bagaimana memusatkan semua ajaran ini 
pada kasih dan kebenaran Kristus. 

• Tuhan, semoga orang Advent di seluruh dunia menyatakan “Aku Akan Pergi” dan menerima panggilan 
untuk melayani-Mu dan mewartakan kabar baik keselamatan. 

• Kami berdoa memohon hikmat untuk mencari, memahami, dan mengikuti Kitab Suci Tuhan. Ajari kami 
untuk membagi kata-kata kebenaran dengan benar dan dengan setia membagikannya kepada orang 
lain. 

• Tuhan, tolong perbarui penghargaan kami untuk instruksi surgawi yang ditemukan dalam tulisan-tulisan 
pena inspirasi dari Ellen White. 

• Kita berdoa memohon hujan akhir Roh Kudus untuk menguatkan kesaksian kita dan memampukan kita 
untuk menyelesaikan pekerjaan yang telah Tuhan berikan untuk kita lakukan sebelum Kedatangan 
Kedua. 

• Tuhan, kami berdoa untuk kesembuhan dan belas kasihan-Mu di daerah-daerah yang sangat terdampak 
oleh COVID-19. 

• Kami berdoa agar para profesional medis, ilmuwan, pemimpin pemerintah, dan pejabat kesehatan 
masyarakat memiliki kebijaksanaan untuk banyak keputusan yang harus mereka buat. 

• Kami berdoa agar orang Advent di seluruh dunia menawarkan bantuan praktis dan dorongan kepada 
mereka yang menderita. Beri kami keberanian, kreativitas, dan semangat yang tidak mementingkan diri 
sendiri saat tetangga sangat membutuhkan kami. 

• Kami berdoa bagi mereka yang secara finansial terkena dampak kehilangan pekerjaan dan penguncian. 
• Tuhan, tolong tunjukkan kepada anggota gereja bagaimana membantu mereka yang bergumul dengan 

masalah kesehatan mental atau isolasi. 
• Kami berdoa bagi para pendeta dan gereja untuk menemukan cara agar anggota gereja tetap terhubung 

selama penguncian. Tuhan, tolong kumpulkan gereja-Mu dalam penyembahan dan pelayanan. 
• Kami berdoa untuk kebangunan rohani di antara orang-orang muda Masehi Advent Hari Ketujuh yang 

menghadiri perguruan tinggi dan universitas di seluruh dunia. Semoga mereka menjadi duta-duta yang 
bersemangat bagi Kristus. 

• Kami berdoa untuk 69 persen penduduk bumi yang belum menerima persembahan Yesus yang tidak 
berkabut. 

• Kami berdoa untuk 62 juta orang di 28 kota yang paling tidak terjangkau di bekas Uni Soviet (Divisi Euro-
Asia). 

• Kami berdoa agar Tuhan membangkitkan misionaris pemberani yang bersedia bekerja di antara 746 
kelompok masyarakat di 20 negara Timur Tengah. 

• Kami berdoa untuk gelombang besar orang Advent yang akan melayani Tuhan dengan mengasihi orang 
lain dan dengan berbagi dengan orang-orang dari budaya dan agama lain. 

• Tuhan, tolong bangkitkan murid-murid Waldensian zaman modern yang bersedia melayani-Mu di 
tempat-tempat yang sulit. 

• Kami berdoa untuk anggota Advent yang menghadapi penganiayaan atau dipenjara karena keyakinan 
mereka. 



 

• Kami berdoa bagi 202 juta orang di 41 kota yang paling tidak terjangkau di Divisi Asia Pasifik Selatan 
untuk mengenal Yesus. 

• Kami berdoa untuk Sekolah Sabat/Departemen Pelayanan Pribadi dari setiap gereja lokal ketika mereka 
mencari rencana Tuhan dan menjangkau komunitas mereka dengan pelayanan yang penuh kasih, 
pendalaman Alkitab, dan kesaksian pribadi. 

• Kami berdoa untuk “Adventist Development and Relief Agency” (ADRA) karena mereka memenuhi 
kebutuhan praktis di seluruh dunia. 

• Kami berdoa untuk 16 juta orang di 6 kota yang paling tidak terjangkau di Divisi Pasifik Selatan. 
• Kami berdoa memohon Roh Kudus untuk membantu kami mengetahui bagaimana menjangkau 406 juta 

orang di 105 kota yang paling tidak terjangkau di Divisi Asia Pasifik Utara. 
• Tuhan, mohon berkati sebagai “Adventist Chaplaincy Ministries” memobilisasi pendeta dan anggota yang 

tertarik untuk melayani mereka yang berada di penjara. 
• Tuhan, kami berdoa untuk guru Sekolah Sabat kami. Tolong beri tahu mereka betapa pentingnya 

pekerjaan mereka untuk anak-anak kita. 
• Tuhan, kami mencari bimbingan Anda untuk banyak Pusat Pengaruh, program kesehatan dan keluarga, 

dan klub Pathfinder di seluruh dunia. 
• Kami berdoa agar Engkau membantu kami mengasihi, memelihara, dan memuridkan anggota baru dan 

pengunjung gereja. 
• Tuhan, tolong tunjukkan kami bagaimana mengirimkan lebih banyak literatur kebenaran (cetak dan 

elektronik) ke dalam komunitas kami. Kami berdoa agar orang-orang membacanya dan Roh Kudus akan 
meyakinkan mereka akan kebenaran Alkitab. 

• Tuhan, kami mohon perlindungan-Mu atas para misionaris yang bekerja di tempat-tempat berbahaya. 
• Harap bangkitkan penginjil literatur, relawan mahasiswa, penulis, spesialis media, dan pendukung 

keuangan untuk menyebarkan kata-kata harapan dan kehidupan. 
• Kami berdoa untuk sekolah, siswa, dan guru Advent di seluruh dunia. Semoga sekolah-sekolah ini dengan 

setia mengajarkan kebenaran Alkitab dan memimpin kaum muda ke dalam misi, pelayanan, dan 
hubungan yang menyelamatkan dengan Kristus. 

• Tuhan, beri kami kebijaksanaan untuk menjangkau budaya sekuler yang tidak tertarik pada agama. 
Biarlah Roh Kudus-Mu meruntuhkan tembok-tembok yang mengelilingi hati sekuler. 

• Memberkati kami saat kami menjangkau orang-orang yang diperbudak oleh penyembahan roh, 
penyembahan berhala, dan kepercayaan animisme. Bantu kami untuk memahami pandangan dunia 
mereka dan memperkenalkan mereka kepada Juruselamat pribadi. 

• Tuhan, tolong ilhami umat Masehi Advent Hari Ketujuh di seluruh dunia untuk berdoa dengan cara yang 
belum pernah terjadi sebelumnya. Ajari kami untuk menuntut janji-Mu dan mengharapkan Engkau 
memindahkan gunung ketika kami berdoa. 

• Kami berdoa untuk atau 541 kelompok orang di 18 negara Divisi Afrika Selatan-Samudra Hindia. Tolong 
tuntunlah mereka kepada kebenaran alkitabiah. 

• Tunjukkan pada kami bagaimana memenuhi kebutuhan praktis dan spiritual para pengungsi. Semoga 
gereja kita dikenal karena kasih kita kepada semua orang, tidak peduli siapa mereka atau dari mana 
mereka berasal. 

• Kami meminta Engkau untuk membangkitkan misionaris perkotaan untuk menanam gereja bagi 806 
kelompok masyarakat di 20 negara Divisi Inter-Eropa. 

• Tolong kumpulkan pasukan pekerja untuk menanam gereja bagi 948 kelompok orang di 38 negara Divisi 
Inter-Amerika. 

• Tolong ajari kami bagaimana mewartakan kepercayaan dasar gereja kami dengan kejelasan, kreativitas, 
dan keaslian alkitabiah. Semoga kasih Yesus menjadi inti dari segala sesuatu yang kita percayai. 

• Tuhan, tolong persiapkan orang-orang muda untuk menanam gereja bagi 789 kelompok orang di 9 
negara Divisi Amerika Utara. 



 

• Kami meminta Engkau untuk mempersiapkan sukarelawan untuk melayani 70 kelompok orang di 
Lapangan Israel. 

• Kami meminta Engkau untuk membangkitkan misionaris medis untuk menanam gereja di antara 830 
kelompok masyarakat di 11 negara Divisi Afrika Timur-Tengah. 

• Kami meminta Engkau untuk membangkitkan pejuang doa untuk menjadi perantara bagi 2.568 
kelompok orang di 4 negara Divisi Asia Selatan. 

• Tolong biarkan keluarga kami mengungkapkan kasih-Mu di rumah dan komunitas kami. Kami meminta 
Engkau untuk membawa keharmonisan ke dalam rumah, menyembuhkan hubungan yang rusak, 
melindungi yang rentan dari pelecehan, dan mengungkapkan kuasa pengudusan Anda dalam situasi 
yang tampaknya tanpa harapan. 

• Kami meminta Engkau untuk membangkitkan perawat dan dokter untuk merintis gereja baru di antara 
1.978 kelompok orang di 22 negara di Divisi Afrika Barat-Tengah. 

• Kami berdoa untuk 49 juta orang di 19 kota yang paling tidak terjangkau di Divisi Trans-Eropa. 
• Kami berdoa untuk anak-anak kami. Tolong beri mereka kekuatan untuk berdiri dengan berani bagi-Mu 

ketika mereka menghadapi rintangan dan tekanan. Bantulah mereka untuk membuat pilihan yang 
bijaksana dan membela kebenaran. 

• Ajari kami untuk mengikuti teladan Kristus yang tidak mementingkan diri sendiri dengan memenuhi 
kebutuhan sehari-hari orang-orang yang dekat dengan kami. Perlengkapi kami untuk melayani sebagai 
misionaris medis, relawan komunitas, dan sahabat bagi yang membutuhkan. 

• Kami berdoa untuk para pemimpin muda di seluruh dunia yang dengan setia mewariskan warisan kami 
kepada generasi berikutnya: identitas dalam Kristus, misi sebagai Advent, dan kepemimpinan di gereja 
lokal. 

• Kami berdoa bagi kaum muda kami yang hidup berbahaya bagi Tuhan melalui Satu Tahun Misi dan Misi 
Kaleb. 

• Kiranya anggota gereja, pendeta, dan pemimpin kita di seluruh dunia memakan Firman Tuhan setiap 
hari. Kiranya kami juga mencari-Mu setiap hari dalam doa pribadi. Ingatkan kami bahwa tanpa-Mu, kami 
tidak dapat berbuat apa-apa. 

 

 
 


