
Nilai-Nilai Inti dan Prinsip-Prinsip Panduan 

 Keyakinan Inti 

Kami semua berpegang pada Pernyataan Iman Ibu-ibu Berdoa Internasional (IBI), menerima Yesus dalam hidup 
pribadi sebagai Juruselamat dan Tuhan, dan bahwa Yesus adalah Allah. 

Kami percaya bahwa melalui doa, Allah melepaskan kuasa-Nya atas nama anak-anak dan sekolah-sekolah. Kami 
beriman kepada Allah yang mendengar dan menjawab doa-doa kami. 

 Tujuan Inti 

 Pernyataan Misi 

Ibu-ibu Berdoa Internasional memberi dampak kepada anak-anak dan sekolah-sekolah di seluruh dunia bagi 
Kristus dengan mengumpulkan para ibu untuk berdoa. 

 Pernyataan Visi 

 Visi kami adalah agar setiap sekolah di seluruh dunia diselubungi oleh doa. 

 Prioritas Inti 

 Allah adalah prioritas pertama 

 Keluarga adalah prioritas kedua 

 Pelayanan adalah prioritas ketiga 

 Format dan Metode Inti 

 Berdoa dalam satu kesatuan 

 Empat Langkah Doa 

 Berdoa berdasarkan ayat Alkitab  

 Berdoa secara spesifik 

 Berdoa untuk penginjilan 

 Prinsip-Prinsip Panduan 

Kami adalah hamba-hamba Tuhan, sepenuhnya bergantung pada Tuhan untuk tuntunan dan pertolongan. 
Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan, 
Allah kita. (Mazmur 20:8). 

 Kami merupakan sebuah pelayanan pemuridan dan pelipatgandaan. 

  Pemuridan: Mengajarkan setiap wanita bagaimana caranya berdoa dan beriman kepada Allah.  

  Pelipatgandaan: Setiap sekolah didoakan oleh sebuah kelompok doa. 

 Kami dipanggil untuk melayani dalam Ibu-ibu Berdoa Internasional. 

 Kami bertanggung-jawab untuk mewakili pelayanan dan visi ini dengan kasih dan integritas. 



Kami memelihara, mendorong, dan melengkapi dengan roh yang saleh, dengan penuh kasih karunia, dengan roh 
yang tidak suka mengkritik, dan memberikan teladan sebagai wanita yang sesuai dengan ajaran Alkitab dan 
menjaga kemurnian seksual.  

Kami sungguh percaya dan mendukung sepenuhnya pernikahan yang diteguhkan oleh Allah sesuai dengan 
ajaran Alkitab sebagai sebuah hubungan perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita.  

 Kami membawa sebuah pesan yang memberikan dukungan dan harapan bagi para ibu. 

Kami menjaga dengan ketat kerahasiaan — apa yang didoakan di dalam kelompok tetap terjaga di dalam 
kelompok, tidak untuk disebarkan di luar kelompok. 

 Kami berdoa bagi anak-anak dan sekolah-sekolah. 

Kami bukan merupakan sebuah kelompok lobi: Ibu-ibu Berdoa Internasional bukanlah sebuah kelompok lobi, 
apapun juga alasannya. Partisipasi dalam isu-isu politik dan isu-isu sosial di luar harus dijalankan hanya sebagai 
aktivitas perorangan. Dalam kondisi apapun nama Ibu-ibu Berdoa Internasional tidak boleh dikaitkan dengan 
isu-isu di luar.  

Kami akan menyampaikan kepada para pendukung finansial kami dengan standar profesional yang tertinggi 
tentang kebenaran, ketepatan, dan kehormatan di hadapan Allah sendiri. 


