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PENGANTAR

Sejak awal, Misi Nazarene Internasional (MNI) telah mendo-
akan pekerjaan dari gereja global. Sebagai suatu   denomi-
nasi global yang melayani di 164 negara di dunia, kami be-
rusaha untuk terhubung dan saling mendukung satu dengan 

yang lain dalam doa. Kerinduan ini tidak hanya terjadi pada 
Gereja Kristen Nazarene. Suatu hati untuk misi dan peker-

jaan kerajaan Allah di bumi ini selalu menjadi detak jantung 
gereja. Mulai dari tahun 1887, ada panggilan untuk berdoa 

untuk misi yang berkembang menjadi Hari Doa Sedunia. 
Gerakan ini bersifat global dan membentang di seluruh de-
nominasi. Hari Doa Sedunia jatuh pada hari Jumat pertama 

bulan Maret setiap tahun.
Pada tahun 1996, Misi Nazarene Internasional bergabung 
dengan gerakan ini dengan melaksanakan satu minggu 
doa yang difokuskan pada bergabung bersama sebagai 

orang Nazarene di seluruh dunia untuk mendukung sauda-
ra-saudari kita dalam doa. Kita juga bergabung dengan 

saudara-saudari kita di luar Gereja Kristen Nazarene den-
gan menjalankan minggu doa kita di minggu yang sama 

dengan Hari Doa Sedunia.



HARI 1
DEWAN KETUA 
UMUM
Selama dua tahun terakhir, gereja telah sangat dipengaruhi oleh pandemi global. 
Sementara gereja terdampak, kami juga telah melihat cara-cara di mana gereja telah 
mampu bergeser dan bersandar pada pola pelayanan baru ketika kita berusaha untuk 
menjadikan murid-murid seperti Kristus 
di antara bangsa-bangsa. Seringkali 
di garis depan, para pendeta kita 
membutuhkan doa dan dukungan kita. 
Mereka semakin lelah dan membutuhkan 
dorongan dari Tuhan kita, tetapi juga 
dari umat Tuhan.

Mari kita juga mengingat para ketua 
wilayah, para koordinator field, dan para 
ketua regional kita dalam doa-doa kita. 
Mereka semua menyesuaikan pekerjaan 
mereka untuk terus menjadi pelayan 
Injil yang efektif. Dunia kita sangat 
membutuhkan pengharapan, dan kabar 
baik Injillah yang dapat memengaruhi kehidupan mereka menjadi lebih baik.

Kami terus memperkenalkan pengajaran 
tentang Perjalanan Kasih Karunia 
ke seluruh dunia. Penekanan pada 
pemuridan ini adalah dari anugerah 
mendahului, ke anugerah keselamatan, 
ke anugerah pengudusan terbentuk 
dalam kehidupan umat kita. Di seluruh 
spektrum usia, kami melayani mereka 
yang perlu mengenal Yesus Kristus. 
Entah itu anak-anak kecil di kamp 
pengungsi di Afrika atau orang yang 
dibebaskan dari perbudakan di Amerika 
Serikat, Tuhan sedang bekerja. Kita 
perlu berdoa untuk perluasan jalan bagi 
pemuridan di seluruh dunia.
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Kita berdoa agar Tuhan 
menolong kita untuk terus 
membagikan kabar baik 
Yesus Kristus ke seluruh 
dunia. Banyak kendala yang 
dihadapi saat ini, antara 
lain pembatasan pemerintah 
dan sulitnya memperoleh 
dokumen-dokumen hukum. 
Pada saat yang sama, kita 
dipanggil untuk berpartisipasi 
dalam Amanat Agung dengan 
melibatkan orang-orang 
di seluruh dunia yang perlu 
mengenal Kristus. Beberapa 
hal itu terjadi di komunitas 

lokal saudara, sedangkan yang lain dipanggil untuk melintasi perbatasan internasional 
untuk mengabarkan kepada orang lain tentang Yesus Kristus. Mario dan Irma Martinez 
menjawab panggilan itu 
dan meninggalkan rumah 
mereka di Amerika Selatan, 
melakukan perjalanan ke 
benua Afrika untuk melayani 
sebagai misionaris. Allah telah 
memakai mereka dengan cara 
yang ajaib untuk memengaruhi 
komunitas yang mereka layani 
bagi Yesus Kristus.

HARI 1
DEWAN KETUA 
UMUM
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HARI 2
AFRIKA

PEKAN DOA SEDUNIA 2022

UCAPAN SYUKUR

Puji Tuhan untuk berbagai kebaktian penahbisan yang berlangsung di wilayah kami: Pantai 
Gading, Afrika Selatan, Mozambik, Angola, dan Cape Verde. Kami merayakan bagaimana 
Tuhan terus memanggil orang-orang di Afrika. Gereja di Afrika merespons dan menjadi 
dewasa.

Cape Verde

AngolaMozambique

Côte d’Ivoire South Africa



HARI 2
AFRIKA

PEKAN DOA SEDUNIA 2022

UCAPAN SYUKUR

Kami merayakan peringatan 120 tahun kedatangan Injil melalui Gereja Kristen Nazarene di 
Cape Verde. Perayaan dimulai di Kepulauan Santiago dengan lebih dari 1.000 orang yang 
hadir, dan pejabat negara juga hadir. Titik utama perayaan berlangsung di Brava Isla, di 
mana pekerjaan Gereja Kristen Nazarene di Afrika dimulai 120 tahun yang lalu dengan 
Rev João Jos Dias, yang lahir di Cape Verde namun berimigrasi ke AS, bertobat dan diutus 
kembali untuk membagikan Injil kepada umat-Nya. Dia mengalami penganiayaan pada 
awalnya, tetapi Tuhan memberkati bangsa itu. Saat ini, gereja di Cape Verde merayakan 
ulang tahun ke-120.



HARI 2
AFRIKA
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PERMOHONAN DOA

Berdoa untuk masalah sosial politik dan ekonomi Eswatini yang telah menyebabkan protes 
dan kerusuhan sipil. Berdoa untuk perdamaian bagi rakyat dan pemimpin negara.

Berdoa untuk perdamaian di Etiopia. Berdoalah agar kepemimpinan di semua pihak 
menghentikan serangan militer dan menciptakan peluang untuk dialog tentang 
perdamaian dan stabilitas.

Berdoa untuk implementasi Strategi Hub yang telah disetujui oleh Dewan Ketua Umum. 
Strategi Hub ini akan 
membantu gereja di 
Afrika menanggapi apa 
yang Tuhan lakukan di 
musim ini. Tim regional 
Afrika akan fokus pada 
area yang membutuhkan 
sumber daya untuk menjadi 
dewasa sementara juga 
mendorong gereja di 
Afrika untuk mengambil 
tanggung jawab sebagai 
gereja yang mengutus. 
Kantor regional Afrika akan 
diperluas menjadi tiga lokasi 
yakni di Abidjan (Pantai 
Gading), Johannesburg 
(Afrika Selatan) dan Nairobi 
(Kenya).



HARI 3
ASIA-PASIFIK
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UCAPAN SYUKUR

Syukur kepada Tuhan untuk orang-orang di seluruh regional yang dipanggil untuk 
pelayanan misionaris dan pastoral dan mereka yang telah mulai melayani.

Field Australia-Selandia Baru yang bekerja sama dengan Dana Tear Selandia Baru dan 
pemerintah Selandia Baru untuk mengumpulkan dana bagi Rumah Sakit Kudjip Nazarene 
di Papua Nugini. Bersama-sama mereka mengumpulkan US$245.000 untuk penanganan 
Covid-19 di Dataran Tinggi Papua Nugini.

Field Filipina-Mikronesia yang mengumpulkan dana sebesar US$4.400 untuk Myanmar 
yang akan diberikan kepada wilayah-wilayah dan kepada 17 siswa di Seminari Teologi 
Nazarene Asia-Pasifik (APNTS) yang tidak dapat pulang karena pandemi dan kerusuhan 
sipil di Myanmar.

Field Sealands yang membagikan lebih dari 4.000 makan siang kepada tetangga mereka 
yang membutuhkan selama pandemi, membagikan Injil dengan cara yang praktis.

PERMOHONAN DOA

Doakan agar Lima Bidang Dampak dalam MNI dapat didukung oleh gereja-gereja lokal di 
kawasan Asia-Pasifik.

Berdoa untuk Field South East Asia  dan Chapman International College untuk mencapai 
tujuan memiliki 500 gereja, 80 pusat perluasan kampus, dan 15.000 anggota penuh pada 
tahun 2025.



HARI 3
ASIA-PASIFIK
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KISAH UCAPAN SYUKUR

Berikut ini adalah kesaksian dari salah satu pendeta Nazarene kami di Sealands Field. 
Selama pandemi, ia telah melayani komunitasnya sebagai bagian dari “regu pemakaman 
Covid-19” khusus, yang bekerja hingga larut malam untuk menguburkan mereka yang telah 
meninggal karena Covid-19.

“Ketika Covid-19 melanda Indonesia dan 
mulai merenggut korban pada masyarakat, 
jenazah dikuburkan dengan cara yang 
tidak wajar dan tidak kultural. Aparat 
pemerintah akan “menguburkan jenazah” 
sementara tidak ada anggota keluarga 
yang boleh mendekat dan tidak ada 
pendeta atau pendeta yang cukup berani 
mendekat untuk melaksanakan upacara 
pemakaman.

Ketika salah satu anggota setia kami 
meninggal karena Covid-19, saya pergi ke 

lokasi pemakaman dan melihat dari kejauhan. Saya melihat tubuhnya ditumpuk dengan 
orang lain seperti binatang oleh pekerja yang menggunakan alat berat.

Saya meminta izin untuk menguburkan mayat 
dengan cara yang lebih welas asih. Ketika 
saya mulai, tidak ada pendeta atau pendeta 
yang bersedia menjemput jenazah pasien 
positif Covid-19 yang sudah meninggal di 
rumah. Saya menguburkan orang-orang yang 
meninggal, yang tidak memiliki pendeta 
yang bersedia untuk menguburkan mereka.

Tugas menjadi paling sulit ketika 200 orang 
meninggal setiap hari akibat Covid-19. Saya 
bersyukur kepada Tuhan bahwa saya dapat 
melayani komunitas saya dengan cara ini.”



HARI 4
EURASIA

PEKAN DOA SEDUNIA 2022

UCAPAN SYUKUR

Peluang untuk memperluas pendidikan, pembinaan, pendampingan, dan pemuridan di 
seluruh regional.

Tuhan sedang menyediakan pekerja jangka pendek, jangka panjang, dan pekerja 
nasional untuk penuaian!

Pendeta yang baru ditahbiskan di tempat-tempat di mana sebelumnya tidak ada 
kehadiran orang Nazarene.

Tim kaum muda yang kuat dan saling terhubung di seluruh regional dengan hati untuk 
berdoa dan kerinduan untuk mendukung pekerjaan Tuhan.

PERMOHONAN DOA

Berdoalah agar Roh Kudus 
bergerak melintasi bangsa-
bangsa sehingga hati dan pikiran 
dapat diarahkan kepada Tuhan 
dan diubahkan oleh perjumpaan 
dengan Yesus.

Berdoalah agar Tuhan memanggil 
suatu generasi, pria dan wanita, 
baik tua maupun muda, untuk 
melayani sebagai pendeta dan 
guru yang berkomitmen pada 
kekudusan.

Berdoalah agar orang percaya 
menyadari kesempatan untuk 
menjangkau orang-orang yang 
rentan di komunitas kami.



HARI 4
EURASIA

PEKAN DOA SEDUNIA 2022

KISAH UCAPAN SYUKUR

Kaum muda 
memimpin dalam 
Tuaian Kerajaan.

Anna yang 
berusia delapan 
belas tahun aktif 
di komunitasnya; 
dia memimpin 
sebuah 
pendalaman 
Alkitab dan 
mendapat hak istimewa untuk memimpin saudara laki-lakinya kepada hubungan yang 
kekal dengan Kristus. Dia sekarang menjadi anggota tim Film Yesus.

Timnya membagikan kesaksian 
berikut.

“Kami merayakan Hari 
Kemerdekaan India dengan 
anak-anak kumuh. Kami 
berdoa bersama untuk negara 
kami, berbagi cerita tentang 
kebebasan, dan menyanyikan 
lagu. Anak-anak sangat 

bersemangat setelah mendengar kisah nyata para pejuang kemerdekaan. Di akhir 
perayaan, kami mengajak mereka melihat kisah hidup pahlawan kebebasan terbesar 
dunia. Mereka menyaksikan kisah nyata film Yesus ini dengan penuh minat. Seorang 
gadis muda bernama Jyothi sangat tersentuh saat bagian penyaliban diputar, dia 
menangis. Kemudian dia bertanya, “Mengapa Yesus harus mati”? Tim kami menjawab 
pertanyaan jujur itu dan menjelaskan kepadanya kebenaran kasih Kristus untuknya 
dan kita semua. Sekarang, Jyothi secara teratur menghadiri gereja dan sekolah 
minggu juga! Kami memuji Tuhan untuk Jyothi!



HARI 5
MESOAMERIKA
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UCAPAN SYUKUR

Kami memobilisasi lebih banyak misionaris yang “disponsori” dalam satu tahun 
daripada sebelumnya! Misionaris relawan membawa dampak bagi kota-kota dan 
negara-negara kami, menyumbangkan 9.273 hari dan 222.552 jam untuk pekerjaan 
misionaris Nazarene.

Sementara banyak keluarga Nazarene telah 
menderita karena kematian orang yang dicintai 
dan banyak yang tertular Covid-19, lebih dari 
18.000 orang bersatu dalam kebaktian doa, 
dalam pertemuan langsung dan virtual.

Kami memuji Tuhan bahwa selama pandemi 
banyak orang muda telah dilatih dalam 
pelayanan pemuda. Hal ini mengakibatkan 
banyak orang muda di Mesoamerika dijangkau dengan Firman Tuhan dan dilayani oleh 
rekan-rekan mereka.

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan atas selesainya Proyek Pendampingan yang 
Berdampak. Proyek regional yang 
bertujuan untuk mengembangkan 
lebih dari 400 pemimpin sehingga 
mereka dapat dengan sengaja 
bertindak sebagai penasihat dan 
pembimbing bagi generasi baru, 
mengintegrasikan mereka dengan 
panggilan pastoral dan kepemimpinan 
dalam program-program pendidikan 
teologi formal.

Puji Tuhan untuk pembaruan Gereja Kristen Nazarene di Regional Mesoamerika melalui 
inisiatif 80 Hari Doa 2021.



HARI 5
MESOAMERIKA
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KISAH UCAPAN SYUKUR

Regional Mesoamerika memuji 
Tuhan atas keberhasilan peluncuran 
pelatihan pemuridan Perjalanan 
Kasih Karunia. Kami memulai dengan 
lokakarya regional, yang diajarkan 
oleh Dr. Scott Rainey dalam bahasa 
Inggris, Spanyol, dan Prancis, yang 
dihadiri oleh lebih dari 600 orang. 
Lokakarya ini menyediakan pelatihan 
dan sumber daya yang dapat diunduh 
secara gratis. Kami terus meluncurkan 
pelatihan Perjalanan Kasih Karunia 
melalui kelas Sekolah Minggu, 
kelompok kecil, pelatihan bulanan, 
dan lebih banyak lokakarya lanjutan. 
Kami senang dengan laporan yang kami terima tentang penekanan dan kemajuan 
baru dalam pemuridan di gereja lokal.

PERMOHONAN DOA

Berdoalah agar kami dapat mengirim 20 misionaris tahun depan ke kota-kota di 
Mesoamerika!

Berdoalah agar Tuhan menjangkau PPNI lokal melalui tema empat tahunan PPNI di 
regional ini.

Kami memohon kepada Tuhan agar gereja di Mesoamerika mengingat panggilan 
mereka dan agar Roh Kudus memobilisasi setiap orang Nazarene untuk memenuhi 
Amanat Agung.

Berdoalah agar gereja di Mesoamerika memiliki semangat dalam mementor.

Doakan kami saat kami terus berlatih, belajar, dan berjalan di sepanjang Perjalanan 
Kasih Karunia.



HARI 6
AMERIKA
SELATAN 
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UCAPAN SYUKUR

Kami memuji Tuhan untuk 
proyek perahu Sungai 
Amazon di negara Peru. 
Lima perahu dibangun 
dengan tujuan untuk 
mengoptimalkan pekerjaan misionaris dan penginjilan, menanam karya-karya baru 
dan memperkuat gereja-gereja di wilayah Loreto.

Kami memuji Tuhan bahwa di tengah pandemi banyak yang menanggapi panggilan 
misionaris dan pastoral, dan mulai bersiap. Sepanjang tahun lalu, 17 calon telah 
disetujui sebagai misionaris, dan beberapa dari mereka telah diutus. 
 

Di tengah meningkatnya pertemuan-
pertemuan virtual, Tuhan telah 
memberi kami alat untuk melayani 
dengan lebih baik di platform digital. 
Kami bersyukur kepada Tuhan untuk 
ProduSam, tim produksi yang telah 
memandu konferensi regional virtual 
dengan sangat baik.

Kami memuji Tuhan untuk gereja-
gereja baru, titik-titik berkhotbah, dan 
kelompok-kelompok kecil baru di tengah 
pandemi.



HARI 6
AMERIKA SELATAN 
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KISAH UCAPAN SYUKUR

Beberapa bulan sebelum pandemi, para pemimpin 
Paraguay bertemu untuk menetapkan tujuan 
dalam perintisan gereja. Ada harapan yang tinggi, 
beberapa keluarga misionaris bergabung dengan 
tantangan, dan bersama dengan kepemimpinan 
nasional, mereka berkomitmen. Segera setelah 
pandemi datang dan prospeknya tidak begitu baik. Namun, tim ini mulai melihat 

tangan Tuhan. Gedung-gedung gereja ditutup, 
tetapi para pendeta dan misionaris terus 
berkhotbah, mengunjungi, melayani, membuka 
titik-titik khotbah baru, dan kelompok-kelompok 
kecil baru. Hasilnya adalah 11 gereja membuka 
pintunya bagi masyarakat, di tengah pandemi. 
Kemuliaan kepada Tuhan!

Untuk badan pastoral dan misionaris yang sedang dilanda krisis Covid-19. 46 pendeta 
meninggal dunia hingga Oktober 2021, dan banyak yang terdampak. Berdoa untuk 
kesehatan emosional, pemulihan fisik, pembaruan spiritual, dan perbekalan.

• Rencana regional kami untuk terus memperluas Kerajaan Allah di daerah perintisan 
dari sepuluh negara di regional ini. Berdoalah bagi para misionaris dan para pendeta 
yang telah ditantang untuk menjangkau daerah-daerah baru ini.

• Untuk inisiatif pelatihan regional: IWin: yang berusaha melatih para pemimpin, dan 
Academy Murid (ACADi): yang menyediakan pelatihan dalam pelayanan gereja lokal. 
Kami berdoa untuk para pemimpin yang melayani saat ini dan bagi mereka yang 
akan ditemukan, dilatih, dan diutus dalam beberapa bulan mendatang di berbagai 
pelayanan di regional kami.

PERMOHONAN DOA



HARI 7
USA/KANADA
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UCAPAN SYUKUR

Puji Tuhan untuk 27 misionaris yang diutus dari regional USA/Kanada dari 16 wilayah 
di sepanjang tahun 2021. Kami bersyukur  bahwa panggilan itu masih dijawab dan 
berjalan bahkan di tengah masa yang tidak pasti.

Puji Tuhan untuk Konferensi Kerja & Kesaksian virtual yang berlangsung pada akhir 
tahun 2021. 600 peserta mendaftar, dan lebih dari 80 situs koordinator berpartisipasi 
dengan perwakilan dari setiap regional. Dalam dua tahun terakhir, sementara kami 
tidak dapat melakukan perjalanan internasional, persiapan telah dilakukan untuk 
masa depan.

Berdoa untuk keluarga-keluarga dan komunitas-komunitas dari mereka yang telah 
meninggal karena Covid-19 termasuk para pemimpin MNI lokal dan wilayah di 
Amerika Serikat dan Kanada.

Berdoalah agar gereja terus mencerminkan keragaman 
bangsa, sambil menyediakan sumber daya bagi semua gereja 
lokal di regional ini untuk pembangunan 
Kerajaan Allah.

Bergabunglah dengan Wilayah AS/Kanada 
dalam inisiatif Gerakan Doa Setengah 
Juta hingga Juni 
2022 saat kami 
berdoa untuk 
perlindungan, 
arahan, dan wahyu.

PERMOHONAN DOA
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Pada bulan Juni 2021, Misi Encuentro memiliki tiga lokasi untuk tim mereka untuk 
melayani di seluruh wilayah AS/Kanada: Indianapolis, Appalachia, dan Texas Selatan. 
Tim antar-generasi dari seluruh wilayah ini berkumpul untuk melayani komunitas 
lokal melalui kamping anak-anak, kamp olahraga, pembangunan, klinik medis, 
dan penjangkauan komunitas dan pengembangan hubungan. Pada tahun 2021, tim 
mengerjakan 35 proyek di tiga lokasi dengan sekitar 700 peserta.

 
 
Sejak 1966, Encuentro telah memfasilitasi perjalanan di Amerika Serikat, Kanada, 
Meksiko, Bahama, Puerto Riko, Peru, Guatemala, dan Kosta Rika. Lebih dari 250.000 
pelajar dan orang dewasa telah berpartisipasi, menghasilkan lebih dari 2 juta anak-
anak dan orang dewasa mendengar pesan Injil melalui acara Encuentro. Mohon 
berdoa saat Encuentro kembali ke Appalachia dan Puerto Rico pada musim panas 
2022.

KISAH UCAPAN SYUKUR


