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Minggu, 27 Oktober 2002: Suku Banten 

Suku Banten adalah salah satu kelompok etnis yang mendiami sebagian wilayah 
Propinsi Jawa barat. Batas wilayah yang disebut daerah Banten seringkali kurang jelas 
karena telah terjadi beberapa kali perubahan. Hal ini umum terjadi dalam sejarah 
perjalanan kekuasaan di daerah Banten dan Jawa Barat. Saat ini orang Banten banyak 
tinggal di Kabupaten Pandeglang, Lebak dan Serang.  

Mata pencaharian orang Banten adalah bercocok tanam di sawah dan di ladang. di 
samping itu mereka juga menanam kopi, cengkeh, jengkol, petai, pisang dan durian. 
Pengolahan lahan petanian dilakukan secara gotong royong (royongan). Dalam 
royongan kelompok, para anggota memperoleh imbalan yang jumlahnya tidak tentu. 
Imbalan tersebut tidak diserahkan langsung kepada anggotanya, tetapi dikumpulkan 
dan disimpan oleh seorang sesepuh (kokolot) yang nantinya digunakan untuk 
memperbaiki langgar atau mesjid. di samping itu ada royongan dalam bentuk kerja bakti 
untuk memperbaiki jalan, jembatan dan sarana umum lainnya. di desa Tanjung Sari 
setiap kepala keluarga yang tidak mengikuti kerja bakti dikenakan denda berupa uang. 
Mereka juga mengenal gotong royong yang disebut liliuran, yaitu saling tolong 
menolong dalam mengerjakan sawah tanpa mengharapkan imbalan.  

Kepemimpinan orang Banten merupakan paduan dari tiga unsur, yaitu pemimpin formal 
(umaroh), pemimpin agama (ulama), dan pemimpin adat (jawara). Ketiga unsur tersebut 
memainkan peranan penting dalam membentuk sistim politik lokal. Hal ini karena 
kokolot desa biasanya amat disegani dan dihormati. Perangkat desa lainnya adalah 
carik (sekretaris desa), ulu-ulu (urusan pengairan), kabayan (pesuruh desa) dan amil 
(urusan agama).  

Daya tarik Banten lama masih sangat kuat, terutama bagi para ahli purbakala dan 
sejarah. Sejarah telah mengukir Banten sebagai salah satu kerajaan terkenal pada 
masa lampau. di daerah Banten terdapat banyak objek wisata, mulai dari cagar alam, 
Masjid Agung Banten dan makam para sultan Banten yang terletak di Selatan dan Utara 
masjid tersebut dan peninggalan budaya purbakala lainnya. Konon ada "batu bersusun 
sembilan" yang tingginya mencapai 15 m, yang merupakan peninggalan jaman 
megalitik. Sebagai daerah tujuan wisata, Banten terbuka dengan dunia luar. Walau 
demikian tradisi dan budaya mereka tetap terpelihara.  

Populasi orang Banten berjumlah 500.000 jiwa dan telah ada 3.400 orang Kristen. 
Alkitab dalam bahasa Banten telah ada, namun belum ada Film Yesus dan Penginjilan 
Radio dalam bahasa Banten. Dari sejak berdirinya pemerintahan Kesultanan Banten 
hingga kini, mayoritas orang Banten beragama Islam. Mereka adalah Muslim yang taat 
tetapi mereka masih banyak melakukan praktek sihir dan kekuatan gaib. Hal ini terlihat 
dalam kesenian Debus Banten yang terkenal dimana dengan mantera- mantera tertentu 
tubuh seseorang dapat dibuat menjadi kebal terhadap pukulan, api dan senjata tajam.  
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Pokok Doa  

• Berdoa agar orang percaya dapat menerima tuntunan Tuhan yang jelas untuk 
dapat menolong, melatih dan meningkatkan keahlian orang Banten baik dalam 
pertanian dan bidang usaha lainnya.  

• Orang Banten yang tinggal di daerah terpencil, seperti di P. Panjang di teluk 
Banten, masih membutuhkan usaha-usaha pengentasan kemiskinan. Berdoa 
agar pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya dapat memberikan perhatian 
serius untuk mengentaskan kemiskinan yang ada.  

• Berdoa bagi anak-anak Tuhan asli Banten, agar mereka memiliki hati yang mau 
membagikan berita Injil kepada sanak keluarga dan lingkungan mereka.  
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Senin, 28 Oktober 2002: Pulau Batam 

Pulau Batam yang ditetapkan menjadi kota sejak tahun 1999 pada mulanya merupakan 
salah satu kecamatan dalam wilayah kabupaten Kepulauan Riau.  

Pulau Batam terletak di jalur Internasional yang strategis. Sejak dibentuknya Badan 
Otorita Batam pada tahun 1973 untuk mewujudkan Batam sebagai kawasan industri, 
Batam menjadi daya tarik tersendiri bagi para investor, pasar tenaga kerja, dan 
wisatawan.  

Batam dengan luas wilayah: 1.570,35 Km, memiliki populasi berjumlah 434.299 jiwa. 
Penduduk asli Batam yang masih tergolong dalam rumpun Melayu dan berbagai 
campuran etnis lainnya, umumnya beragama Islam, juga Kristen, Hindu dan Budha. 
Wilayah Batam meliputi P. Batam, P. Tonton, P. Nipah, P. Setoko, P. Rempang, P. 
Galang, dan P. Galang Baru. Antara satu pulau dengan pulau lainnya dihubungkan oleh 
enam jembatan megah.  

Batam sudah memiliki 13 kawasan industri yang tersebar dalam enam subwilayah. 
Sebagai kawasan industri yang melibatkan banyak negara, nilai investasi di Batam 
selalu meningkat setiap tahun. Dari nilai investasi yang ditanamkan pihak swasta, 
sektor industri menjadi primadona, kemudian perdagangan, jasa, perumahan, 
pariwisata, dan pertanian. Sampai tahun 1999 sektor industri menyerap tenaga kerja 
sebanyak 73,8% dari 157.238 tenaga kerja yang ada. Dari 2.043 perusahaan di Batam 
lebih dari seperempatnya bergerak di sektor industri berat dan sedang seperti: industri 
peralatan pengeboran lepas pantai, komponen elektronika, bahan kimia untuk farmasi 
dan migas, textil, pipa baja, alat-alat apotik, mesin, industri kapal dan galangan kapal, 
sepatu, komputer dan komponennya. di sektor perdagangan dan perhotelan terdapat 
580 perusahaan. Perekonomian Batam yang di dominasi sektor industri yang 
berorientasi ekspor (sekitar 70%) menjadikan Batam sebagai kota yang kaya, dengan 
total kegiatan ekonomi tahun 1999 mencapai 5.89 trilyun rupiah.  

Persaingan untuk mencari pekerjaan di Batam sangatlah keras, biaya kebutuhan hidup 
pun sangat tinggi. Terkadang oleh penduduknya, Batam dipelesetkan dengan ungkapan 
"Bila Anda tiba Anda menyesal"  

Sebagai konsekuensi industrialisasi, Batam tidak luput dari persoalan- persoalan sosial 
yang melingkupinya, masalah kesenjangan sosial antara daerah yang disebut 
hinterland. Hubungan kerjasama segi tiga Sijori (Singapure, Johor, Riau) pun 
menyimpan persoalan. Batam menjadi tempat transit bagi TKI yang akan ke luar negeri 
maupun TKI yang dideportasi, juga rawan penyelundupan dari dan ke Singapura, 
menjamurnya perumahan liar, pelacuran dan kriminalitas yang muncul karena makin 
banyaknya tenaga kerja yang berdatangan.  

Pokok Doa  
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• Berdoa bagi para pimpinan Kristen di Batam dan sekitarnya agar memiliki visi 
yang jelas dan program-program yang sistimatis dan kreatif untuk melatih dan 
melengkapi umat Tuhan sebagai penuai- penuai di tengah lingkungan tinggal 
dan pekerjaan mereka.  

• Berdoa agar di bulan puasa ini kaum Muslim yang berada di P. Batam akan lebih 
bersunguh-sungguh mencari kebenaran. Berdoalah supaya Tuhan akan 
menjawab doa mereka dengan berkenan menyatakan diri-Nya dengan berbagai 
cara dan tanda ajaib, dan mereka akan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai 
Juruselamat mereka.  
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Selasa, 29 Oktober 2002: Suku Konjo Pesisir di Sulawesi 
Selatan 

Suku Konjo Pesisir (atau disebut juga Kondjo, Tiro) mendiami empat kecamatan di 
sebelah Tenggara dari wilayah Bulukumba-Kijang, Herkang, Bonto, Tito dan Bonto 
Bahari. Suku Konjo hitam, yang juga termasuk suku ini menempati daerah sebelah 
barat dari Kajang. Mereka memilih tetap mempertahankan cara hidup lama, seperti 
memakai pakaian hitam, tidak mengijinkan penggunaan peralatan, dan mempraktekkan 
ilmu sihir yang adalah bagian dari penyembahan animistik mereka. Orang Konjo Hitam 
menganggap diri mereka suku asli yang tidak mempunyai raja dan tidak mengikuti 
sistim pelapisan masyarakat seperti yang terdapat di daerah Konjo lainnya, mereka 
menganggap daerah mereka sebagai pusat tradisional bagi semua suku Ponjo Pesisir. 
Bahasa yang digunakan adalah bahasa Konjo Pesisir dengan beberapa dialek yaitu 
Tana Toa, Konjo Hitam dan Kajang.  

Suku Konjo Pesisir bercocok tanam dengan sistem bagi hasil. Rumah- rumah suku onjo 
terdapat di sepanjang jalan-jalan utama, dan di daerah pedesaan. Komunitas mereka 
terbagi sesuai dengan garis-garis politik sampai dengan tingkat RT, yang terdiri dari 10 
rumah tangga. Desa biasanya mengikuti batas-batas kerajaan/keluarga lama.  

Sama seperti suku Konjo Pegunungan, suku Konjo Pesisir juga memiliki ciri-ciri budaya 
sebagai berikut:  

1. Saling membantu dalam pekerjaan dan keuangan, upacara perkawinan, 
menjenguk orang sakit, melayat orang meninggal. Sekalipun di antara anggota 
suku ini ada pertengkaran, mereka bersatu menghadapi ancaman dari pihak luar.  

2. Materialisme diwujudkan dengan meminta secara terus terang kepada orang 
yang tidak takut bersaing mengumpulkan harta dan pemborosan agar orang lain 
terkesan.  

3. Kegemaran kumpul-kumpul dan mengobrol.  
4. Cenderung berkelit dalam menjawab pertanyaan.  
5. Mempertahankan harga diri, dengan mempertahankan status sosial.  

Populasi suku Konjo 125.000 jiwa. Telah ada 5 orang yang percaya Yesus, belum ada 
Film Yesus dan pelayanan radio dalam bahasa Konjo. Alkitab yang sudah 
diterjemahkan ke dalam bahasa Konjo belum lengkap. Masyarakat Konjo pesisir 100% 
beragama Islam. Bahkan bagi orang Konjo Hitam, Islam merupakan agama resmi 
mereka. Walau demikian praktek animisme masih dipertahankan. Pemimpin agama 
Islam hanya memiliki sedikit pengaruh. Mereka dipilih oleh rakyat untuk memimpin 
upacara- upacara keagamaan dan tugas-tugas di masjid. Orang Konjo Hitam 
memanggil dukun untuk upacara-upacara dan menolong orang sakit. Amma Toa (ayah 
tua) dari orang Konjo Hitam dianggap sebagai pemimpin keagamaan di daerah itu dan 
ditakuti karena kekuatan sihirnya.  

Pokok Doa  
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• Berdoa agar Tuhan menyatakan kemuliaanNya, dalam kehidupan orang Konjo. 
Berdoa agar Gereja Tuhan berkomitmen untuk mendoakan, mengutus utusan 
Injil dan mendanai pelayanan bagi suku Konjo.  

• Lakukanlah doa peperangan rohani terhadap semua bentuk penyembahan 
berhala dan kuasa kegelapan yang mengikat dan membutakan mata rohani 
orang Konjo (1Yohanes 4:4). Berdoa agar orang Kristen Konjo berakar dalam 
Firman Tuhan, bertumbuh dan memberi buah yang lebat. Berdoa supaya 
diadakan pemuridan bagi orang Konjo Kristen.  

• Berdoa agar Utusan Injil menjadi kreatif dan mudah beradaptasi, baik gahasa, 
budaya, dan lainnya. Berdoa untuk perlindungan dan ketajaman rohani dari 
orang percaya yang tinggal dan melayani suku Konjo.  
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Rabu, 30 Oktober 2002: Kota Yogyakarta 

Ngayogyakarta Hadiningrat adalah nama yang dipilih oleh Pangeran Mangkubumi, 
seorang bangsawan Mataram untuk kerajaan baru yang didirikannya pada tahun 1755. 
Pangeran Mangkubumi mendapatkan daerah Selatan Jawa ini berdasarkan Perjanjian 
Giyanti (1755), yang membagi kerajaan Mataram menjadi dua, yaitu kesultanan 
Surakarta dan kesultanan Yogyakarta. Mangkubumi sendiri kemudian memakai gelar 
Sultan Hamengkubuwono I.  

Menurut Babat Giyanti, proses pemecahan Mataram itu penuh dengan intrik politik antar 
bangsawan dimana terjadi pula beberapa aksi kekerasan. Konon, latar belakang 
semacam inilah yang membuat Pangeran Mangkubumi memilih nama Ngayogyakarta 
Hadiningrat sebagai nama kesultanannya. Nama itu menggambarkan sebuah daerah 
yang aman dan tenteram.  

Yogyakarta kemudian tumbuh sebagai kota yang kaya akan budaya dan kesenian jawa. 
Hal ini tidak mengherankan karena lingkungan kota seluas 32,5 km2 ini dikelilingi oleh 
daerah yang subur; hasil pertaniannya yang melimpah telah mampu memberi 
penghidupan yang layak bagi warganya. Situasi semacam itu merupakan suasana yang 
kondusif untuk berkesenian. Pionir dan titik sentral dari kesenian dan budaya 
masyarakat Yogyakarta adalah kesultanan. Beragam kesenian Jawa klasik, seperti seni 
tari, tembang, geguritan, gamelan, seni lukis, sastra serta ukiran-ukiran. Semuanya 
berkembang dari dalam keraton dan kemudian menjadi kesenian rakyat.  

Dari sisi budaya semacam ini, sosok sultan Yogya kemudian diyakini sebagai pembawa 
rezeki. Rakyat Yogya tidak pernah melewatkan tradisi ngalap berkah atau mencari 
berkah dari gunungan tumpeng nasi beserta lauk pauknya, yang diberikan oleh sultan 
pada upacara gerebeg. Kesatuan budaya dengan kehidupan masyarakat inilah yang di 
kemudian hari menjadi dasar bagi perkembangan kota kesultanan Yogyakarta. Kota ini 
seakan tak pernah kehabisan seniman-seniman handal. Daya kreasi mereka ditampung 
dalam berbagai festival yang digelar setiap tahun seperti festival Kesenian Yogya, 
Festival Gamelan, dan lainnya. Festival-festival tersebut telah menjadi daya tarik bagi 
para wisatawan baik domestik maupun manca negara. Daerah ini hanya kalah bersaing 
dengan P. Bali.  

Program pariwisata kota Yogyakarta selalu dikaitkan dengan daerah sekitarnya seperti 
Candi Borobudur, Candi Prambanan, wilayah Kaliurang di lereng gunung Merapi, Pantai 
Parangtritis atau Goa Selarong tempat persembunyian Pangeran Diponegoro. Daya 
tarik arsitektur kuno seperti kompleks Kraton Kasultanan dan Pakualaman, Istana Air 
Tamansari serta berbagai museum lainnya.  

Yogyakarta dengan populasi 395.604 jiwa, mayoritas penduduknya beragama Islam. 
Yogya juga dikenal sebagai kota pelajar, ada 47 perguruan tinggi dengan jumlah 
mahasiswa mencapai 86.000 orang. Pengentasan kemiskinan, pengangguran serta 
perjudian dan pelacuran merupakan masalah yang sedang dihadapi pemerintah.  
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Pokok Doa  

• Berdoa agar terjadi kebangunan rohani dalam kehidupan umat Kristen, 
pemulihan dalam pujian, penyembahan, doa syafaat dan peperangan rohani 
sehingga terjadi trasnformasi kota.  

• Berdoa supaya orang Yogyakarta mengenal Sang Pencipta yang sarat dengan 
kreativitas seni-Nya, agar mereka mengalami hubungan pribadi dengan Yesus 
sebagai sumber kreativitas dan seni.  

• Doakan agar pelayanan kampus memiliki visi dan strategi yang tepat guna, dan 
dapat memberikan pengaruh positif dalam kehidupan 86.000 mahasiswa yang 
belajar di Yogyakarta.  

• Berdoa mohon tuntunan Tuhan bagi pemerintah Yogyakarta supaya dapat 
menciptakan program pengentasan kemiskinan. Berdoa agar praktek- praktek 
yang tidak bermoral akan ditindak tegas.  
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Kamis, 31 Oktober 2002: Suku Dohoi Ot Danum di 
Kalimantan 

Istilah Ot Danum (nama lain untuk orang Dohoi) artinya orang yang tinggal di hulu 
sungai. Orang Dohoi hidup di Kalimantan. Ada 4 anak sungai dan suku bangsa Dohoi 
mendiami daerah sungai sepanjang 180 mil yang terbentang dari hulu sungai Melawi 
sampai ke hulu sungai Barito.  

Orang Dohoi memiliki cerita sendiri tentang asal-usul mereka. Dahulu kala ada dua 
orang saudara laki-laki dan dua orang saudara perempuan yang turun dari langit di atas 
sebuah palangka emas atau tempat pemujaan. Saudara yang laki-laki berjalan 
menyusuri sungai Kahayan dan yang perempuan bepergian melalui sunga Barito. 
Waktu berburu, yang laki-laki melihat jejak manusia dan mulai mengikutinya. Mereka 
kemudian bertemu dengan saudara perempuan tadi dan menikahinya. Salah satu dari 
pasangan ini kembali ke Kahayan dan keturunan mereka itulah yang kemudian dikenal 
sebagai orang Dohoi.  

Mereka terkenal dengan kerajinan anyaman topi, keranjang dan tikarnya. Mereka 
membuat alat pertanian dan perburuan sendiri. Jumlah penduduk desa berkisar antara 
100 sampai 400 orang. Rumah mereka berbentuk empat persegi panjang dan berdiri 
pada tiang-tiang kayu setinggi 6 dampai 10 kaki di atas tanah. Tanah yang mengelilingi 
setiap desa sampai radius sekitar 3 km dianggap sebagai milik desa. Tanah yang tidak 
ditanami selama lebih dari lima tahun dapat diklaim oleh siapapun di desa tersebut. 
Hubungan dengan tetangga berbeda antara satu kelompok dengan kolompok yang lain. 
Hubungan yang lebih erat terjadi antara kelompok yang berdialek sama.  

Orang Dohoi menanam padi dan mengumpulkan hasil hutan seperti damar, karet, kayu 
besi dan kulit binatang. Pakaian mereka berupa kain yang dililitkan di pinggang sering 
dipakai untuk acara-acara tidak resmi, sedangkan rok yang dililitkan di pinggang dipakai 
untuk acara-acara resmi. Anjing, babi dan ayam dipelihara sebagai binatang peliharaan 
dan lembu dipelihara untuk dimakan pada perayaan-perayaan besar.  

Perkawinan antara saudara sepupu lebih disukai di antara orang-orang Dohoi. Bila 
antara kedua orangtua calon telah mencapai kesepakatan, maka keluarga mempelai 
pria memberikan suatu hadiah secara simbolik kepada keluarga mempelai perempuan. 
Hadiah kedua diberikan pada waktu pertunangan diumumkan. Mas kawin diberikan 
setelah hari perkawinan.  

Populasi orang Dohoi 105.000 jiwa. Telah ada 500 jiwa orang Kristen. Belum ada Film 
Yesus dan pelayanan Radio dalam bahasa Dohoi. Alkitab belum lengkap 
diterjemahkan. Orang Dohoi dikenal beragama Islam yang masih sangat kuat 
mempraktekkan kekuatan animisme. Mereka menyembah dewa burung enggang dan 
dewa ular air. Mereka sering melakukan berbagai upacara mistik, dan mengandalkan 
dukun untuk mengobati penyakit mereka.  
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Pada masa yang lalu orang Dohoi dianiaya oleh pemerintah Malaysia yang berbatasan 
dengan mereka, mereka banyak kehilangan tanah mereka akibat serbuan pemenggal 
kepala.  

Pokok Doa  

• Berdoa agar orang-orang Kristen Dohoi akan dimuridkan menjadi anak-anak 
Tuhan yang militan, penuh Roh Kudus, dan bersedia untuk menyampaikan berita 
Injil bagi saudara mereka yang belum diselamatkan.  

• Berdoa agar Tuhan akan mengutus lebih banyak lagi duta-duta kerajaan-Nya 
untuk menolong orang Dohoi, dengan berbagai ketrampilan praktis sehingga 
ekonomi mereka semakin meningkat.  

• Berdoa agar terjadi kesembuhan luka dan trauma sejarah yang ditinggalkan 
dalam kehidupan mereka.  
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Jumat, 01 November 2002: Kota Surabaya 

Revolusi 10 November 1945 yang tejadi di kota Surabaya, menjadikan Surabaya 
dikenang sebagai Kota Pahlawan. Surabaya kini menjadi salah satu kota tertua di 
Indonesia yang sarat dengan nilai sejarah. Surabaya telah berkembang menjadi kota 
modern, dan sebagai kota kedua terbesar setelah Jakarta. Ibukota propinsi Jawa Timur 
dengan penduduk 2.578.135 jiwa, semakin memantapkan cirinya sebagai kota 
metropolis. Perkembangan yang pesat membawa kota ini memiliki status sebagai kota 
industri dan perdagangan. Sektor industri dan perdagangan merupakan kontributor 
utama dalam kegiatan ekonomi kota Surabaya. Pengolahan non migas berasal dari sub 
sektor industri makanan, minuman dan tembakau. Surabaya memiliki sekitar 239 unit 
industri makanan dan minuman.  

Sarana penghubung dan angkutan laut, darat dan udara seperti Pelabuhan Tanjung 
Perak yang melayani arus bongkar muat barang dan penumpang dalam dan luar negeri, 
bandara International Juanda, Bursa efek Surabaya (BES) yang memungkinkan 
kemudahan dalam bertransaksi, semuanya semakin melengkapi Surabaya sebagai kota 
industri dan perdagangan.  

Obyek wisata yang dapat dikunjungi adalah Kebun Binatang Wonokromo dan Pantai 
Kenjeran. Wisata sejarah seperti gedung-gedung tua peninggalan Belanda dan Jepang, 
Hotel Majapahit Mandarin Oriental, tugu pahlawan kesemuanya itu dapat ditemukan di 
pusat kota Surabaya. Sebagai kota perdagangan, Surabaya menyajikan wisata belanja 
dengan penyuguhan gaya modern seperti Tunjungan Plaza (TP) yang terletak di pusat 
kota, Mal Galaxy di bagian Timur Surabaya, dan pusat perbelanjaan grosir Jembatan 
Merah Plaza (JMP), juga pusat perbelanjaan tradisional Pasar Atom dan Pasar Turi, 60 
hotel berbintang tersedia sebagai fasilitas penunjang perdagangan.  

Surabaya menjadi salah satu kota para penuntut ilmu. Mahasiswa berdatangan dari 
berbagai penjuru nusantara untuk belajar baik di universitas negeri, swasta, dan 
sekolah kejuruan lainnya. Mayoritas penduduk Surabaya adalah orang Jawa, Madura 
dan para perantau dari berbagai daerah lainnya. Mayoritas penduduk Surabaya 
beragama Islam. Namun masih banyak dari mereka yang menjalankan kepercayaan 
kejawen/ kebatinan, kerukunan antar umat beragama cukup terjaga. Keadaan yang 
perlu mendapatkan perhatian khusus adalah: pengangguran, penanganan HIV/AIDS di 
antara anak-anak remaja, penanggulangan narkoba, pengungsi, dan kemacetan kota 
yang kian terasa.  

Pokok Doa  

• Berdoa agar terjadi lawatan Tuhan secara khusus sehingga terjadi kebangunan 
rohani dan transformasi dalam gereja-gereja seperti: GPIB, GKI, GKJW, HKBP, 
Khatolik, dan lainnya. Berdoa supaya terjalin kesatuan rohani di antara umat 
Kristen, sehingga Tuhan akan melimpahkan berkat-Nya bagi orang percaya dan 
kota Surabaya. (Mazmur 133).  
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• Berdoa bagi para tokoh dan pemimpin yang beragama Islam, baik pemimpin 
agama, politik, pemerintah, hukum, pendidikan, mas media, usahawan, artis, 
tokoh pemuda, tokoh wanita (sebut nama mereka satu persatu). Minta kunjungan 
Tuhan secara khusus agar pada bulan puasa 2002 ini mereka akan bersungguh-
sungguh mencari sang Jalan, Kebenaran dan Hidup (Yohanes 14:6), dan Tuhan 
berkenan menyatakan diri-Nya kepada mereka secara adikodrati, baik melalui 
penglihatan, mimpi dan berbagai cara lainnya.  

• Berdoa agar Pemda dan masyarakat setempat akan bekerja sama 
mengentaskan berbagai problematika kota Surabaya seperti pengangguran, 
pelacuran, HIV/AIDS, obat terlarang, pengungsian dan yang lainnya.  

• Berdoa supaya setiap keluarga Kristen memiliki mezbah keluarga, sehingga 
mereka dapat menjadi surat Kristus yang terbuka di lingkungan mereka.  
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Sabtu, 02 November 2002: Suku Belitung di Sumatera 
Selatan 

Suku Belitung adalah penduduk asli pulau Belitung di Kabupaten Belitung, dengan ibu 
kotanya Tanjung Pandan. Pada tanggal 21 November 2000 Belitung telah ditetapkan 
menjadi propinsi Bangka dan Belitung. Belitung adalah Kabupaten kepulauan dengan 
189 pulau besar dan pulau kecil yang mengelilinginya. Belitung juga dikenal dengan 
nama Biliton. Wilayah P. Belitung sebagian besar merupakan dataran rendah dengan 
beberapa bukit.  

Selain bekerja di pertambangan timah dan koalin, orang Belitung yang hidup di daerah 
perkotaan umumnya menjadi pegawai di kantor, yang lainnya menanam karet, lada, 
kelapa sawit, cengkeh, kelapa, jagung, umbi-umbian, pisang dan padi ladang. Sebagian 
masyarakat mengembangkan industri kerajinan seperti membuat tembikar dan 
anyaman rotan daun pandan. Pekerjaan lainnya adalah menjadi tukang besi, membuat 
perahu dan menjadi nelayan.  

Bahasa yang digunakan oleh orang Belitung termasuk rumpun Melayu yang disebut 
bahasa Melayu Belitung. Ciri khas bahasa melayu Belitung adalah tidak menggunakan 
huruf h pada kata-kata tertentu dan penggunaan e pepet pada akhir kata, misalnya jauh 
menjadi jao, hujan menjadi ujan, atau apa menjadi ape, putih menjadi pute, dsb. Ciri-ciri 
lainya adalah penggunaan kosa kata yang berasal dari pengggabungan dua kata atau 
lebih, misalnya nakmane dari hendak kemana.  

Rumah tradisional orang Melayu Belitung berbentuk panggung dengan dinding dari kulit 
kayu dan atap berupa anyaman daun sagu. Mereka juga mengenal bentuk 
perkampungan lain yang disebut kaleka. Penarikan garis keturunan dilakukan secara 
bilateral, yaitu menurut garis ayah atau ibu. Kelompok keluarga besar orang Belitung 
pada umumnya terbentuk dalam kaleka yang menempati wilayah tertentu dan memiliki 
aturan- aturan tersendiri. Suatu kaleka dipimpin oleh seorang kepala adat beserta 
pembantu-pembantunya. Pemimpin keagamaan adalah seorang dukun yang bertugas 
memimpin upacara-upacara.  

Orang Melayu Belitung menyebut diri mereka orang Bilitong. di antara 204.776 jiwa 
penduduk, telah ada 30 orang Kristen. Belum ada Alkitab, Film Yesus, Siaran Radio 
Kristen dalam bahasa mereka. Orang Belitung dikenal sebagai pemeluk agama Islam. 
Agama Islam masuk ke daerah ini sekitar abad ke-17. Walaupun demikian kepercayaan 
asli yang bersifat animisme masih berkembang di kalangan masyarakat. Sebagai 
contoh dalam upacara mengerjakan ladang (marae taun), menangkap ikan (buang 
jong), menyelenggarakan perkawinan (gawai penganten), dsb. Mereka juga percaya 
kepada kekuatan gaib, pada benda-benda keramat dan melakukan berbagai 
pantangan.  

Pokok Doa  
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• Berdoa agar ada tenaga-tenaga trampil yang akan membina orang Belitung 
dalam mengembangkan pekerjaan industri kecil guna peningkatan hasil.  

• Berdoa agar ada orang-orang khusus yang terpanggil untuk menjadi duta Injil di 
tengah orang Belitung. Doakan agar Tuhan membuka pintu pekabaran Injil dan 
agar kuasa Tuhan menjamah orang-orang kunci dari suku Belitung.  

• Berdoa bagi orang-orang Kristen Belitung agar memiliki persekutuan yang erat 
dalam Firman dan Doa, juga hubungan baik antara mereka dengan masyarakat 
dan lingkungan setempat. Berdoa agar Roh Kudus memberikan keberanian bagi 
mereka untuk menyaksikan nama Yesus bagi yang lainnya.  
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Minggu, 03 November 2002: Pulau Bali 

Siapa tidak kenal Bali? di luar negeri Bali lebih dikenal daripada Indonesia. Kata "Bali" 
merupakan daya tarik kuat bagi wisatawan asing untuk datang ke Indonesia. Bali 
didiami oleh sebagian besar suku Bali. Orang Bali juga terdapat di P. Lombok bagian 
Barat. Ada juga yang berimigrasi ke Lampung, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah 
dan Sulawesi Selatan serta Irian Jaya. Ada dua kelompok suku Bali. Kelompok pertama 
adalah Bali Aga, mereka adalah penduduk asli yang mendiami daerah pegunungan. 
Kelompok kedua adalah Bali Majapahit, yaitu pendatang dari Jawa (kerajaan Majapahit 
yang beragama Hindu) yang tinggal di sebagian besar pulau Bali, khususnya di dataran 
rendah.  

Mata pencaharian Bali Aga dan Bali Majapahit adalah bercocok tanam di sawah. Sistem 
irigasi mereka dikenal dengan sebutan Subak. Ikatan solidaritas antara sesama 
anggota satu subak (satu sumber air yang sama) terlihat saat rapat subak atau pada 
saat upacara keagamaan khusus, ada juga ikatan dadia. Suatu Dadia biasanya 
menempati suatu kompleks rumah yang dibangun dengan tembok sekitar 2m dengan 
sebuah pintu masuk yang dihiasi dengan gapura dan anak tangga. di dalamnya ada 
sebuah kuil tempat pemujaan keluarga. Ikatan lain didasarkan atas ikatan keagamaan 
orang Bali yaitu Hindu Bali. Terdapat juga ikatan berdasarkan aktivitas, mata 
pencaharian dan ikatan antar warga kasta.  

Populasi penduduk Bali 3.897.000 jiwa. Kepercayaan orang Bali adalah Hindu Bali. 
Sebagian kecil beragama Islam, sekitar 5.000 beragama Kristen dan juga Budha. 
Walaupun agama Hindu besar pengaruhnya terhadap kebudayaan penduduknya, orang 
Bali berhasil mempertahankan budaya aslinya, sehingga tidak sama dengan budaya 
India. Orang Hindu Bali percaya akan adanya satu Tuhan dan konsep trimurti (tiga 
wujud) yang esa. Brahma, wujud yang menciptakan; Wisma, wujud yang melindungi 
serta memelihara; Siwa, wujud yang melebur segala yang ada. Orang Bali mengenal 
adanya Panca Yadnya (lima upacara) Manusia Yadnya atau upacara-upacara siklus 
hidup dari masa kanak-kanak sampai dewasa; Pita Yadnya atau upacara kepada roh 
leluhur; Dewa Yadnya atau upacara pada kuil umum dan keluarga; Resu Yadnya atau 
upacara pentahbisan pendeta/mediksa; dan Buta yadnya atau upacara yang 
ditunjukkan kepada kala dan buta serta roh-roh yang dapat mengganggu.  

Keindahan alam Bali menjadikan sektor pariwisata berkembang pesat. Wajah P. Bali 
berangsur mulai berubah dengan hadirnya hotel-hotel berbintang, biro-biro perjalanan, 
dan penerbangan international. Lahan pertanian menjadi semakin sempit karena 
padatnya pembangunan, pencemaran udara dan kebisingan semakin bertambah, 
pengaruh budaya barat, pemakaian obat terlarang, pergaulan bebas dan pelacuran kian 
menjadi.  
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Pokok Doa  

• Berdoa bagi orang Kristen di Bali, baik Bali asli juga yang pendatang agar 
mereka konsisten dalam pujian, penyembahan, doa syafaat, dan peperangan 
rohani (Mazmur 149:1-9, Zefanya 3:16,17).  

• Berdoa agar terjadi lawatan Tuhan yang semakin dashyat lagi dalam gereja-
gereja Bali, baik di kota Denpasar dan di seluruh P. Bali dan agar orang Bali asli 
yang telah percaya Yesus memiliki keberanian untuk memberitakan Injil bagi 
saudara mereka.  

• Berdoa supaya orang Kristen di Bali tidak lalai untuk menyampaikan berita Injil 
kepada orang Bali asli, para pengusaha, karyawan, pekerja lapangan, turis lokal 
dan manca negara. Berdoa agar setiap orang Kristen (dalam dan luar negeri) 
yang berkunjung ke P. Bali memiliki misi kasih, sehingga P. Bali dapat menjadi 
tempat pemberitaan Injil secara Internasional.  
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Senin, 04 November 2002: Kota Makassar 

Nama Makassar sepertinya begitu bertuah bagi penduduk kota yang terletak di pesisir 
pantai barat Sulawesi Selatan ini. Meskipun sejak tahun 1971 resmi bernama Ujung 
Pandang, tetapi banyak kalangan berupaya untuk memakai kembali nama Makassar. 
Puncaknya terjadi pada tanggal 13 Oktober 1999 dimana nama Makassar kembali 
digunakan.  

Makassar didirikan oleh dua kerajaan maritim Gowa-Allo. Pendiri kota ini berkeinginan 
menjadikan Makassar sebagai kota niaga yang disegani. Letaknya secara geografis 
merupakan pintu bagi P. Sulawesi dan kawasan Indonesia bagian Timur. Dalam 
perkembangannya Makassar telah berubah menjadi kota metropolitan, yang juga 
berfungsi sebagai pusat pelayanan, perdagangan, pendidikan, dan maritim di kawasan 
timur Indonesia. Makassar sudah melambung sebagai bandar niaga yang kosmopolit di 
belahan Timur, beragam ras, suku, bangsa bertemu dan melakukan pedagangan.  

Perdagangan kota Makassar tergolong maju. Pusat-pusat perniagaan dari pasar-pasar 
tradisional, pasar grosir sampai mal-mal modern berkembang pesat. Sektor 
perdagangan terkait erat dengan sektor industri dan transportasi. Untuk mengantisipasi 
perkembangan industri dan tata kota, pemda telah menyediakan lahan untuk kawasan 
industri seluas 200 hektar dengan nama PT Kawasan Industry Makassar (KIMA)  

Kota dengan populasi 1.112.688 jiwa ini, mayoritas penduduknya beragama Islam. 
Dalam sejarah perkembangan Islam, Makassar adalah kota kunci dalam penyebaran 
agama Islam ke Kalimantan, Philipina Selatan, NTB dan Maluku. Munculnya kasus 
SARA di Ambon -- Maluku dan Poso pada beberapa tahun terakhir ini, tidak terlepas 
dari peran strategis Makassar sebagai kota pintu di wilayah Timur Indonesia. 
Kekristenan di Makassar dalam beberapa tahun terakhir ini sering menjadi sasaran 
serbuan.  

Kondisi sosial nampaknya membutuhkan perhatian Pemda secara serius, seperti 
masalah kebersihan, pedagang kaki lima, anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan 
orang gila. Khusus anak jalanan dan orang gila, sejak krisis yang terjadi beberapa tahun 
ini, kehadiran mereka di jalan-jalan semakin bertambah.  

Pokok Doa  

• Sesuai dengan letak geografisnya dan fungsinya sebagai kota kunci untuk 
wilayah Indonesia Timur, deklarasikanlah dengan suara jelas (Mazmur 24:7 -10). 
Katakanlah Yesus adalah pintu dan gembala yang baik bagi domba-domba di 
kota Makassar dan Indonesia bagian Timur (Yohanes 10:7-11). Katakanlah kunci 
kerajaan sorga telah diserahkan kepada orang percaya di Makassar dan 
Indonesia bagian Timur. (Matius 18:19).  

• Berdoa untuk kesatuan rohani umat Kristen, dan berdoa agar Roh Kudus 
memberikan keberanian dalam hati orang percaya di Makassar dan Indonesia 

http://alkitab.mobi/?Mazmur+24%3A7+-10
http://alkitab.mobi/?Yohanes+10%3A7-11
http://alkitab.mobi/?Matius+18%3A19
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bagian Timur, sehingga mereka akan memberitakan nama Yesus disertai 
dengan berbagai tanda dan mujizat. (Kisah Para Rasul 4:24-31, Matius 10:7-8, 
Markus 16:15-18).  

• Berdoa agar selama bulan puasa 2002 ini, Tuhan akan menyatakan diri-Nya 
secara adikodrati kepada tokoh-tokoh Islam asli Makassar, baik yang bertempat 
tinggal di Makassar dan yang di perantauan dan juga para pendatang yang 
bertempat tinggal di Makassar.  

• Berdoa agar orang Kristen dapat memberikan kontribusi dan jalan keluar dalam 
masalah-masalah sosial yang ada. Berdoa untuk transformasi, kedamaian dan 
ketenangan kota Makassar (Yeremia 29:7).  

  

http://alkitab.mobi/?Kisah+Para+Rasul+4%3A24-31
http://alkitab.mobi/?Matius+10%3A7-8
http://alkitab.mobi/?Markus+16%3A15-18
http://alkitab.mobi/?Yeremia+29%3A7
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Selasa, 05 November 2002: Kota Jakarta 

Jakarta tempo doeloe dikenal dangan nama Batavia, kemudian berganti nama menjadi 
Jayakarta, dan kemudian menjadi Jakarta. di usianya yang ke 475, Jakarta menjadi 
impian dan harapan bagi penduduknya yang berjumlah 12,5 juta jiwa. Jakarta bukan 
hanya dihiasi dengan wajah orang Betawi, tetapi juga dengan wajah dari berbagai suku, 
bangsa, bahasa, budaya dan agama baik dalam maupun luar negeri yang bermukim di 
Jakarta. Jakarta mengakomodasi yang modern dan tradisional, konglomerat, dan yang 
miskin, yang terpelajar dan yang belum terpelajar, kekerasan dan kelembutan.  

Jakarta adalah kota kunci utama dalam semua pengambilan keputusan baik politik dan 
pemerintahan, ekonomi, militer, hukum dan yang lainnya. Jakarta diibaratkan sebagai 
jantung bagi penduduknya dan bagi bangsa Indonesia. Dalam percaturan politik yang 
tampaknya tidak lagi sehat, Setiap pribadi dan kelompok berjuang hanya untuk 
kepentingan pribadi dan golongannya. Politik uang dan senjata menunggangi 
kemiskinan dan keterbelakangan rakyat, perbedaan agama dan suku, dan selalu 
mengorbankan rakyat kecil yang tidak berdosa. Terpentalnya usaha penegakan hukum 
bagi pelaku KKN, keinginan Islam garis keras untuk menjadikan Indonesia sebagai 
negara Islam dengan berbagai tekanan dan ancaman, bom, demonstrasi, kerusuhan, 
penyerangan terhadap daerah- daerah Kristen dan umat Kristen pada umumnya, 
pertarungan urat syaraf di MPR untuk menggolkan "Syariah Islam" dalam undang-
undang negara, keterpurukkan ekonomi yang telah menghantarkan Indonesia menjadi 
pasien IMF, semua percaturan dan keputusan penting ini dilakukan di Jakarta.  

Akhir-akhir ini ketenangan hidup masyarakat Jakarta seringkali terusik, meningkatnya 
BBM yang selalu diikuti dengan kenaikan harga lainnya, Ancaman bom, para 
demonstran, pengangguran karena putusnya hubungan kerja, perkelahian antar pelajar, 
perampokan dan penodongan, tingkat kemiskinan yang semakin bertambah, maraknya 
pornografi dan pemakaian obat terlarang, tuna susila, menularnya HIV/AIDS, tuna 
wisma, perjudian, tarik menarik dalam menentukan gubernur Jakarta, padamnya aliran 
listrik, macetnya air bersih, kemacetan dan berbagai kenyataan lainnya, semuanya 
menyelimuti suasana kota Jakarta. Bagi para pencari pekerjaan yang belum berhasil, 
kehidupan di Jakarta sungguh terasa sangat berat, sehingga muncullah istilah 
"sekejam- kejamnya ibu tiri, lebih kejam ibu kota".  

Pokok Doa  

• Berdoa agar orang Kristen di Jakarta akan lebih bersungguh-sungguh mencari 
Tuhan, satu hati dan satu roh, berkobar dalam pujian, penyembahan, doa syafaat 
dan peperangan rohani, bagi kota Jakarta (Yeremia 29:7, 1Timotius 2:1-2, 
Mazmur 148 - 150) sehingga Roh Kudus dicurahkan lebih lagi, dan umat Kristen 
berani untuk memberitakan Injil. (Kisah Para Rasul 4:24-31)  

• Berdoa agar Tuhan melindungi dan memberikan hikmat dan pewahyuan bagi 
para pemimpin dan tokoh Kristen untuk memberikan solusi terbaik dalam politik, 

http://alkitab.mobi/?Yeremia+29%3A7
http://alkitab.mobi/?1Timotius+2%3A1-2
http://alkitab.mobi/?Mazmur+148+-+150
http://alkitab.mobi/?Kisah+Para+Rasul+4%3A24-31
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pemerintahan, hukum, keamanan, ekonomi, keagamaan, media, dan masalah 
sosial lainnya.  

• Berdoa semasa bulan puasa 2002 ini, Tuhan Yesus berkenan menyatakan 
kemuliaan-Nya dengan berbagai cara yang ajaib dan mengubah hati tokoh-tokoh 
Islam baik dari segi agama, politik, ekonomi, pendidikan, media, musisi, artis, 
tokoh pemuda, wanita, dan lainnya (sebut nama-nama mereka yang Anda 
ketahui). Doakan ibu Megawati sebagai presiden RI dan para menterinya, berdoa 
bagi penegakkan hukum kebenaran dan keadilan (Habakuk 1:2-4) penegakkan 
hukum keamanan (TNI dan POLRI), doakan Gubernur Jakarta, dan para walikota 
dalam menangani keadilan sosial bagi penduduk Jakarta.  

  

http://alkitab.mobi/?Habakuk+1%3A2-4
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Rabu, 06 November 2002: Umat Islam di Luton, Inggris 

Mikrofon dari menara masjid pusat telah memanggil semua masyarakat Islam untuk 
bersembahyang, panggilan ini dihadiri oleh sebagian besar umat Islam yang tinggal di 
Bury Park di Luton. Masjid ini bukanlah satu-satunya tempat untuk beribadah bagi 
20.000 umat Islam di kota yang mempunyai populasi 200.000 orang itu. Masih ada 
sekitar 8-10 kelompok atau sekte-sekte yang berkumpul di daerah-daerah lain di kota 
itu.  

Seperti kota-kota lain di Inggris dan daerah-daerah Eropa lainnya, di Luton terdapat 
umat Islam yang sangat besar jumlahnya dan terus bertumbuh. Banyak toko-toko, 
usaha-usaha dan pabrik-pabrik yang dijalankan dan dimiliki oleh umat Islam dan 
diperuntukkan khusus untuk umat Islam dari Asia. Sekolah-sekolah pemerintah dengan 
bangga menerima umat Islam (95% dari penerimaan). Sekolah-sekolah Islam juga 
menekankan untuk mengembangkan iman dengan melipatgandakan pengajaran dasar 
dengan bahasa Arab dan Quran.  

Sebagian besar umat Islam tinggal di salah satu jalan raya di Luton. Daerah di Bury 
park, daerah ini menghadapi banyak masalah dan kebutuhan. Masyarakat di sini 
terkenal sebagai kelompok termiskin di Inggris dan sudah menerima banyak sekali 
bantuan dari pemerintah untuk berbagai macam hal, tetapi itu pun tidak menyelesaikan 
masalah-masalah sosial atau kebutuhan yang dihadapi oleh mereka. Masalah-masalah 
seperti penggangguran, kejahatan dan kekerasan karena obat bius, kekerasan dalam 
rumah tangga dan tingkat pendidikan yang rendah adalah semua masalah yang harus 
dihadapi oleh masyarakat setempat.  

Sebagai kelompok Kristen yang membantu para wanita dan anak-anak kecil, kami 
melihat banyak kesempatan untuk memberikan kasih sayang dan tunjangan untuk 
keluarga-keluarga ini. Seorang ibu dengan 6 anak, mempunyai suami yang menderita 
masalah obat bius yang berat dan selama mereka menikah, dia tidak dapat memiliki 
pekerjaan yang tetap. Dengan penderitaan keuangan begitu besar, sehingga ibu 
tersebut tidak mempunyai seorang pun untuk dapat bertukar pikiran dengannya. Jadi 
saat kondisi sangat buruk, dia datang pada kami dan kami berdoa supaya Yesus 
menolong. Kami mempunyai hubungan yang dekat dengan ibu ini dan banyak wanita 
lainnya yang dihadapkan pada masalah yang sama. Kami melihat bagaimana Yesus 
turut campur tangan dalam masalah-masalah ini dan melihat perkembangan yang baik. 
Perasaan dihargai dan pengetahuan akan Bapa di Surga yang peduli akan masalah 
mereka adalah satu-satunya jalan memenuhi kebutuhan hati manusia.  
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Pokok Doa  

• Doakan wanita-wanita yang dalam tekanan di rumah mereka karena tindak 
kekerasan atau karena ada anggota keluarga yang kecanduan.  

• Doakan untuk anak-anak muda (pria) yang kurang mempunyai pendidikan tetapi 
mengharapkan masa depan yang baik, sehingga mudah dipengaruhi oleh 
kelompok berani mati yang bergabung dalam jaringan Al Qaeda di Afghanistan.  

• Doakan supaya melalui video "Yesus" yang sudah disebarkan di Bury Park 
sebagai proyek Milenium, banyak orang dapat melihat cerita Yesus dalam 
bahasa asli mereka dan memberikan hati mereka kepada kasih Yesus.  

• Doakan supaya lebih banyak orang Kristen yang ikut berpartisipasi di dalam doa 
dan kegiatan sosial untuk memberikan dukungan bagi mereka yang kekurangan 
dalam masyarakat, sehingga kasih Yesus boleh terpancar lewat anak-anak-Nya.  
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Kamis, 07 November 2002: Kamerun 

Populasi: 15 juta 
Agama tradisi: 12%; Protestan: 22%; Katolik: 41%; Muslim: 24%; 
Lainnya: 0,8 %  

Empat tahun lalu di sebuah kota yang beragama Islam kuat di Kamerun, seorang Islam 
dari kelompok yang disebut Bamoun menitipkan istrinya dan anak-anaknya di gereja 
pada setiap hari minggu dan datang untuk menjemput mereka setelah selesai 
kebaktian. Hal ini mungkin mengejutkan untuk mereka yang tidak tahu bagaimana 
agama Islam dijalankan di antara orang-orang Bamoun, tetapi hal ini tidak mengejutkan 
penduduk setempat. Pada waktu dahulu, orang-orang Bamoun dikenal sebagai orang 
yang sangat bertoleransi terhadap agama yang berbeda. Sekarang daerah mereka 
dipenuhi perselisihan berdarah antar umat Islam yang saling bersaing. Saat ini agama 
Islam menjadi semakin radikal di Kamerun. Beberapa dari perselisihan tersebut telah 
mengundang perhatian media massa di Afrika.  

Di negara yang mempunyai 2 bahasa yang bersituasi di pusat Afrika yang juga disebut 
"miniatur Afrika" karena perbedaan iklim, kebudayaan, agama dan suku (dengan 
bahasa Inggris dan Perancis sebagai bahasa resmi). Kamerun dikenal di seluruh dunia 
karena banyaknya keberhasilan mereka di dalam sepak bola.  

Kekristenan kebanyakan dijalankan di bagian selatan negara ini sedangkan daerah 
utara didominasi oleh agama Islam dan beberapa kepercayaan animisme. Gereja-
gereja bertumbuh di Utara. Sampai saat ini, kelompok-kelompok agama dapat dibilang 
hidup rukun antara satu dengan yang lainnya. Sayangnya pola berpikir Islam yang 
radikal sudah mulai berakar dan mengancam negara yang menjadi tempat berlindung di 
daerah yang penuh dengan kekacauan. Beberapa publikasi dan program- program 
radio Islam bahkan dengan jelas menyerang Kekristenan dan Alkitab.  

Perdebatan kontroversial dan perselisihan antara kelompok-kelompok Islam mulai 
menguatirkan seluruh negara. Pemerintah yang bertanggung jawab telah menetapkan 
wakil-wakil yang akan berhubungan dengan negara-negara Islam, hal ini adalah 
langkah besar yang menyedihkan bagi negara sekuler. Beberapa orang kuatir akan 
kehadiran Islam fundamental di Nigeria Utara akan menyebar menyeberangi 
perbatasan dan mempengaruhi Kamerun Utara. (Beberapa daerah di Nigeria utara 
sudah menerapkan hukum agama Islam (syariah Islam) sebagai kode resmi, sekalipun 
bertentangan dengan lembaga nasional).  

Walaupun Kekristenan masih merupakan agama yang mendominasi di seluruh negeri, 
Kamerun masih mengalami penganiayaan karena teologia liberal, divisi nominal dan 
sinkretisme. Gereja membutuhkan kebangunan rohani untuk dapat memerangi 
tantangan Islam. Umat Kristen harus belajar untuk dapat menginjili umat Islam dan lebih 
mengerti tentang agama Islam. Bagi gereja di Kamerun, kenyataan ini merupakan suatu 
tantangan untuk dapat menghormati dan memperkenalkan ajaran-ajaran Kristen bagi 
umat Islam dengan kasih dan kebijaksanaan.  
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Pokok Doa  

• Puji Tuhan untuk kedamaian di Kamerun. Doakan supaya hal ini akan terus 
terjadi dan kebebasan beragama terus dihargai di seluruh negara.  

• Doakan untuk kebangunan rohani iman, pengharapan dan kasih di antara umat 
Kristen yang diungkapkan dan terbukti dari kesatuan hati dan keanekaragaman 
penginjilan dan penyembahan.  

• Doakan supaya pengembangan hukum-hukum atau pokok-pokok Islam dalam 
segala bentuk dapat dicegah.  

• Doa khusus diperlukan untuk praktek-praktek ilmu gelap yang berhubungan 
dengan umat Islam di Kamerun. Kuasa Tuhan perlu dimanifestasikan.  

• Doakan untuk keselamatan umat Islam khususnya di daerah utara Kamerun. 
Supaya rencana penginjilan akan berbuah dan dikuatkan.  
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Jumat, 08 November 2002: Orang Islam Bengali di 
Perantauan 

Sambil berjalan di jalanan berdebu di kota Eropa bagian timur tempat di mana dia 
belajar, Salimudin teringat bagaimana Tuhan sudah membawanya sampai saat ini. Dia 
ingat saat dia pertama kali mendengar berita Injil melalui 2 orang Amerika, Bob dan 
Allen, saat dia masih tinggal di Bangladesh. Mereka melewati Dhaka, ibu kota 
Bangladesh, di mana Salimudin mendapatkan gelar sarjananya. Saat dia mengajak 
mereka ke acara-acara tradisional yang istimewa, mereka membagikan kepadanya 
iman kepada Isa Almasih (Yesus Kristus). Dia mendengarkan dengan seksama apa 
yang mereka katakan, tetapi belum menerima Yesus Kristus sampai kira-kira setahun 
setelah dia tiba di Kiev, dimana dia melanjutkan sekolahnya untuk mendapatkan gelar 
masternya di bidang ilmu kedokteran. Kemungkinan untuk tetap tinggal di Eropa sangat 
mengundang dan dia tahu bahwa dengan gelar dokternya, pintu-pintu akan terbuka 
baginya. Tetapi apakah Tuhan memanggilnya untuk tetap tinggal atau kembali ke 
Bangladesh?  

Umat Islam Bengali (suku asli Bangladesh, dan wilayah orang India di Bengali Barat) 
adalah pedagang yang dapat ditemukan hampir di seluruh pelosok dunia. Kemampuan 
mereka bermacam-macam, sebagai pelajar, orang-orang profesional dan pekerja-
pekerja harian. Ada banyak perkumpulan-perkumpulan di segala bagian di India 
(kecuali Bengali Barat) dengan ribuan orang yang bekerja dan belajar, khususnya di 
Gulf Persia, di Timur Tengah dan di Barat dan bagian- bagian lain di Asia.  

Terkadang orang yang telah meninggalkan rumah dan negara asal mereka lebih 
terbuka untuk menerima berita Injil. Jika dibandingkan dengan mereka yang tinggal di 
negara Islam. Akses sangat terbatas untuk melayani mereka yang terabaikan dan 
mereka akan semakin tertutup karena masyarakat sekitar mereka dan karena mereka 
merupakan bagian kecil di tengah kelompok yang lebih besar yang diabaikan.  

Pokok Doa  

• Doakan agar Tuhan membangkitkan orang-orang yang mempunyai hati untuk 
menjangkau masyarakat Islam Bengali.  

• Doakan agar Tuhan memanggil orang-orang Bengali dengan latar belakang 
Islam yang sudah bertobat untuk melayani kaumnya yang belum percaya. Dan 
juga untuk mereka yang pergi meninggalkan Bangladesh atau India untuk 
kembali dan melayani mereka yang masih tinggal di negara asal mereka.  

• Doakan agar Roh Kudus akan dicurahkan pada umat Islam Bengali di 
Bangladesh dan Bengali Barat. Juga supaya perkumpulan umat Kristen yang 
terdiri dari umat Islam yang sudah bertobat dapat mengirimkan utusan Injil dari 
mereka untuk melayani umat Islam di seluruh dunia.  
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Sabtu, 9 November 2002: Komering di Indonesia 

Arold memanggil becak yang lewat. Saat berhenti dia naik dan duduk dengan hati-hati, 
lalu melipat tongkat putihnya.  

"Tolong antar saya ke daerah Keraci," kata Arold  

"Boleh," jawab tukang becak, "Tetapi untuk apa Bapak ke sana? Bapak tidak dapat 
melihat dan apa Bapak tidak tahu kalau Keraci itu daerah yang berbahaya. Banyak 
orang jahat tinggal di sana."  

"Saya tidak takut." jawab Arold, "Saya ke sana untuk menguatkan orang- orang cacat, 
khususnya orang-orang buta."  

Tukang becak itu berkata, "Saya bahkan terkejut bahwa Bapak berani untuk keluar 
rumah sendirian. Apa Bapak tidak takut jatuh ke got atau selokan?"  

Arold menjawab, "Kamu tahu, Tuhan sudah memanggil saya untuk menjadi pendorong 
bagi orang-orang cacat, jadi saya tahu bahwa Dia akan menjaga saya dan saya tidak 
perlu kuatir."  

"Saya lihat Bapak orang yang sangat beriman, umat Islam yang baik." ungkap tukang 
becak.  

"Bukan, saya bukan penganut Islam. Saya pengikut Yesus." Arold menjelaskan.  

"Oh!" tanggap tukang becak dengan terkejut. "Jadi Bapak adalah umat Kristen, lalu apa 
yang Bapak lakukan bersama orang-orang cacat di Keraci?"  

Arold menjawab, "Saya berbicara dengan mereka, dan saya menjelaskan bahwa Yesus 
dapat menolong mereka dan memberikan mereka harapan. Kamu tahu kalau Dia dapat 
menolongmu dan memberikan kamu pengharapan juga. Tuhan adalah Tuhan yang 
Maha Pengasih dan Dia ingin menjaga semua orang."  

Becak itu berhenti saat mereka sudah sampai di tempat tujuan mereka, dan tukang 
becak itu bertanya kepada Arold, "Seperti apakah bantuan Tuhan yang Bapak dapat 
berikan kepada saya?"  

"Tuhan mengirimkan Yesus untuk mati bagi dosa kamu. Dan melalui Dia kamu dapat 
dibersihkan. Dia Allah yang mencukupkan dan Dia rindu untuk dapat menjaga dan 
mencukupkan kebutuhan hidup kamu setiap hari."  

"Bagaimana Yesus dapat mati untuk dosa saya? bukankah Dia hanya seorang nabi?" 
tanya si tukang becak.  
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"Yesus lebih dari sekedar seorang nabi." kata Arold. "Dia adalah korban yang telah 
tersedia untuk kita. Seperti kambing yang dikorbankan oleh umat Islam supaya mereka 
disucikan, hanya saja kambing-kambing tersebut tidak sempurna sehingga mereka 
tidak dapat sepenuhnya menyucikan Anda selamanya. Yesus diutus oleh Allah untuk 
menjadi korban yang sempurna dan menghapus dosa-dosa kita. Saya harus pergi, 
bagaimana kalau Anda baca lembaran 'Korban yang Kudus' ini. Begini, setiap hari saya 
perlu becak, bagaimana kalau Anda yang mengantarkan saya? Dengan begitu kita bisa 
saling berkomunikasi."  

"Itu ide yang baik, saya akan melakukannya." sahut si abang becak.  

Arold bertemu tukang becak itu secara rutin dan membimbing dia kepada Kristus. 
Tukang becak itu sekarang menjadi salah satu bagian dari 2 gereja rumah di Komering. 
Arold termasuk salah satu dari segelintir orang yang menginjili orang-orang Komering 
dengan lebih dari satu juta orang yang rindu untuk mendengar Kabar Baik.  

Pokok Doa  

• Berdoa untuk lebih banyak lagi orang-orang Indonesia dan orang-orang Kristen 
Internasional yang dikirim untuk melayani orang-orang Komering. Juga supaya 
Tuhan yang menuntun para penginjil tersebut kepada orang-orang Komering 
yang mempunyai hati yang terbuka kepada pesan Firman Tuhan.  

• Berdoa supaya Tuhan menunjukkan diri-Nya melalui mimpi dan penglihatan.  

• Berdoa untuk segelintir orang Kristen supaya mereka bertumbuh di dalam iman 
mereka dan menjadi pemimpin-pemimpin rohani yang akan memulai 
memberitakan Injil kepada jiwa-jiwa di daerah mereka.  

• Berdoa untuk perlindungan kepada mereka yang melayani di Komering. Berdoa 
untuk petunjuk dan strategi yang jelas dari Tuhan.  
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Minggu, 10 November 2002: Orang-Orang Kristen yang 
Teraniaya 

Umat Kristen di seluruh dunia sedang teraniaya oleh karena iman mereka kepada 
Tuhan Yesus. Saudara-saudari kita yang tinggal di negara Islam, seperti Arab Saudi, 
Iran, Pakistan, Nigeria, Mesir memiliki resiko yang lebih besar. di Indonesia telah terjadi 
gerakan perang jihad yang kejam dan brutal di kepulauan Maluku dan Sulawesi tengah 
sehingga ratusan orang Kristen tewas. Mereka juga melakukan pemerkosaan, 
penjarahan, pembakaran desa-desa Kristen dan Islamisasi melalui penyunatan paksa. 
Ribuan orang Kristen terpaksa menjadi pengungsi. Semuanya hanya karena iman 
mereka kepada Kristus. Walaupun demikian, mereka tetap teguh dalam iman kepada 
Yesus.  

Di Sudan, perbudakan secara tidak manusiawi dipaksakan kepada banyak orang 
Kristen. di Sudan Selatan, orang-orang Islam radikal menangkap pria, wanita dan anak-
anak, memaksakan sistem perbudakan yang memalukan. Desa-desa dirampok dan 
orang-orang dipaksa untuk mengubah agama mereka menjadi Islam.  

Atakov adalah salah seorang dari sejumlah besar orang-orang percaya di 
Turkmenistan. Dia telah mengalami penganiaan yang hebat dari Islam radikal, dia 
memahami betul apa artinya dianiaya karena imannya. Para muslim lokal telah 
menindas dan menganiaya Atakov dengan tujuan untuk mengembalikannya kepada 
kepercayaannya yang lama. Atakov ditangkap oleh yang berwajib di Turkmen karena 
dituduh melakukan penggelapan. Selama 3 tahun Atakov menderita di dalam penjara 
orang-orang Turkmen. Selama di penjara kesehatannya memburuk karena ia tidak 
diberi makanan dan minuman selama berhari-hari, bahkan Atakov pernah dipasung, 
dikurung dan disiksa di dalam tahanan selama 10 hari. Keluarganya yang melihatnya 
setelah kejadian ini mengatakan bahwa dia sudah sangat sekarat. Sedangkan bagi 
istrinya, perpisahan itu sangat berat, dia harus mengurus dan membesarkan k4elima 
anaknya sendiri. Setelah bukti- bukti tentang kasusnya menjadi lebih jelas, terbukti 
bahwa tuduhan tersebut bukan karena kejahatan penggelapan, tetapi karena imannya.  

Umat percaya di seluruh dunia dihimbau untuk menyadari kenyataan ini dan semakin 
bersatu untuk mendoakan saudara-sudara seiman yang teraniaya. Tahun lalu tanpa 
diduga Atakov dilepaskan dari penjara. Atakov dan keluarganya dipertemukan kembali 
dan tetap kokoh dalam keyakinannya pada Tuhan Yesus.  

Umat percaya harus menyadari bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi terus-menerus 
mendengarkan permohonan dan doa-doa yang kita panjatkan mewakili jutaan umat 
percaya yang dianiaya. Tetapi jangan lupa juga untuk berdoa bagi mereka yang tidak 
pernah mengalami kuasa "salib" yang membawa kita kembali ke dalam hubungan 
dengan Tuhan.  
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Pokok Doa  

• Doakan umat Kristen di negara-negara Islam, walaupun mereka dianiaya, 
mereka disanggupkan untuk menjadi terang dan garam yang sanggup menerangi 
dan menggarami lingkungan mereka melalui iman dan perbuatan mereka.  

• Doakan agar Tuhan memberikan mimpi-mimpi dan visi tentang Tuhan Yesus 
kepada ribuan bahkan jutaan orang Islam, sehingga mata rohani mereka akan 
terbuka sehingga mereka akan percaya kepada Yesus, sang kebenaran itu 
sehingga hidup mereka benar-benar dibebaskan oleh Yesus (Yohanes 4:32).  

• Berdoa agar Tuhan menguatkan mereka yang menderita penganiayaan, 
walaupun mereka berada di tengah-tengah penderitaan mereka tetap merasakan 
kehadiran Tuhan yang semakin nyata.  

• Doakan untuk Hari Doa Internasional Bagi Gereja yang Teraniaya (International 
Day of Prayer for the Persecuted Churches) yang diadakan tanggal 10 November 
2002. Berdoa agar hari doa ini akan menggerakkan dan memperkuat jutaan umat 
Kristen di seluruh dunia untuk berdoa bagi umat Kristen yang menderita.  
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Senin, 11 November 2002: Orang Islam di Karnataka 

India adalah negara yang memiliki populasi Islam nomor dua terbanyak di dunia.  

Ada lebih dari 150 juta umat Islam di India yang terdiri dari lebih 100 suku. Salah satu 
suku tersebut berada di India Selatan di bagian Karnataka.  

Karnataka sudah lama berada di garis depan dalam industri di India. Menurut majalah 
"Newsweek" Bangalore sebagai ibu kota, Karnataka adalah salah satu dari 10 negara 
dengan teknik industri yang terbaik di dunia. Hampir satu juta umat Islam bertempat 
tinggal di Bangalore. Beberapa dari mereka memiliki keahlian dalam program komputer, 
lainnya sebagai pengemudi rickshaw atau model, yang lain bekerja sebagai penyapu 
jalanan dan juga sebagai pengemis.  

Pedagang-pedagang Arab membawa agama Islam masuk ke Karnataka di India bagian 
Selatan. Tidak lama setelah agama Islam masuk dan berkembang di Arab. Bersama 
dengan kepercayaan mereka, umat Islam juga membawa banyak produk-produk atau 
barang-barang ke daerah tersebut. Mereka memperkenalkan kopi, wangi-wangian dan 
industri kertas ke dalam perekonomian setempat.  

Mereka mulai muncul sebagai kekuatan politik di sekitar abad ke-14. Kejayaan 
hehadiran agama Islam di negara bagian tersebut semasa pemerintahan dan 
kekuasaan Hyder Ali dan putranya Sultan Tipu. Walaupun sultan Tipu terbunuh oleh 
bangsa Inggris pada tahun 1779, beliau adalah satu-saatunya pemimpin Nasional yang 
pernah mengalahkan Inggris dan banyak orang tetap menganggapnya sebagai seorang 
pahlawan.  

Sekarang ini ada sekitar 7 juta umat Islam di Karnataka, dan menurut penelitian belum 
lama ini, kurang dari 10% yang mengaku sebagai seorang yang beragama. Sebagian 
besar menganggap diri mereka sebagai orang yang berpikiran liberal, yang tidak 
berdisiplin untuk sembahyang atau berpuasa atau menaati pilar-pilar agama Islam 
lainnya.  

Karnataka adalah tempat yang memiliki banyak peninggalan sejarah. Salah satu di 
antaranya adalah bendungan tertua di dunia yang didirikan pada tahun 300 SM. 
Tanahnya dikenal kaya dengan hasil-hasil alam, 90% dari emas di India dihasilkan dari 
Karnataka. Pemandangannya sangat indah dan terdapat banyak fauna antara lain 
gajah, macan, beruang, rusa, dan serigala yang berkeliaran dengan bebas di daerah 
pinggiran kota. Karnataka adalah tempat wisata yang terkenal karena candi-candinya, 
benteng-bentengnya, istana-istananya dan juga taman- tamannya yang indah.  
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Pokok Doa  

• Bersama-sama berdoa agar umat Islam di Karnataka mendapat kesempatan 
untuk mendengar berita Injil dengan cara yang dapat dimengerti dengan mudah 
oleh mereka.  

• Bersyukur untuk mereka yang telah membuka hati untuk menerima berita Injil. 
Berdoa agar Tuhan akan memberikan hikmat dan ketabahan kepada para 
hamba-Nya untuk melayani mereka sehingga iman mereka menjadi kuat dan 
mereka berani untuk bersaksi.  

• Bersyukur untuk para pemimpin dan umat percaya yang telah ada, berdoa agar 
mereka akan terus mengembangkan pelayanan pemuridan. Kebanyakan dari 
mereka adalah orang-orang yang tadinya menolak menerima Yesus sebagai 
Tuhan, dan sekarang telah menerima Yesus sebagai Juruselamat dan mereka 
terus mengupayakan pelayanan bagi masyarakat di sekitar mereka. Berdoa agar 
Tuhan memberkati upaya dan pekerjaan mereka dengan jiwa-jiwa yang 
diselamatkan.  
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Selasa, 12 November 2002: Gereja di Timur Tengah 

Berbagai kekerasan yang terjadi setiap hari di Timur Tengah telah menarik perhatian 
seluruh dunia. Walaupun berbagai kesulitan terjadi di wilayah ini, kita harus terus 
mengupayakan pemberitaan Injil bagi umat Islam di Timur Tengah. Tuhan sedang 
mencari orang-orang percaya yang bersedia menjadi pendoa syafaat, membangun 
hubungan dan persahabatan serta menjadi saksi bagi umat Islam di Timur Tengah. 
Berita tentang iman Kristen adalah, Tuhan Yesus meninggalkan surga, datang ke dunia 
untuk tinggal di tengah-tengah kita, dan menjadi satu dengan kita. Prinsip yang sama 
tetap berlaku sampai sekarang ini, Tuhan Yesus memerintahkan umat-Nya untuk pergi 
keluar dari kehidupan yang rutin dan nyaman, dan hidup sebagai saksi di antara umat 
Islam. Hal ini merupakan tantangan bagi kita yang percaya pada Yesus pada masa kini. 
Kita adalah duta-duta besar untuk Kristus (2Korintus 5:20).  

Gereja di Timur Tengah telah ada sejak masa Rasul-rasul yang pertama. Bahkan 
sebagian besar wilayah ini dahulu telah diinjili oleh Rasul- rasul yang pertama. Umat 
Kristen di Timur Tengah telah memelihara iman mereka bahkan ketika mereka dipaksa 
untuk membela dan terpaksa harus menyembunyikan diri mereka di masa-masa 
penganiayaan. Gereja-gereja di daerah ini sebagian besar didominasi oleh tradisi 
dengan latar belakang Ortodoks, Katolik dan Protestan. di Mesir yang memiliki populasi 
umat Kristen terbesar (sekitar 15% atau lebih), gereja telah berjuang melindungi diri 
dalam masa penganiayaan dari orang-orang Islam dengan cara membuat biara-biara 
sebagai tempat pengungsian untuk orang-orang Kristen.  

Gereja saat-saat ini mengalami pertumbuhan di beberapa negara di Timur Tengah. di 
beberapa denominasi kunci semangat ini mulai membawa kebangunan rohani. 
Beberapa pemimpin gereja yang dipenuhi dengan kasih Tuhan, terbuka untuk 
pekerjaan Roh Kudus seperti pada gereja mula- mula. Mereka mengalami lawatan 
Tuhan, saat Tuhan bergerak dalam kesembuhan, kelepasan, dan berbagai tanda ajaib 
sebagai bukti nyata kehadiran Tuhan dan kuasa-Nya. Bagaimanapun juga sebagian 
besar dari umat Kristen yang berkembang cepat masih tetap diliputi rasa ketakutan oleh 
pemerintah setempat dan kekuasaan agama Islam di pemerintah setempat. Perasaan 
takut ini melumpuhkan kesaksian umat Kristen yang aktif, bahkan telah membuat 
kenaikan tingkat perselisihan di antara kedua belah pihak, dan di antara denominasi-
denominasi atau golongan- golongan yang ada. Beberapa umat Kristen di Timur 
Tengah telah memiliki rasa ketidaksukaan kepada umat Islam dan benih-benih dari 
kepahitan telah ditabur dari generasi ke generasi dan terus akan berlanjut dan 
bertambah dan berkembang. Umat Kristen minoritas merasakan sikap yang agresif dan 
tekanan yang masih tetap disimpan oleh umat Islam mayoritas. Banyak doa yang masih 
diperlukan untuk gereja-gereja di Timur Tengah.  

 
 
 
 
 

http://alkitab.mobi/?2Korintus+5%3A20
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Pokok Doa  

• Berdoa agar kuasa kasih Tuhan dalam kehidupan orang-orang percaya akan 
mengalahkan semua roh kepahitan terhadap orang-orang Islam. (Ibrani 12:15)  

• Berdoa agar perlindungan Tuhan dinyatakan, dan kuasa Roh Tuhan bergerak 
sesuai dengan tujuan-Nya untuk mengubah kota-kota dan daerah-daerah 
tersebut.  

• Berdoa agar orang-orang percaya terbuka dan haus akan karya Roh Kudus di 
dalam dan melalui kehidupan mereka sehingga mereka memiliki keberanian 
untuk menyaksikan dan memuridkan jiwa-jiwa yang ada (Kisah Para Rasul 1:8). 
Berdoa untuk perlindungan dan kebebasan dari rasa takut di bangsa-bangsa ini, 
dimana hukum yang keras dan penganiayaan telah menguasai keadaan di sana 
(1Timotius 1:7). Berdoa agar umat Kristen di seluruh dunia akan berkomitmen 
untuk mendoakan saudara seiman yang teraniaya di Timur Tengah.  

  

http://alkitab.mobi/?Ibrani+12%3A15
http://alkitab.mobi/?Kisah+Para+Rasul+1%3A8
http://alkitab.mobi/?1Timotius+1%3A7
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Rabu, 13 November 2002: Suku Soninke di Afrika Barat 

Populasi kurang lebih 2.000.000  

Suku soninke dengan 2 juta umat Islamnya, hanyalah suatu jumlah yang kecil di antara 
100 juta umat Islam di Afrika Barat.  

Walaupun kecil, mereka mempunyai pengaruh yang besar dalam sejarah, karena 
pengajaran agama Islam datang pertama kali di wilayah mereka.  

Selama berabad-abad orang Soninke dikenal sebagai peternak dan pedagang. 
Perpaduan antara kedua hal tersebut dapat dikatakan telah menjadi budaya mereka, 
hal ini sekaligus memberikan keberhasilan bagi mereka. Suku Soninke (yang dikenal 
juga dengan sebutan Resahule) adalah suku Afrika kulit hitam pertama yang 
mengadakan perdagangan dengan Afrika Utara. Mereka memperdagangkan biji-bijian 
dan garam (sesuatu yang langka dan karena itu barang-barang yang mereka jual 
menjadi berharga di Afrika Barat). Hal ini membuat mereka dapat mendirikan kerajaan 
terbesar pertama di Afrika Barat, Kerajaan Ghana yang sangat kaya.  

Saat Almoravids, kelompok Islam fundamental dari Maroko, menguasai ibu kota, 
seketika itu juga mereka memakai politik dan ekonomi sebagai jalan untuk 
menyebarkan agama Islam. Penyebaran pun terjadi bersamaan dengan kebiasaan 
orang Soninke yang suka berdagang, Perdagangan telah menjadi sarana untuk 
mengembangkan agama Islam ke seluruh wilayah. Walaupun kerajaan mereka hilang, 
kebiasaan untuk berdagang terus berlangsung hingga saat ini. Suku Soninke bepergian 
ke tempat-tempat seperti Siera Leone dan Angola untuk berdagang permata dan logam-
logam mulia. Masyarakat Soninke juga terdapat di New York, Paris, Barcelona, dan 
kota-kota negara barat lainnya. Mereka pun masih memiliki kekayaan dan dikagumi 
oleh negara-negara tetangga dan bangsa-bangsa lainnya. Mungo Park seorang 
penjelajah dari Skotlandia berkata tentang Soninke "mereka tak pernah kenal lelah 
untuk terus bekerja keras dan mendapat kekayaan". Banyak bagian dari perumahan-
perumahan di ibukota Afrika Barat dimulai oleh suku Soninke.  

Sekarang ini agama Islam yang dilakukan di Soninke hampir sama dengan yang 
dilakukan oleh suku-suku lain di Afrika Barat. Banyak yang memakai ayat-ayat Al-quran 
sebagai jimat, yang ditempatkan dalam benda-benda kecil, seperti kantong kulit yang 
diikatkan di pinggang atau lengan atas. Barang-barang seperti ini biasanya disediakan 
oleh "marabout" figur penting yang menggabungkan pengajaran Islam dengan kekuatan 
spitirual. Jin-jin sangatlah ditakuti, dan pertemuan dengan roh-roh yang menakutkan 
sangat sering terjadi.  

Orang-orang tua banyak yang memakai pakaian yang hampir sama dengan dunia Islam 
pada umumnya di belahan dunia lainnya. Tetapi aturan berpakaian untuk wanita tidak 
terlalu keras jika dibandingkan dengan tempat-tempat lain. Para wanita boleh memakai 
pakaian yang berwarna terang, boleh yang berenda dan bersulam. Walaupun beberapa 
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dari mereka menerima pendidikan Islam yang bermutu di tempat-tempat seperti Kairo, 
sebagian besar dari mereka tidak menghiraukan dasar-dasar dari agama mereka.  

Pokok Doa  

• Berdoa supaya suku Soninke menemukan kerajaan yang abadi dan tidak 
mengenal lelah dalam usaha mereka untuk mendapat kekayaan rohani.  

• Berdoa untuk seluruh masyarakat Soninke agar mereka mendapat pewahyuan 
tentang Yesus.  

• Berdoa bagi keberhasilan dari pelayanan dan kerjasama dari organisasi yang 
berbeda yang bekerja di Afrika Barat. Berdoa bagi penduduk asli seperti: Mali, 
Sinegal, Gambia, Mauritania, juga masyarakat pendatang seperti: Perancis, 
Spanyol, Amerika Serikat, Siera Leone, Anggola, dan Kongo.  
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Kamis, 14 November 2002: Yaman 

Tertarik oleh kelimpahan negara Yaman yang menawan dan berkelimpahan dengan 
rempah-rempah dan sutra, orang-orang Roma menamakan Yaman "Felix Arab" atau 
"Arab yang makmur dan bahagia". Letak geografis Yaman membuat negara ini menjadi 
tempat untuk persinggahan perdagangan dari Asia Timur, Afrika dan Laut Tengah. 
Pada permulaan tahun 1500 SM, wilayah di sekitarnya menikmati masa kelimpahan dan 
kemakmuran yang sangat lama.  

Yaman adalah satu negara yang memiliki keadaan geografis yang sangat kontras. Mulai 
dari dataran pantai yang sempit, kemudian ke daerah pegunungan yang cukup subur 
hingga padang pasir "Rub'al-Kbali". Sanaa, sebagai ibukota memiliki 1,3 juta penduduk 
yang terletak 2.350 meter di atas permukaan laut. Setelah terisolasi selama 1.500 tahun 
dan hanya dikunjungi oleh sedikit orang-orang asing, kota tua bersejarah dengan 
arsitektur yang unik ini berdiri megah di tengah kota-kota modern di sekelilingnya.  

Para duta Injil datang ke semenanjung Arab di sekitar Yaman di awal abad ke-4 dan 
pelayanan mereka banyak membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus. Kekristenan 
semakin lama menjadi agama resmi dan upacara penyembahan yang dihapuskan 
mempengaruhi perdagangan kemenyan dan dupa dan karena itu mempengaruhi 
perekonomian Yaman.  

Saat Islam datang atau masuk ke Yaman, membawa perubahan yang hampir 
menggerakkan semua penduduk. Yaman atau Alyamen adalah nama yang diberikan 
oleh umat Islam, yang berarti "tangan kanan" saat menghadap Mekkah Timur. 
Beberapa orang Yaman berkata bahwa mereka adalah bangsa pertama yang menjadi 
bangsa Islam sejak Islam disebarkan. Hampir semua orang telah memeluk agama 
Islam, tetapi secara kenegaraan, tidak pernah ada persatuan secara agama maupun 
secara politik. Setelah kesengsaraan selama 4 abad secara pekerjaan dan persiapan 
antara Utara dan Selatan di tangan Inggris dan Turki, Yaman akhirnya bersatu sebagai 
republik pada tahun 1990.  

Tetapi setelah tahun 1993 perang saudara terjadi dengan Selatan yang menginginkan 
perpisahan. Sejak saat itu Yaman tidak mempunyai perdamaian. Sedikit kemajuan 
sudah mulai ada di kehidupan Nasional sejak kehilangan banyak pemasukan 
Internasional karena perang Gulf saat satu juta orang Yaman kehilangan pekerjaan di 
Arab Saudi. Sekarang banyak yang menggunakan penghasilan mereka untuk 
membiayai kebiasaan mengunyah qat (sejenis daun hijau yang berfungsi sebagai obat 
perangsang yang ringan).  

Karena terpencilnya, bangsa ini tidak mempunyai banyak keinginan untuk bergabung 
dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Orang-orang Yaman adalah bangsa yang keras 
dan tidak mudah untuk dijangkau oleh kabar baik. Beberapa orang yang percaya 
mengalami pengasingan, dan belum ada gereja dari penduduk asli. Sebagai hasil dari 
doa beberapa tahun terakhir ini, sudah mulai ada orang Yaman yang berminat terhadap 
kekristenan. Banyak dari mereka yang mendengarkan radio Kristen yang mengudara 
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dari luar negara yang disiarkan dalam bahasa Arab, juga kebutuhan akan Alkitab 
semakin bertambah.  

Pokok Doa  

• Yaman sangat membutuhkan doa, kegiatan partai radikal Islam yang terbentuk 
dan ada banyak tekanan pada orang Yaman untuk tetap menjadi Islam.  

• Doakan pemimpin-pemimpin Islam agar Tuhan menjamah kehidupan mereka 
sehingga mereka akan mengenal Kristus dan untuk hikmat dan kebijaksanaan 
bagi pemerintah agar mereka memimpin bangsa ini dengan kebenaran dan 
keadilan.  

• Doakan untuk warisan Felix Arabia dan kekayaan akan dipulihkan.  

• Doakan agar pekerja-pekerja Kristen mendapat kesempatan untuk bersaksi bagi 
orang-orang Yaman.  

• Doakan untuk program radio Kristen dapat menjangkau desa-desa terpencil dan 
juga kota-kota.  
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Jumat, 15 November 2002: AIDS dan HIV di Antara Orang 
Muslim 

Kerahasiaan, rasa malu, pengasingan dari masyarakat, dan kematian ... adalah 
kenyataan yang harus dihadapi sehari-hari oleh para penderita HIV dan AIDS. Saat ini 
di antara 6 milyar manusia di dunia, 40 juta dari mereka terinfeksi oleh HIV. Tidak 
memandang warna kulit, jenis kelamin, latar belakang sosial ekonomi, ataupun agama, 
penyakit ini menyentuh orang-orang dari semua lapisan kehidupan. Banyak dari mereka 
yang dibutakan bahwa itu hukuman atas dosa-dosa mereka. di tengah sikap hati yang 
merasa bersalah, kedua belah pihak baik Kristen maupun Islam, umumnya mereka 
membutuhkan penerimaan dan dukungan kasih dari masyarakat yang beriman.  

Pemimpin-pemimpin politik dan tokoh-tokoh agama dari beberapa negara Islam 
menyangkali kehadiran HIV di negara mereka, dengan menyatakan terbebas atau kebal 
virus tersebut. Sikap ini diambil dari pengajaran Qur'an yang mengajarkan pelarangan 
hubungan seks sebelum dan di luar nikah, kebiasaan homo seksual dan penggunaan 
obat bius melalui suntikan. Penolakan yang tak henti-hentinya akan adanya krisis HIV 
menambah akibat terhadap orang-orang yang hidup dan mati karena HIV dan AIDS di 
dalam masyarakat umat Islam.  

Pertimbangkan contoh berikut ini: Abdul telah dites dan positif menderita HIV. Dia 
dipukuli oleh saudara-saudaranya sampai tidak sadarkan diri, kemudian disangkali 
sebagai keluarga karena aib yang dibawanya. Cerita Abdul tersebut adalah hal yang 
lazim di antara masyarakat Islam. Karena takut akan kemungkinan besar akan dianiaya, 
sebagian besar dari mereka tidak mau dites HIV. Tanpa pengetahuan tersebut, mereka 
terus tidak mengetahui akan penyakit yang menyebar kepada yang lainnya.  

Kepercayaan Islam fanatik menambah masalah menjadi kompleks. Karena wanita 
dianggap sebagai sumber godaan, pria dan wanita memiliki interaksi dan komunikasi 
yang sangat minim. Karena keinginan untuk menjaga moralitas yang tinggi, maka timbul 
budaya diam dan menghindari pendidikan seks yang justru menjerumuskan mereka 
menjadi homoseksual.  

Reshma hidup di jalan disertai tangisan anak perempuannya yang lemah. Dia dahulu 
menikah dan hidup dalam lingkungan yang makmur. Satu tahun yang lalu suami 
Reshma meninggal. Enam bulan kemudian ketika anak perempuannya lahir, Reshma 
menyadari bahwa dia positif HIV. Menyalahkan kematian suaminya, Reshma dipaksa 
untuk meninggalkan rumah. Dia sekarang menderita AIDS, tidak dapat mengurus 
dirinya dan anak perempuannya. Beban kesalahan ini sering kali jatuh kepada wanita 
meskipun kenyataannya bahwa ketidaksetiaan para suami membawa mereka untuk 
menyebarkan HIV.  
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Pokok Doa  

• Berdoa agar korban-korban seperti Abdul dan Reshma, akan mengalami 
sepenuhnya belas kasih dan sebagai hasil dari pesan Kristus akan masuk ke 
dalam hati mereka. Supaya umat yang percaya dapat menyediakan berita Injil, 
memberikan konseling dan bimbingan sebelum, sewaktu, dan setelah dites HIV.  

• Berdoa untuk tokoh-tokoh kunci yang memiliki pengaruh dan kekuasaan dalam 
komunitas, masyarakat dan negara-negara Islam, agar mereka berani berbicara 
secara terbuka dalam menjelaskan tentang HIV dan menyediakan pengobatan 
dan bantuan bagi para korban.  

• Berdoa bagi anak-anak yatim yang orangtuanya meninggal karena terinfeksi 
AIDS dan anak-anak yang mengidap HIV supaya mereka mengenal Yesus 
sebagai Tuhan dan agar mereka terpelihara dalam kesukaran mereka. (Yakobus 
1:27)  

• Berdoa untuk pengembangan dan pelaksanaan dari program pembentukan 
karakter di dalam masyarakat Islam, supaya mereka dapat menguasai nafsu 
mereka dan mengikuti peraturan Tuhan dalam kebutuhan seks.  

  

http://alkitab.mobi/?Yakobus+1%3A27
http://alkitab.mobi/?Yakobus+1%3A27
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Sabtu, 16 November 2002: Afghanistan 

Populasi: 26.813.057 (perkiraan Juli 2001)  

Afghanistan merupakan negeri yang terluka dan telah meninggalkan banyak bekas 
luka. Banyak bangkai-bangkai panser dan kendaraan bersenjata yang sudah hangus 
terbakar, kerangka-kerangka rumah yang dihancurkan oleh roket-roket atau bom-bom 
dan tembok-tembok yang rusak karena peluru-peluru dan itu hanyalah yang telihat 
dengan jelas.  

Tetapi ada bekas-bekas luka yang lain juga. Ada bekas luka didalam pikiran dan hati 
orang-orang Afghanistan yang terjadi karena peperangan dari tahun ke tahun, ditambah 
dengan tahun-tahun kekeringan. Tidak ada satu keluargapun yang tidak terpengaruh 
oleh tragedi. Apakah kehilangan anak atau ayah di dalam peperangan, kehilangan ibu 
atau istri karena ledakan bom atau granat, atau kehilangan anak karena kelaparan.  

Afghanistan berawal dengan 80% pedesaan, tetapi banyak dari penduduk telah pindah 
karena takut, kelaparan dan kebencian suku. Seluruh generasi hanya mengetahui cara 
hidup peperangan dimana mereka hidup di tempat pengungsian di kota terdekat.  

Hampir 50% populasi berumur kurang dari 14 tahun. Harapan untuk hidup hanya 46 
tahun. Kematian bayi-bayi berada di tingkat tertinggi di dunia dimana terdapat 147 
kematian untuk setiap 1000 bayi yang lahir. Tingkat literatur wanita di Afghanistan 
adalah yang terendah dunia, dimana hanya terdapat 15%.  

Pendidikan di Afghanistan telah terkikis lebih dari dua dekade karena peperangan dan 5 
tahun pertempuran dengan kelompok Taliban dimana anak-anak perempuan yang 
berumur lebih dari 8 tahun tidak diizinkan untuk bersekolah dan anak laki-laki diajarkan 
tentang agama Islam. Ada sekitar 4,4 juta anak-anak yang berumur kurang dari 12 
tahun di Afghanistan, bahkan setelah Taliban mengambil-alih pada tahun 1996.  

Pertentangan antara partai-partai politik yang dimulai saat pemerintahan yang membela 
Moskow jatuh pada tahun 1992 maka banyak sekolah-sekolah di kota Kabul 
dihancurkan, dan yang lainnya hampir selalu ditutup.  

Bagaimana nasib orang-orang Afghanistan di masa depan? Sudah jelas bahwa bekas-
bekas luka dari masalah-masalah seperti itu memerlukan waktu lebih lama untuk 
disembuhkan dan diselesaikan, dibandingkan dengan kebutuhan jasmani yang nyata. di 
dalam jangka panjang, hanyalah kasih karunia Tuhan yang dapat menyembuhkan luka-
luka hati orang Afghanistan dan memulihkan negeri Afghanistan.  
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Pokok Doa  

• Berdoa supaya umat Tuhan akan berkomitmen secara jangka panjang untuk 
membangun kembali Afghanistan, dan bukan hanya saat mendapat sorotan 
media.  

• Berdoa untuk orang-orang Afghanistan yang mengungsi dan pergi ke berbagai 
negara akan kembali ke tanah air mereka.  

• Berdoa bagi mereka yang datang dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai 
Juruselamat dan saat ini tinggal di Barat, agar mereka akan tergerak oleh belas 
kasihan Tuhan, bagi bangsa mereka dan kembali untuk membantu walaupun 
tingkat resiko yang dihadapi cukup tinggi.  

• Berdoa supaya pelayanan radio "FEBA" dan program-program yang efektif di 
negeri dimana hanya 1 dari 5 orang yang dapat membaca.  

• Berdoa bagi 3.000 umat percaya di Afghanistan akan menemukan jalan atau 
cara untuk membagikan dan menyaksikan iman dan pengharapan kepada 
mereka yang belum percaya Tuhan Yesus.  
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Minggu, 17 November 2002: Turki -- Negeri yang Kontras 

Populasi: 65 juta orang, 99% Muslim  

Turki adalah tempat bertemunya antara Barat dan Timur, yang lama bertemu dengan 
yang baru, Kekristenan bertemu dengan Islam dan sebagai pintu gerbang ke Timur 
Tengah, Asia Tengah dan jalur perdagangan. Istambul adalah satu-satunya kota yang 
terindah di antara dua benua, yang menjembatani antara Barat dan Timur.  

Kota Konya dianggap sebagai pusat dari dasar pengajaran agama Islam dengan 
memiliki lebih dari 3.000 masjid. di tempat ini pada abad ke- 13, kelompok yang disebut 
"Whirling Dervihses" dibentuk. Para pria memutar-mutar badan mereka sambil 
mengangkat satu tangan ke langit dan tangan yang lain diarahkan ke tanah sampai 
mereka kerasukan oleh kuasa langit dan bumi. Kelompok penting lainnya yang juga 
dikenal adalah "Alevis". Mereka mengakui Ali, keponakan dari Muhammad sebagai 
seorang nabi dan menggabungkan agama-agama lain dan juga budaya-budaya lain 
menjadi kepercayaan bahwa "Tuhan itu adalah kita atau kita adalah Tuhan".  

Hari ini Turki memiliki 3 partai politik yang secara terus-menerus mengalahkan satu 
dengan yang lainnya. Sementara itu militer mempersiapkan dirinya untuk masuk dalam 
pemerintahan dengan mencoba memberikan solusi terhadap kegagalan politikus yang 
ada. Untuk kebanyakan orang, agama merupakan jaminan keamanan dalam masa 
transisi tersebut. Setiap hari, lima kali dalam sehari terdengar panggilan untuk 
beribadah, hal ini mengingatkan mereka akan apa yang mereka rasakan tidak akan 
pernah berubah. Pada kenyataannya hanya 5% dari populasi penduduk yang datang ke 
masjid.  

Turki memiliki warisan kekristenan yang sangat kaya yang harus didapatkan kembali. 
Ketujuh gereja dalam kitab Wahyu semuanya berada di Turki. Dari Efesus, Paulus 
memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi dan Yunani di propinsi Asia (Kisah Para 
Rasul 19:10). Di wilayah Kapadokia terdapat gereja-geraja goa dan baru-baru ini 
ditemukan kota-kota di bawah tanah yang digunakan sebagai tempat berlindung gereja 
mula-mula dari serangan musuh. Baru sejak akhir tahun 1960-an pekerjaan untuk 
penginjilan didirikan kembali di Turki. Saat ini, ada 1500 anggota gereja, dan setelah 20 
tahun bekerja keras, Alkitab lengkap akhirnya diterbitkan pada bulan Oktober 2001.  

Tuhan memakai gempa bumi di bulan Agustus 1999 untuk membuka hati, karena 
mereka banyak menerima bantuan dari umat Kristen di seluruh dunia. Prakiraan dari 
"big one" (gempa bumi) bersamaan dengan krisis- krisis ekonomi di bulan Februari 
2001 mengakibatkan nilai mata uang lira menjadi setengah harga, dan banyak orang 
kehilangan pekerjaan mereka. Keinginan untuk berkembang secara modern, mendesak 
mereka untuk bergabung di dalam "European Union" atau "Uni Eropa", tetapi banyak 
dari mereka yang mengalami kesulitan dalam menyeberangi dua dunia yang berbeda 
dimana orang-orang tua menginginkan tradisi dan nilai-nilai yang lama, sedangkan 
orang-orang muda melalui pendidikan menyadari bahwa ada jalan lain untuk hidup.  
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Pokok Doa  

• Mari kita bersehati dan bersepakat bersama-sama dengan gereja lokal untuk 
mendoakan 10.000 orang percaya, dan berdoa untuk gereja yang akan dibangun 
di 50 dari 71 propinsi di Turki sampai dengan tahun 2005.  

• Ladang telah menguning dan siap dituai, tetapi pekerja sedikit. Berdoa agar 
Tuhan membangkitkan para pekerja yang akan menuai di negara ini.  

• Berdoa agar terjadi pemulihan dalam pujian dan penyembahan, dan para 
pemimpin baru akan dibangkitkan untuk merintis gereja-gereja baru.  

• Berdoa agar orang-orang Turki akan menyadari warisan dan kekayaan yang 
Tuhan telah taruhkan dalam hidup mereka, yakni: keramahtamahan dan kerja 
keras serta hati yang melayani.  
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Senin, 18 November 2002: Kota Linxia 

Mekkah kecil di Tiongkok  

Terdapat di padang gurun bagian barat daya propinsi Gansu di barat laut Tiongkok. 
Kota Linxia berada di jalan raya utama. Perekonomiannya bertumbuh lebih lambat 
dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Tiongkok, penyebabnya karena banyak 
anak muda yang pindah untuk mencari pekerjaan dan penghasilan yang lebih tinggi di 
daerah yang lain.  

Linxia aslinya adalah tempat perhentian di jalan "sutra" di antara Lanzhou dan 
Yangguan. Sekarang ini dapat dirasakan bahwa sebagian besar dari populasi umat 
Islam Hui, bahkan jumlah orang Hui dengan orang Han adalah sama. Orang Hui 
membuat Linxia menjadi tempat atau daerah utama karena daerahnya berada di 
perbatasan daerah Tibet.  

Masjid terbesar Hui berada di pusat kota, juga akan terlihat orang Muslim yang telah 
lanjut usia dengan janggutnya yang panjang dan mengenakan peci putih. 
Pemandangan ini dapat dijumpai di seluruh kota. Selain orang Hui, Linxia adalah 
tempat bagi Dongxiang (disebut daerah Timur oleh orang Tiongkok), adalah kelompok 
Islam yang tekun. Orang Dongxiang sebagian besar hidup di kota Suonoba yang 
terletak di pegunungan tinggi dekat kota Lixia. Beberapa orang Dongxiang mempunyai 
mata biru dan hijau dengan rambut pirang, hal ini sebagai tanda kelompok ini aslinya 
berasal dari Asia Tengah.  

Untuk dapat menjangkau orang Dongxiang sangat sulit, karena pusat kota sangat 
dikuasai oleh polisi. Orang Dongxiang terkenal di mana-mana sebagai penguasa 
perdagangan obat bius dan pelacuran di barat laut Tiongkok. Orang Dongxiang juga 
memiliki kemampuan literatur yang terendah dari antara 55 yang terendah atau terpencil 
di Tiongkok. Hanya 12% orang dewasa yang dapat membaca tulisan Tionghoa. Secara 
keseluruhan Linxia menjadi pintu terbuka yang ideal untuk menjangkau orang 
Dongxiang yang kekurangan, keadaan ini sama baiknya untuk menjangkau Muslim Hui 
di kota. Pada awal abad ke-20 pernah ada persekutuan orang Kristen di Linxia, namun 
belum sampai mendirikan gedung gereja di antara orang Islam Hui dan Dongxiang. 
Para utusan Injil lebih memfokuskan perhatian dan pelayanan mereka kepada orang-
orang Han. Saat ini telah ada gereja kecil bagi orang Han. Beberapa waktu yang lalu 
ketika gembala menanyakan mereka apakah ada harapan unutk menjangkau orang-
orang Hui dan Dongxiang di daerah mereka? Mereka menjawab "tidak mungkin". 
Terkesan bahwa kelompok orang Kristen yang sedikit jumlahnya di Linxia sepertinya 
sudah menyerah atau putus harapan untuk dapat menjangkau tetangga-tetangga Islam 
mereka. Sebagai hasilnya, sebagian besar orang di Linxia tidak pernah mendengar Injil 
sampai saat ini juga.  
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Pokok Doa  

• Berdoa agar Tuhan menunjukkan kemuliaanNya di antara penduduk Linxia.  

• Berdoa agar orang Han akan menjangkau orang Islam Hui dan Dongxiang 
dengan berita Injil.  

• Berdoa agar pekerja-pekerja Arab dan Persia akan memilih Linxia sebagai 
tempat pelayanan keluar, dan supaya persekutuan tetap orang Kristen makin 
bertambah.  

• Berdoa agar orang percaya di Lanzhou dan tempat lainnya di Tiongkok akan 
berkonsentrasi untuk melayani perintisan gereja di Linxia.  
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Selasa, 19 November 2002: Amerika 

Selama bertahun-tahun kelompok Islam di Amerika hanya merupakan kelompok yang 
kecil, tetapi sekarang ini telah menjadi salah satu agama yang berkembang dengan 
paling pesat di Amerika. Umat Islam pertama kali datang ke Amerika pada tahun 1860 
dari Syria dan Libanon. Sekarang diperkirakan ada sekitar 6 - 7 juta umat Islam di 
Amerika, diperkirakan sekitar 2% dari seluruh jumlah populasi.  

Masjid yang pertama didirikan di Cedar Rapids, Lowa pada tahun 1934. Sekarang, 
sesuai dengan hubungan Amerika dan Islam (CAIR) yang berpusat di dewan 
Washington DC, ada lebih dari 209 masjid terkenal di seluruh Amerika. Sebagian besar 
dari masjid-masjid tersebut didirikan pada tahun 1980-an dengan jumlah pertumbuhan 
25% pada 8 tahun terakhir, dan bukan itu saja, tetapi telah ada beratus-ratus sekolah 
dan pusat-pusat kebudayaan Islam di Amerika.  

Ada komunitas masyarakat Islam yang besar di hampir semua kota besar. Mereka 
berasal dari berbagai etnik. Komunitas Islam terbesar berasal dari Asia Selatan (33%), 
diikuti oleh Afrika - Amerika (30%). Muslim Arab meningkat menjadi (25%) dari semua 
populasi. Tingkat pertumbuhan Islam yang terpesat terjadi di antara orang Afrika - 
Amerika adalah 27%. Sejak Islam bertumbuh dengan cepat di setiap kelompok etnik, 
jumlah terbesar yang berpindah masuk ke Islam adalah dari Afrika - Amerika dengan 
komunitas (64%) Urutan kedua terbesar yang berpindah agama adalah orang Amerika 
kulit putih (27%). Salah satu tempat yang teraktif untuk menarik orang-orang ke agama 
Islam di Amerika Serikat adalah di kampus-kampus/universitas, dimana banyak 
kelompok memiliki cukup biaya dan program-program belajar yang teratur dengan baik. 
Organisasi-organisasi utama seperti CAIR, Perhimpunan Islam Amerika Utara, Asosiasi 
Pelajar Muslim di Amerika Serikat, menyediakan pelatihan keagamaan, pendidikan, dan 
dukungan untuk masyarakat dan kampus secara tidak tanggung-tanggung ke seluruh 
negeri.  

Sejak peristiwa 11 September 2001 dan serangan-serangan di New York dan 
Washington, masyarakat Islam menerima sorotan tajam. Masyarakat Arab - Amerika di 
Brooklyn, New York, mengadakan barisan dengan membawa lilin di samping "pusat 
perdagangan dunia" tidak lama setelah terjadinya peristiwa itu. Untuk pertama kalinya 
dalam sejarah, diadakan pertemuan resmi dengan pemimpin-pemimpin Islam di 
Gedung Putih di Washington. Dilaporkan telah terjadi ribuan perusakan dengan 
kekerasan yang menakutkan kepada orang Muslim Amerika. Aktivis-aktivis hak perdana 
dari Islam mengatakan umat Islam sekarang lebih menderita karena prasangka-
prasangka keagamaan. Banyak orang Islam yang berusaha untuk menghilangkan 
kesalahpahaman terhadap mereka, dengan berusaha meyakinkan orang-orang lain 
bahwa di dalam Islam tidak ada tempat bagi kekejaman teroris.  
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Pokok Doa  

• Berdoa agar gereja di Amerika akan bangkit untuk berdoa syafaat dan 
menjangkau orang-orang Islam di Amerika.  

• Berdoa agar tejadi kelaparan dan kehausan secara rohani di dalam hati orang-
orang Islam di universitas-universitas, dan mereka akan menerima jawabannya 
hanya melalui Yesus.  

• Doakan kehidupan umat Islam yang terganggu ketenangannya karena 
penyerangan teroris pada 11 September, agar mereka akan dituntun dan dilayani 
oleh orang-orang Kristen untuk menerima Yesus dalam hidup mereka.  

• Berdoa bagi keselamatan para pemimpin umat Islam baik mereka yang 
memimpin di organisasi Islam, juga yang memimpin di masjid-masjid.  
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Rabu, 20 November 2002: Orang Islam di Makedonia 

Populasi diperkirakan 2 juta. Islam 30%  

Dikenal sebagai republik Makedonia, negara yang kecil ini mengalami ketegangan 
antara suku, antara umat Islam Albania dan Kristen Ortodoks sejak krisis Kosovo di 
tahun 1999. Pada tahun 2001, Makedonia telah berada di ujung perang antar suku atau 
golongan. Hal menyedihkan yang sama terulang kembali seperti yang sudah menimpa 
negara-negara Balkan lainnya.  

"Balkanisme" pada kenyataannya adalah kata kerja, didefinisikan oleh kamus Webster 
sebagai "untuk berpisah" (sebagai wilayah atau kelompok) dan menjadi lebih kecil dan 
sering kali bermusuhan antara satu dengan yang lain, sebelum mata dunia melihat kita. 
Kita telah melihat kejadian-kejadian tersebut pada tahun-tahun terakhir ini di seluruh 
Balkan, seperti di Kroasia, Bosnia, Kosovo dan sekarang Makedonia. Setiap kelompok 
suku bekerja keras untuk hak-hak mereka sendiri, tetapi menaruh kecurigaan kepada 
suku-suku lain, yang membuahkan salah paham, prasangka kebencian dan 
perselisihan.  

Di Makedonia ada 4 kelompok utama umat Islam yakni: orang Albania, orang Turki, 
orang Gipsi dan orang Goran. Jumlah mereka lebih dari 30% populasi (hasil sensus 
1994). Orang-orang Kristen Slavic Makedonia Ortodoks, yang memiliki populasi 
terbesar, mencemooh orang Muslim karena dianggap tidak berpendidikan dan tidak 
berbudaya. Walaupun demikian ada beban yang tumbuh kuat dalam hati beberapa 
orang Kristen Protestan untuk melayani tetangga mereka yang Muslim.  

Gereja-gereja orang Gipsi dikontrol oleh negara. Mereka suka menyanyikan lagu-lagu 
penyembahan dengan gaya Gipsi. Selama musim dingin pada bulan ke-4, 2000/2001, 
sebuah gereja Gipsi melayani lebih dari 100 orang yang menyerahkan hidupnya 
percaya kepada Yesus. Masih banyak orang Gipsi yang hidup ketakutan akan takhayul.  

Orang-orang Albania terdiri lebih dari seperempat jumlah populasi, tetapi tidak ada satu 
pun gereja yang memberitakan Injil di antara mereka. Agama Islam dan bangsa 
menyatu di pikiran orang Albani. Untuk menjadi orang Albani harus menjadi Islam. 
Kekristenan dianggap sebagai agama dari orang-orang yang menindas mereka. 
Mengapa mereka mau bergabung dengan iman dari musuh-musuhnya? Jadi peluang 
untuk memberitakan berita Injil sangat sedikit. Namun, demikian telah ada benih yang 
ditaburkan.  

Orang-orang Turki dan Goran juga merupakan kelompok yang belum dijangkau. Tidak 
ada gereja berbahasa Turki di Makedonia, sedangkan untuk orang-orang Goran, yang 
merupakan suku dari Slavic tetapi beragama Islam, tidak ada seorang pun yang 
memfokuskan pelayan untuk menjangkau mereka.  
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Siapakah yang dapat membawa harapan kepada Makedonia? Tuhan kita adalah satu-
satunya yang dapat membawa perdamaian sejati dalam hati setiap orang dan juga 
kepada tanah mereka.  

Pokok Doa  

• Berdoa agar Roh Kudus akan memakai kesulitan ekonomi dan ketidakstabilan 
politik untuk membuat umat Islam di Makedonia mancari Tuhan dan membuka 
diri mereka untuk Injil (Mazmur 119:71-75, Matius 11:28-30). Berdoa untuk para 
pemberita Injil dan orang-orang Kristen lokal yang bekerja di antara umat Islam, 
agar mereka mendapatkan cara-cara penginjilan yang efektif dan tepat guna 
dalam tugas pemberitaan Injil (1Korintus 9:19-22, Ibrani 4:12).  

• Berdoa agar masalah-masalah yang menjadi tembok-tembok pemisah antar 
suku akan diruntuhkan saat orang-orang Muslim berbalik dan percaya kepada 
Yesus (Efesus 2:14-17).  

• Berdoa agar umat Islam yang telah percaya kepada Tuhan Yesus akan 
bersemangat untuk membagikan kesaksian mereka dengan saudara-saudara 
mereka, dan berdoa supaya terjadi pelipatgandaan gereja di seluruh negeri.  

  

http://alkitab.mobi/?Mazmur+119%3A71-75
http://alkitab.mobi/?Matius+11%3A28-30
http://alkitab.mobi/?1Korintus+9%3A19-22
http://alkitab.mobi/?Ibrani+4%3A12
http://alkitab.mobi/?Efesus+2%3A14-17
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Kamis, 21 November 2002: Mindanao di Filipina 

Mindanao adalah tempat sejarah dari mana umat Islam Filipina berasal, dimana 
terdapat 13 suku. Dua dari 13 suku tersebut, Magindanao dan Maranao, telah menjadi 
pusat perhatian selama beberapa tahun terakhir ini. Suku ketiga yang tebesar adalah 
Tausug, yang berjumlah hampir 1 juta orang. Ketiga suku ini berjumlah hampir 3 juta 
orang dari 5 juta umat Islam di Filipina dan 10 suku lainnya adalah suku-suku kecil 
(beberapa suku berjumlah kurang dari 50.000 orang). Walaupun mereka berjumlah 
sedikit, tetapi mereka berharga di mata Tuhan. Mereka adalah suku Badjao, Sama, 
Iranun, Yakan, Bangingi Sama, Kalagan, Jama Mapun, Kalibugan, Salangi dan Molbog.  

Agama Islam masuk ke Filipina pada tahun 1.300-an, lama sebelum Roma Khatolik 
masuk. Menurut cerita orang, saat armada Spanyol berlabuh di pantai Selatan Luzon 
pada awal tahun 1.500-an, mereka membayar upeti kepada sultan Islam yang berkuasa 
pada saat itu. Dapat dipastikan, kalau bukan karena kedatangan orang Spanyol, semua 
orang Filipina kemungkinan menjadi pemeluk agama Islam, sama seperti sebagian 
besar daerah-daerah di Indonesia dan Malaysia.  

Sejak zaman nenek moyang sebagian besar umat Islam Filipina adalah nelayan dan 
petani yang menanam padi dan kelapa, tetapi sejak awal tahun 2000 telah ada 
kesempatan bagi orang-orang Islam untuk membangun industri dan pemerintahan 
Filipina. Banyak umat Islam di Filipina berkeinginan untuk bekerja sebagai pekerja 
kontrak di luar negeri (OCW) khususnya di Arab Saudi, dimana mereka dapat 
menghasilkan banyak uang, ikut berperan serta di dalam perjalanan haji ke Mekkah dan 
menjadi haji, dan kembali dengan kekayaan dan status yang dihargai dalam 
kebudayaan mereka. Beberapa utusan Injil Filipina telah menjadikan OCW sebagai 
tenda-tenda untuk memberitakan Injil, dengan harapan dapat menginjili orang Islam 
yang mungkin tidak akan pernah berkesempatan mendengar Injil.  

Telah banyak terjadi terobosan-terobosan rohani, khususnya di antara suku Bajao, 
Maranao dan terakhir Mangindanao, tetapi sepertinya, pekerjaan baru saja dimulai. 
Banyak utusan Injil Filipina yang merasakan penggilan Tuhan untuk menjadi utusan Injil 
antar suku untuk melayani kaum Muslim mereka. Hal ini menunjukkan suatu 
kecenderungan yang membangun, tetapi masih dibutuhkan pekerja-pekerja lebih 
banyak lagi, baik yang berasal dari Filipina ataupun dari luar Filipina.  

Pokok Doa  

• Doakan bagi setiap suku-suku Islam Filipina, minta agar Tuhan akan mendirikan 
kerajaan-Nya di antara suku-suku dan kemuliaan-Nya dinyatakan kepada 
mereka.  

• Berdoa agar Tuhan akan mengirimkan lebih banyak lagi para pekerja yang akan 
bekerja sebagai penuai-penuai di ladang-Nya di Filipina.  
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• Doakan bagi pemimpin-pemimpin Mindanao agar mereka memimpin dalam 
kebenaran dan keadilan. Doakan agar mereka melayani rakyat melalui setiap 
keputusan yang diambil.  

• Doakan agar Tuhan akan mendirikan gereja-Nya di antara umat Islam, dan itu 
akan terdiri dari orang-orang beriman dan berani, sehingga mereka akan 
membagikan dan menceritakan iman percaya mereka dan melayani mereka 
yang membutuhkan.  
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Jumat, 22 November 2002: Hoggar Tauregs 

Nama: Kel-Tamahag 
Populasi: 40.000 (kurang lebih) 
Negara: Algeria 
Umat Islam: 100% 

Bayangkan saat bangun pagi di tengah-tengah padang pasir sahara yang besar di 
bawah langit yang biru dan sepanjang jalan dikelilingi oleh gunung-gunung yang kuning. 
Anda menemukan bahwa persediaan air yang ditinggalkan di luar tenda telah menjadi 
beku dan keras. Hal ini bukan merupakan pengalaman yang tidak biasa untuk yang 
sebenarnya tentang Kel-Tamahag dan pegunungan-pegunungan Hoggar yang indah di 
Algeria bagian Selatan, dengan ketinggiannya di atas permukaan laut yang mencapai 
3000 meter. Pada zaman dahulu daerah ini banyak dikunjungi oleh para turis, namun 
perusakan-perusakan yang dilakukan oleh penduduk di tahun-tahun yang silam di 
daerah bagian Utara dari negara ini, telah mengakibatkan berkurangnya kegiatan 
wisatawan sehingga daerah ini mengalami kehilangan sumber penghasilan mereka.  

Suku Kel-Tamahaq adalah satu-satunya penduduk asli pertama di daerah ini. Sekarang 
mereka hanyalah golongan kecil di antara orang-orang Arab Algeria yang jumlahnya 
terus bertambah. Populasi mereka mulai berpindah dari Utara ke Selatan dan mereka 
membenci pengaruh Arab yang masuk ke dalam bangsa mereka dan kemungkinan 
akan hilangnya bahasa dan identitas kebudayaan mereka.  

Suku Kel-Tamahaq dianggap tidak lebih dari keajaiban masa lalu oleh sebagian besar 
populasi dan juga telah lama menjadi obyek kebudayaan yang mengherankan bagi 
antropologi dari negara-negara Barat. Sudah ratusan buku yang berbeda ditulis selama 
beberapa dekade yang lalu. Namun demikian, "Buku dari segala buku" (Alkitab) belum 
pernah tersedia bagi mereka dan belum ada orang percaya dari suku ini. Suku ini 
benar-benar terabaikan.  

Orang Kel-Tamahaq adalah salah satu kelompok yang lebih kecil dari pada kelompok 
Tauregs (mereka berbicara dalam logat atau dialek yang berbeda). Mereka telah 
tersebar ke daerah Sahel wilayah dari Mali, Niger dan Burkina Faso. di suku-suku lain, 
telah ada orang Kristen, tetapi belum ada dari mereka yang memiliki kerinduan untuk 
melayani saudara mereka yang dari Utara.  

"Baiklah padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kotanya dan dengan desa-
desa yang didiami Kel-Tamahaq! Baiklah bersorak sorai penduduk Hoggar, baiklah 
mereka berseru-seru dari puncak-puncak gunung." (Berdasarkan Yesaya 42:11)  

Pokok Doa  

• Berdoa agar terjadi campur tangan Ilahi bagi kehidupan orang Hoggar Tauregs 
melalui mimpi, radio Kristen, ketidakpuasan akan situasi keagamaan, pertemuan 
dengan turis-turis Kristen, Film Yesus, lewat satelit TV, komunikasi internet, dll. 
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Doakan presiden Boutiflika yang mengalami kesulitan dengan kelompok militer 
dari suku-suku minoritas lainnya di Algeria, karena peraturan nasional yang 
berlaku saat ini benar-benar sangat mempengaruhi suku Kel-Tamahaq dan 
kemampuan mereka untuk berfungsi serta terbuka sebagai kelompok 
kebudayaan yang unik atau berbeda.  

• Doakan untuk kelompok-kelompok doa yang aktif mendoakan strategi dalam 
menjangkau suku Kel-Tamahaq. Untuk informasi doa yang lebih jelas, kirim e-
mail ke: <keltamahaq@yahoo.com>  
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Sabtu, 23 November 2002: Wanita Muslim di India 

Tuhan yang memelihara.  

"O penciptaku, aku memohon dengan sangat kepadamu, setiap waktu pada inkarnasi 
berikutnya janganlah kiranya membuat aku seorang anak kecil. Sedangkan di neraka 
biarkan aku semakin berkurang." (sebuah bagian dari nyanyian UP kelompok bagian 
Timur oleh Quratualin Hynder di Chaar Novel).  

"Kemudian Sara memperlakukan hal yang kurang baik kepada Hagar, sehingga dia 
pergi meninggalkan Sara. Malaikat dari Tuhan menemukan Hagar di dekat sebuah 
sumber mata air di gurun pasir ... dan dia berkata kamu sekarang bersama dengan 
anak kecil dan kamu akan memiliki seorang anak laki-laki. Kamu akan menamai dia 
Ismael (Tuhan mendengar), karena Tuhan telah mendengar penderitaanmu. Dia 
memberi nama ini kepada Tuhan yang berbicara kepadanya: "Kau adalah Tuhan yang 
memelihara aku, karena dia berkata, Aku sekarang telah melihat seorang yang 
memelihara aku." (Kejadian 16:6b,7a,11,13)  

Zubeida menikah sewaktu berusia 14 tahun, dia ditinggalkan suaminya saat berusia 23 
tahun. Dia sekarang seorang ibu dan penanggung tunggal untuk anak laki-lakinya dan 
dua anak perempuannya. Dia bekerja keras sebagai seorang pelayan rumah tangga 
tetapi sangat pas-pasan untuk memberi makan anak-anaknya dan untuk pendidikan 
mereka. Sewaktu Zubeida melahirkan anak perempuan tertua berumur 7 tahun, ia 
menjaga dua saudaranya yang masih kecil ketika mereka bermain di taman dekat 
rumah majikannya. Tak lama lagi anak-anak perlu untuk mencari pekerjaan bagi 
mereka lebih dahulu, untuk membantu penambahan penghasilan bagi keluarganya.  

Kisah yang dialami Zubeida sudah biasa di belahan benua dan terutama di kalangan 
populasi umat Islam. Lebih dari setengah penduduk dunia yang miskin dan banyak 
kaum fakir miskin kebanyakan adalah pemeluk agama Islam. Mayoritas dari mereka 
adalah para wanita dan anak-anak. Perceraian atau ditinggalkan, di kalangan kaum 
miskin adalah hal yang lazim. Sering kali istri-istri dan anak-anak ditinggalkan tanpa 
dibekali uang. Mereka terpaksa harus bekerja keras untuk nafkah, dan biasanya 
penghasilan yang diterima hanya sedikit.  

Kebanyakan para wanita ini tidak berpendidikan, dan tidak mampu untuk menyediakan 
pendidikan bagi anak-anak mereka. Diperkirakan 60 juta umat Islam wanita di India, 
hampir 2/3 dari mereka buta huruf. Di India Utara di wilayah Haryana, tingkat buta huruf 
di kalangan wanita Islam sangat mengejutkan yaitu 98%. Kurangnya pendidikan 
seringkali mengakibatkan para wanita tidak mempedulikan peraturan dan sumber- 
sumber sosial yang tersedia untuk mereka.  

Meskipun kita merasa terharu, Tuhan tidak berkecil hati dengan kebutuhan yang besar. 
Kristus datang untuk memberitakan kabar baik kepada kaum miskin, menyatakan 
kemerdekaan untuk para tahanan, untuk membebaskan yang tertindas dan menyatakan 

http://alkitab.mobi/?Kejadian+16%3A6b%2C7a%2C11%2C13
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tahun pertolongan Tuhan (Lukas 4:18,19). Apakah kita berdoa dan bertindak sesuai 
dengan kebenaran ini?  

Pokok Doa  

• Berdoa agar banyak wanita Muslim di India akan mau mengakui iman mereka 
seperti Hagar, "Aku sekarang telah melihat Dia yang memelihara aku."  

• Berdoa bagi umat Kristen di India untuk bangkit dan menerima tantangan untuk 
melayani masyarakat Muslim dengan hikmat dan pengertian.  

• Berdoa bagi keluarga-keluarga Kristen yang bekerja di lingkungan masyarakat 
Islam supaya mereka menjadi contoh dan panutan sebagai keluarga yang benar.  

• Berdoa agar ada tulisan-tulisan yang membela hak-hak wanita Islam dan untuk 
penerjemahan dan pembuatan Aklitab yang mudah untuk dimengerti oleh wanita, 
anak-anak, dan pemuda.  

  

http://alkitab.mobi/?Lukas+4%3A18%2C19
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Minggu, 24 November 2002: Pemimpin-Pemimpin 

Hamid Karzai  

Hamid yang berusia 44 tahun adalah perdana menteri Afghanistan sama seperti 
ayahnya. Beliau adalah pemimpin suku Popolzai (Pashtun) di Afghanistan Selatan, 
sedangkan hampir semua dari keenam saudara laki- lakinya dan seorang saudara 
perempuannya tinggal di Amerika Serikat. Karzai di dalam hidupnya hampir selalu 
tinggal di Afghanistan, India dan Pakistan. Istrinya Zinat berusia 29 tahun adalah 
seorang dokter yang bekerja dengan pengungsi wanita Afghanistan di Pakistan. Ia 
bersekolah di India, Karzai dapat berbicara dalam 7 bahasa dengan fasih, termasuk 
bahasa Inggris.  

Nilofar Bakhtiar  

Nilofar yang berusia 45 tahun adalah seorang pemimpin liga wanita Islam Pakistan. 
Beliau juga wanita pertama yang menjadi direktur Assosiasi Lions Clubs Internasional. 
Menikah dan mempunyai dua orang anak remaja, Bakhtiar mempunyai gelar sarjana 
ekonomi dari Universitas Carnegie Mellon, dan sudah mengunjungi Amerika Serikat 
beberapa kali. Beliau dipandang sebagai politisi Islam moderat.  

Amien Rais  

Amien yang berusia 58 tahun, adalah pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
(MPR) Indonesia, juga sebagai pemimpin Partai Nasional (PAN) dan pembicara 
perkumpulan Nasional. Beberapa tahun terakhir, partai politiknya sudah beberapa kali 
berubah dan beliau disebut sebagai "king maker". Amien pernah memimpin 
Muhammadiyah, yang adalah organisasi Islam kedua terbesar di Indonesia dengan 30 
juta pengikut atau anggota. Banyak orang yakin bahwa beliau memiliki ambisi untuk 
menjadi presiden Indonesia tahun 2004. Dengan gelar doctor dalam bidang politik dari 
Universitas Chicago, Amien mengajar politik Timur Tengah. Beliau menikah dan 
memiliki 5 orang anak.  

Sheik Ahmed Yassin  

Berusia 63 tahun, Sheik Ahmed Yassin adalah pendiri dan pemimpin rohani bagi 
kelompok Hamas di Palestina. Hamas dalam bahasa Arab artinya "bersemangat" 
adalah organisasi Islam fundamental di Palestina yang didirikan pada tahun 1987, 
sebagai bagian dari "Muslim Brotherhood". Ia sering dijumpai dengan memakai selimut 
tebal dan duduk di atas kursi roda, beliau lumpuh, hampir buta, tidak dapat mendengar 
dan menderita gangguan pernafasan. Beliau belum lama ini dihukum 8 tahun di penjara 
Israel karena kasus pembunuhan tentara Israel. Beliau tinggal di sebuah rumah kecil di 
Zeitun bagian kota Gaza, di West Bank. Beliau menikah dengan Halima berusia 47 
tahun.  
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Pokok Doa  

• Doakan agar pemimpin-pemimpin ini akan memimpin politik dan sistem hukum 
mereka dangan baik dan memberikan kebebasan lebih lagi untuk mereka yang di 
bawah pemerintahan mereka.  

• Berdoa agar setiap pemimpin akan bertemu dengan seorang Kristen yang akan 
mengabarkan Injil kepada mereka dan mereka akan mendapatkan pewahyuan 
tentang Tuhan Yesus dan karya penebusan yang telah dilakukan-Nya di kayu 
salib.  

• Berdoa agar setiap pemimpin akan menjadi alat untuk melayani bangsa mereka, 
dan berdoa agar kebijaksanaan dari Tuhan yang akan memimpin mereka dalam 
mengambil keputusan.  

• Doakan keluarga mereka agar datang dan mengenal Yesus Kristus dan 
khususnya bagi anak-anak mereka.  
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Senin, 25 November 2002: Almaty, Kazakhstan 

Populasi: 1.5 juta 
Muslim  : 50%  

Terletak di sebuah lembah yang dikelilingi oleh tiga sisi pegunungan Tien Shan yang 
paling besar. Almaty berada di bagian Tenggara dan merupakan yang terbesar dari 
negara-negara di Asia Tengah yaitu Kazakhstan. Minyak dan perusahaan-perusahaan 
gas, perusahaan jasa bantuan, kedutaan negara-negara asing, restoran-restoran, 
lampu-lampu neon, diskotik-diskotik dan klab malam meramaikan keadaan kota.  

Sebelas tahun yang lalu, hal-hal di atas sangat sulit ditemukan, yang ada hanyalah 
masjid. Selama 70 tahun masa kekuasaan komunis, mereka telah memastikan bahwa 
bagian terbesar dari populasi yang berlatar belakang Islam Kazakhstan, terlebih dahulu 
telah memperkenalkan diri mereka sendiri sebagai warga negara Soviet. Hari ini 
gedung yang terbuat dari batako yang jelek telah digantikan dengan struktur gedung 
lengkap yang sangat besar, ditutupi dengan kubah-kubah berwarna biru, kira-kira 5 kali 
lebih besar dari ukuran masjid yang sebelumnya. Masjid-masjid yang baru tersebut 
bermunculan di ujung-ujung jalan di hampir setiap daerah pinggiran kota. Mayoritas dari 
kota-kota umat Islam adalah orang-orang Kazakh dimana leluhur mereka adalah 
sekumpulan para pengembara yang beralih dari kepercayaan sihir menjadi Islam di 
abad ke-16. Orang-orang Kazakh hidup di antara kelompok umat Islam tradisional 
lainnya. di antara bangsa sekitarnya, mereka dikenal sangat fanatik dengan agama 
Islam.  

Kota Almaty dimulai pada tahun 1800-an sebagai kota benteng pertahanan Rusia yang 
disebut Verney. Kemudian dinamai kembali menjadi Alma Ata sekitar pergantian abad 
dan dahulu merupakan ibukota Soviet Republik Kazakhstan. Sejak akhir 1990-an 
Astana di bagian Utara telah berfungsi sebagai ibukota, tetapi Almaty tetap menjadi 
pusat perdagangan, budaya dan kehidupan sosial.  

Penduduk kota kelahiran Islam ini menerima pendidikan atheis dalam bahasa Rusia, 
dan mereka lebih nyaman dalam budaya Eropa. Populasi ini telah membuka peluang 
dalam 11 tahun terakhir untuk gelombang orang- orang dari pedalaman Kazakh dan 
kelompok suku umat Islam lainnya yang berdatangan ke kota untuk mencari pekerjaan 
dan hari depan yang lebih baik. Umumnya para imigran tersebut adalah orang-orang 
yang miskin, berpendidikan rendah, mereka berbahasa Kazakh, bukan berbahasa 
Rusia. Mereka berpegang teguh pada kepercayaan Islam yang sama dan mereka 
menemukan sedikit persamaan dengan tetangga-tetangga di kota.  

Pada tahun 1990-an sejak pintu-pintu kota terbuka untuk pelayanan Kristen, maka baru-
baru ini gereja lokal telah bermunculan. Kegiatan pekabaran Injil yang dilakukan oleh 
utusan Injil Protestan telah meningkat 100 kali lipat. Kegiatan dari beberapa kelompok 
keagamaan yang bukan tradisional telah terlihat sebagai suatu ancaman kepada 
perdamaian dan stabilitas dari kota sekuler ini. Hukum-hukum agama baru telah 
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membawa kepada penutupan dan pelarangan-pelarangan dari banyak masjid dan 
gereja, juga pemulangan para utusan Injil luar negeri.  

Pokok Doa  

• Berdoa untuk pemeliharaan kebebasan hubungan keagamaan di Almaty. 
Keadaan kehidupan kota yang tanpa nama menyediakan kesempatan untuk 
pemberitaan Injil, pemuridan dan pelatihan bagi orang-orang dari berlatar 
belakang Islam (hubungan penggabungan dari kota-kota yang terkecil seringkali 
mengganggu gereja dan kegiatan penginjilan).  

• Berdoa agar Almaty akan berkembang menjadi pusat pelatihan dan pengutusan 
duta Injil dari latar belakang Islam, yang akan diutus untuk melayani ke seluruh 
negara Asia Tengah, dan juga ke Tiongkok.  

• Berdoa agar orang Kristen akan menjadi penyalur berkat dengan menyediakan 
kebutuhan bagi orang-orang miskin dan pengangguran yang membanjiri kota 
untuk mencari harapan dan permulaan yang baru (Yeremia 29:7).  

  

http://alkitab.mobi/?Yeremia+29%3A7


40 Hari Doa 2002 
 

63 
 

Selasa, 26 November 2002: Muslim di Glasgow, 
Skotlandia 

Kota Glasgow sebagai kota terbesar di Skotlandia memiliki komunitas Islam yang 
sebagian besar adalah orang-orang Pakistan. Walaupun banyak yang datang ke kota 
itu untuk bertemu kembali dengan pasangannya atau sebagai pengungsi, sebagian 
besar adalah generasi kedua atau ketiga orang Pakistan Skotlandia. Umat Islam cukup 
berperan di Glasgow tetapi sebagian besar dari mereka tinggal di daerah-daerah 
perumahan miskin, yang kurang layak, juga sebagai pengangguran dan yang 
berpenghasilan rendah.  

"Munir" memiliki toko kecil di Glasgow bagian Selatan. Tokonya buka jam 6 pagi dan 
tutup pada jam 8 malam, 7 hari dalam seminggu. Pada hari 
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Minggu, anak-anaknya yang menjaga tokonya sehingga dia dapat berjualan barang-
barang kulit di pasar di luar kota. Seringkali dia merasa lelah, tetapi sulit untuk berlibur. 
Usahanya bukan saja untuk menopang keluarganya, tetapi juga untuk keluarga jauh di 
Pakistan. Dia berharap agar suatu hari dia dapat pindah dan memiliki rumah di 
pinggiran kota karena dia percaya bahwa keberhasilan materi adalah tanda kebajikan 
dia di hadapan Tuhan.  

"Kauser" lahir dan dibesarkan di Glasgow, keluarganya datang tidak lama sebelum dia 
dilahirkan. Dia dinikahkan dengan saudara sepupunya yang berasal dari desa 
keluarganya di Pakistan. Pada mulanya sangatlah sulit baginya, karena harapan 
suaminya tentang pernikahan mereka sangat berbeda, dan mereka mendapat 3 orang 
anak dalam waktu yang cepat. Sekarang keadaan mereka sudah lebih baik karena 
suaminya telah memiliki pekerjaan tetap dan kedua anaknya sudah sekolah. Kauser 
berangan-angan untuk kemungkinan dapat menyelesaikan pendidikannya dan dapat 
berkarier sendiri. Saat keadaan buruk, dia sering bertanya-tanya dalam hati apakah 
Tuhan sedang menghukumnya.  

Orang-orang seperti Munir dan Kauser menerima persahabatan dengan orang-orang 
dari komunitas lain. Munir bertemu dengan orang-orang di kotanya dan Kauser senang 
untuk berbincang-bincang dengan orang-orang yang tidak terlalu tradisional. Mereka 
berdua menganggap diri mereka sebagai umat Islam, walaupun mereka tidak betul-
betul menjalankan ibadah mereka, dan mereka terbuka untuk mempelajari kekristenan.  

Sejak April 2000, banyak pengungsi yang datang dan tinggal di Glasgow, sebagian 
besar dari mereka adalah umat Islam. Bagi yang tinggal di daerah-daerah yang sangat 
miskin awalnya ada suatu permusuhan kepada mereka, tetapi gereja-gereja di daerah 
ini mulai terbuka kepada tetangga baru mereka dan sebagai hasilnya, beberapa sudah 
menerima Yesus.  

 
 
 
 
Pokok Doa  

• Doakan agar keterbukaan di antara komunitas pengungsi akan terjadi juga di 
antara komunitas yang sudah tetap.  

• Doakan umat Kristen yang memiliki tetangga Islam agar mereka terbuka dan 
dapat membangun hubungan baik dan terpercaya.  

• Mengucap syukur untuk mereka yang sudah bergabung dan membantu di 
program penginjilan. Doakan agar ada ide-ide kreatif terbaru yang akan terbentuk 
untuk melayani.  
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• Mengucap syukur untuk mereka yang sudah beriman di komunitas pengungsi, 
banyak di antara mereka yang dijamah oleh Tuhan melalui mimpi dan 
penglihatan.  
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Rabu, 27 November 2002: Kuburan Khishti Sufi di Ajmer, 
India 

Pada malam saat hari besar agama Hindu, Rafik berjalan melewati beberapa candi 
yang sudah dihias dengan terang untuk menyambut hari tersebut. Banyak orang melalui 
jalan yang sama, saat mereka masuk dan keluar dari bangunan yang terbuat dari 
bambu dan kain untuk melihat patung Durga. Untuk sampai ke lingkungan Islam dimana 
Rafik tinggal, ia harus melewati jalan yang sama. di sana ia melihat kuil kecil dalam 
bentuk yang berbeda. Inilah hari raya Urs Sharif (hari kematian) Khwaja Moin-ud-din 
Christi atau Khwaja Baba di kota Ajmer di Rajasthan. Dalam sebuah kuil kecil di pinggir 
jalan, terpajang gambar kuburan Khawaja Baba, sebuah kotak bantuan dengan tulisan 
"semoga sehat" diletakkan di depan kuil itu supaya orang yang lewat dapat memberi 
sumbangan uang, yang akan diberikan kepada Ajmer sebagai persembahan. Rafik 
menemukan adanya kesamaan antara "candi Hindu" yang dilewatinya dengan candi 
atau kuil Islam. Kenyataan ini membuatnya semakin tidak tenang.  

Moin-ud-Din Chishti lahir di Persia pada awal abad 12 M. Dia datang ke India pada 
tahun 1191 dan tinggal di kota Ajmer yang sekarang disebut Rajasthan, untuk 
mempelajari sufi (salah satu ajaran Hindu) selama 20 tahun. Dia percaya akan mimpi 
dari Tuhan. Banyak orang percaya semasa hidupnya dia melakukan berbagai mujizat, 
dan setelah ia meninggal, kuburannya (Mazar) menjadi tempat sembahyang dan 
pemujaan bagi orang Hindu dan Islam. Salah satu penyebab ketenaran kuil atau candi 
ini adalah, karena kerajaan Muqhal sangat berbakti kepada Khwaja Baba dan suka 
berziarah ke Ajmer secara rutin.  

Di India yang sudah modern dan di bagian lain di Asia Selatan, kuburan Khawaja Baba 
masih tetap menjadi tempat pemujaan. Gambar-gambar kuburannya sering ditemukan 
di dinding-dinding rumah umat Islam dan sering disertai dengan dupa-dupa sebagai 
persembahan, untuk melindungi dan melawan kuasa roh-roh jahat. Beberapa orang 
yang memfokuskan pelayanan mereka dalam penginjilan kepada umat Islam di Asia 
Selatan berkata bahwa penyembahan orang Islam kepada Sufi Pir ("orang kudus") 
adalah salah satu batu sandungan dalam pelayanan mereka.  

Seperti Tuhan mengalahkan tukang sihir Firaun (Keluaran 8:6-7, Keluaran 8:16-19). 
Mari kita berdoa untuk mengusir kekuatan spiritual yang berpusat di Ajmer.  

Pokok Doa  

• Doakan supaya Tuhan membukakan mata rohani mereka yang menyembah 
Khawaja Baba, agar mereka dapat melihat kebenaran alamiah dari kekuatan ini 
atas kehidupan mereka.  

• Doakan supaya kekuatan kegelapan dan penyembahan berhala di dalam 
penyembahan kepada Khwaja Baba dapat dikalahkan, saat orang-orang datang 
kepada Yesus Kristus.  
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• Doakan supaya banyak umat Islam akan berbalik dari penyembahan berhala dan 
pemujaan kepada candi/kuil, dan menerima anugerah dan kebebasan saat 
mereka datang menyembah Yesus.  

• Berdoa supaya banyak umat Kristen akan terbuka untuk menyaksikan berita Injil 
kepada tetangga mereka yang Islam. Berdoa agar Tuhan memberikan mimpi, 
penglihatan dan tanda-tanda untuk meneguhkan firman-Nya (Markus 16:15,20).  

  

http://alkitab.mobi/?Markus+16%3A15%2C20
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Kamis, 28 November 2002: Siera Leone 

Siera Leone, adalah salah satu dari negara-negara termiskin di dunia yang sangat 
mengharapkan bantuan. Negara kecil ini masih berdiri dengan sempoyongan setelah 
melalui perang saudara yang brutal selama satu dasawarsa, yang merenggut lebih dari 
5.000 jiwa. Lebih dari sepertiga jumlah penduduk negara ini (4,6 juta) telah terlantar dan 
500.000 orang terpaksa menjadi pengungsi di negara-negara tetangga lainnya. Perang 
saudara yang terjadi di Liberia, telah mengakibatkan orang luar memasuki Siera Leone 
untuk mencari tempat berlindung. Siera Leone merupakan satu dari sepuluh negara 
yang memiliki pengungsi terbesar di dunia (UNHCR).  

Keadaan yang porak-poranda karena perang, telah mengakibatkan Siera Leone 
menjadi negara yang memiliki harapan hidup terendah di dunia. Usia tertinggi rata-rata 
41 tahun, juga tingkat kematian bayi yang sangat tinggi (satu dari empat anak mati 
sebelum mencapai usia 5 tahun). Biasanya kematian tersebut disebabkan oleh penyakit 
yang tidak dapat dicegah, karena kurangnya air bersih dan kesadaran akan kebersihan 
masih rendah. Beberapa laporan menunjukkan bahwa kemungkinan 100 orang 
kelaparan setiap hari.  

Pembantaian yang dilakukan oleh mereka yang tidak bertanggung jawab telah 
mengakibatkan kemiskinan dan penderitaan bagi anak-anak. Sebanyak 40.000 tentara 
Islam pemberontak yang berkuasa telah memaksa para remaja dan penduduk desa 
untuk berperang. Para pemimpin mereka adalah bekas tentara angkatan darat, yang 
berkeinginan menggulingkan pemerintah, agar mengambil alih negara. Sewaktu 
perang, pejuang- pejuang membiasakan diri menyantap daging manusia, mereka 
percaya bahwa itu akan memberikan perlindungan dan kekuatan rohani.  

Umat Islam mendekati 60% dari populasi, Kristen lebih dari 10%, juga ada animisme 
dan sinkritesme.  

Siera Leone dulunya adalah negara penjual berlian, dan yang terkaya di Afrika Barat. 
Mereka adalah negara Afrika Barat pertama yang menerima pemberitaan Injil, tetapi 
masih banyak kelompok masyarakat yang terabaikan dari berita Injil. Kerukunan antara 
umat Islam dan Kristen berjalan dengan baik, perkawinan antara kedua agama 
merupakan hal yang normal. Contoh, sepasang pengantin akan datang ke gereja dan 
masjid untuk pemberkatan nikah mereka. Mereka percaya kedua agama adalah sama. 
Beberapa upaya Penginjilan telah menghasilkan buahnya. Semasa perang banyak 
mujizat terjadi, sehingga banyak orang berpindah menjadi Kristen.  

Mayoritas umat Islam tidak dapat membaca Al-quran, mereka hanya menghafalkan 
huruf-huruf Arab dan mengulanginya, tetapi tidak dimengerti. Kekristenan dianggap 
hanya sebagai pengetahuan, dan bukan suatu hubungan pribadi dengan Kristus.  

Kedua kelompok suku utama yaitu (Mende dan Temne) secara tradisional mengunjungi 
dukun-dukun. Orang Temne sedikit tertarik dengan pendidikan, sedangkan orang 
Mende menemukan nilai mereka dalam pendidikan dan politik.  



40 Hari Doa 2002 
 

69 
 

Pokok Doa  

• Berdoa untuk berbagai program bantuan kemanusiaan dan pembangunan, 
militer dan pengerja NGO yang dipercayai untuk melayani mereka.  

• Doakan para korban perang pemberontakan, para pengungsi, orang-orang 
terlantar, orang-orang yang teramputasi bagian tubuhnya, tentara anak-anak, 
anak-anak yang menjadi budak seks dan yang lainnya. Berdoa agar tercipta 
suasana pengampunan dan pemulihan.  

• Berdoa bagi umat Kristen supaya tetap kuat di dalam kesaksian mereka, 
sehingga yang lainnya akan menemukan harapan di dalam Yesus.  

• Berdoa agar orang-orang Islam akan memiliki hubungan pribadi dengan Yesus 
dan salib-Nya. Berdoa agar mereka mendapatkan mimpi dan penglihatan yang 
dapat memimpin mereka kepada Kristus.  
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Jumat, 29 November 2002: Turkmenistan 

Populasi: sekitar 415 juta 
Muslim: 87%  

Pemerintahan Turkmenistan merupakan salah satu pemerintahan yang sangat parah 
dalam penganiayaan terhadap orang Kristen di dunia. Hanya gereja Ortodoks Rusia 
dan pemerintahan Islam Sunni yang diperbolehkan untuk terdaftar secara sah. Menurut 
bekas menteri luar negeri Turkmenistan, dia mengatakan "setiap orang percaya harus 
dikendalikan", Presiden Niyazov tidak sabar akan perbedaan pendapat dan 
pengendalian negara melalui komisi keamanan Nasional, yaitu KNB (bekas KGB). Dia 
percaya bahwa agama merupakan sesuatu hal yang buruk yang perlu dikendalikan. 
Sebagai hasilnya, Turkmenistan memiliki peraturan yang sangat menindas kepada 
agama dan bekas negara republik Soviet lainnya.  

Penganiayaan yang terjadi di negara kecil yang relatif terjadi di wilayah gurun pasir 
yang sangat luas di Asia Tengah ini, mengakibatkan kehidupan penduduk menjadi tidak 
teratur dan mereka mengembara ke berbagai tempat. Kehidupan rohani menjadi kering, 
disertai rasa putus asa yang menyelimuti mereka. Kebaktian orang Kristen dinyatakan 
tidak resmi dan seringkali terganggu. Banyak pemimpin Kristen yang dipenjarakan, 
barang-barang mereka disita, dan mereka sangat dirugikan. Keluarga-keluarga Kristen 
sangat takut terhadap mata-mata KNB yang menyusup dan tersebar luas di tengah-
tengah masyarakat. Ada juga orang Kristen yang imannya semakin teguh di tengah-
tengah penganiayaan ini. Mereka yang teraniaya ditanya, "Apa yang mereka harapkan 
dari orang Kristen lainnya bagi mereka?" Permintaan mereka yang pertama adalah 
"Maukah Anda berdoa untuk saya?" di tengah-tengah kesemuanya ini, hanya Kristuslah 
pengharapan dalam kehidupan mereka.  

Dalam ketegangan melawan umat Kristen yang terjadi baru-baru ini, ketika polisi 
menyelidiki sebuah mobil yang telah menjadi rongsokan, ditemukan sebuah box berisi 
video-video tentang kekristenan yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa 
Turkmenistan. Orang-orang Kristen dari Turkmenistan di dalam kecelakaan ini 
dinyatakan telah dipukuli, disetrum dengan aliran listrik dan bentuk-bentuk penyiksaan 
lainnya semasa dalam penyelidikan. Keputusan hakim dalam kasus ini, ialah 
melepaskan orang-orang Kristen dari penjara, dan sebagai gantinya adalah denda. 
Mereka dipaksa untuk menandatangani sebuah pernyataan yang menyatakan bahwa 
mereka dengan "sukarela" menyumbangkan semua yang mereka miliki sebagai sebuah 
"hadiah kepada presiden". Semua dokumen-dokumen identitas, juga dokumen-
dokumen kepemilikan rumah serta mobil disita semuanya.  

Mari kita bergabung bersama-sama dengan saudara-saudari dan berdoa agar "Tuhan 
sumber damai sejahtera, segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu" (Roma 
16:20). Seorang warga negara Tukmenistan yang berkesempatan mengunjungi sebuah 
negara yang dibangun di atas nilai- nilai kekristenan, berkata "Sekarang saya tahu apa 
itu yang dimaksud dengan kebebasan!" Berdoa agar Roh Tuhan akan membebaskan 
banyak orang di Turkmenistan.  
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Pokok Doa  

• Berdoa agar Tuhan membuka pintu-pintu untuk duta-duta perdamaian yang akan 
membawa berita damai yang memerdekakan orang Tukmenistan, sehingga 
negara ini akan dipulihkan dan menjadi makmur.  

• Berdoa agar orang Islam mempunyai hubungan dengan Yesus melalui mimpi-
mimpi dan penglihatan-penglihatan dan juga dengan pernyataan Firman Tuhan 
(Yohanes 17:1-3).  

• Berdoa bagi pemimpin-pemimpin Islam; mereka yang memiliki posisi dalam 
pengambilan keputusan, pemimpin politik, polisi, dan lainnya (1Timotius 2:1-5).  

• Berdoa bagi perlindungan orang-orang Kristen agar mereka dengan berani 
menceritakan kepada orang Turkmenistan lainnya tentang harta yang sangat 
besar yang telah mereka temukan.  

  

http://alkitab.mobi/?Yohanes+17%3A1-3
http://alkitab.mobi/?1Timotius+2%3A1-5
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Sabtu, 30 November 2002: Irak 

Selama 23 tahun terakhir, sebagian besar masyarakat dunia menghubungkan Irak 
dengan diktator Sadam Hussein. Peraturan yang diciptakan oleh Sadam menciptakan 
permusuhan antara Irak dengan seluruh dunia dan telah mengakibatkan banyak 
penderitaaan bagi masyarakat Irak. Perselisihan dalam memperebutkan daerah 
kekuasaan dengan Iran membawa ketidakpastian dan perang selama 8 tahun (1980 - 
1988). Pada bulan Agustus 1990, Irak merampas Kuwait, tetapi dibebaskan oleh tentara 
PBB yang dipimpin oleh Amerika Serikat pada Januari - Februari 1991.  

Banyak orang terkesan dengan semangat orang-orang Irak untuk membangun kembali 
kerusakan yang terjadi di negara mereka selama menderita akibat embargo yang terus-
menerus.  

Ledakan minyak pada tahun 1970-an menambah kekayaan kepada Irak dan Baghdad 
(ibukota Irak, sekaligus kota terbesar dengan populasi 5 juta). Baghdad mulai 
membangun daerah perumahan kelas menengah yang jauh lebih bagus, jaringan jalan 
bebas hambatan dan lapangan terbang baru. Pohon-pohon kurma dan pohon-pohon 
zaitun berada di mana-mana, kesemuanya menambah keindahan kota. Sangat 
disayangkan segala perkembangan hancur karena perang pada tahun 1980-an.  

Ada banyak toko yang menjual berbagai barang, tetapi tidak ada pembeli, karena hanya 
beberapa orang saja yang mampu membeli kebutuhan hidup, apa lagi untuk membeli 
barang-barang mewah? Populasi Irak yang berjumlah 33,4 juta terdiri dari beberapa 
macam agama dan suku. Sebagian besar masyarakat Irak dan Arab tinggal di sekitar 
sungai Tigris dan Efrat atau tanah subur di antara sungai-sungai. Orang Badui 
menjelajahi padang pasir di Barat dan Selatan. Orang Kurds (20%) adalah populasi 
kedua terbesar, sebagian besar hidup di pegunungan di daerah perbatasan Utara. 95% 
populasi lainnya adalah umat Islam yang terdiri dari 2 bagian: Islam Shiite (60%) yang 
secara politik dikuasai oleh kelompok Islam Sunni (30%).  

Sedangkan 3% umat Kristen di Irak juga terdiri dari berbagai macam denominasi, 
seperti Gereja Chaldean Kuno, Gereja Asiria, Gereja Siria Ortodoks Gereja 
Pemberitaan Injil Nasional beranggotakan sekitar 2,5% dari populasi Kristen. Sebagai 
hasil dari penindasan dan pergumulan yang terus-menerus, bangsa Irak, (Kristen 
maupun Islam), hidup diselimuti penderitaan dan ketakutan. Tetapi di tahap yang lebih 
mendalam terdapat kelaparan rohani, dan ada berbagai kesempatan untuk 
menyalurkan buku-buku Kristen kepada gereja-gereja. Roh Kudus sedang bekerja 
menumbuhkan iman beberapa keluarga Kristen, dan menambahkan jumlah mereka.  
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Pokok Doa  

• Berdoa untuk kebangunan rohani dalam gereja-gereja Timur Kuno, banyak dari 
mereka memiliki akar dari gereja mula-mula. (Tuhan tidak melupakan umat-Nya.)  

• Berdoa untuk orang-orang Kristen yang menderita, agar iman mereka menjadi 
teguh dan setia serta taat mengikuti Tuhan.  

• Berdoa untuk kebutuhan hidup seperti makanan dan obat-obatan, juga lapangan 
pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.  

• Berdoa agar terjadi terobosan rohani dan mereka terbebas dari rasa takut karena 
politik.  
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Minggu, 01 Desember 2002: Malaysia 

Malaysia, negara yang memiliki berbagai perbedaan, pantai-pantai tropis yang indah, 
hutan dan gunung, kota yang modern, lapangan terbang kelas dunia, Formula 1 Grand 
Prix. Dengan tingkat perkembangan yang cepat, nilai-nilai tradisi semakin terlupakan. 
Pengaruh kehidupan Barat yang semakin materialisme dan tidak bermoral berlawanan 
dengan tradisi kekeluargaan dan nilai-nilai Islam. Ada gereja yang bersemangat di 
antara kaum minoritas Tiongkok dan India, tetapi bagian terbesar adalah komunitas 
orang Melayu, belum ada saksi dan hampir tidak ada gereja untuk orang percaya 
dengan latar belakang Islam.  

Umat Islam fundamental (50%) menginginkan Malaysia untuk menjadi negara Islam. 
Perubahan-perubahan besar yang sedang berlangsung di Malaysia sekarang ini 
membantu pergerakan umat Islam dan juga hukum- hukum diskriminasi dan gerakan 
menentang non Islam.  

Shahid, seperti orang-orang dari pedesaan lainnya datang ke ibukota Kuala Lumpur 
untuk mencari pekerjaan dan kesenangan di kota besar. dia tinggal dengan lima anak 
muda lainnya di rumah susun dengan 3 kamar dekat pabrik elektronik di mana mereka 
bekerja. Salah satu teman serumahnya mendorongnya untuk menggunakan obat bius, 
teman sekamar lainnya bergabung dengan kelompok Islam radikal yang ingin melihat 
pemerintahan Islam mengambil alih pemerintahan moderat yang ada sekarang ini. 
Inilah kenyataan hidup yang terjadi di kalangan orang- orang muda dari pedesaan yang 
meninggalkan kehidupan pedesaan yang dianggap sepi, kolot dan terkadang 
membosankan. di tengah keramaian kota besar dengan berbagai toko besar, klab 
malam, obat bius, mereka mengalami kekosongan hidup. Mungkinkah akan lebih baik, 
jika dia mengikuti temannya ke pertemuan dan melihat apakah dengan menjadi lebih 
radikal untuk Islam akan memberinya tujuan hidup yang lebih baik? Untuk menambah 
kebingungan dan keragu-raguannya, seorang saudara perempuannya, Haslina, yang 
baru saja bercerai datang dengan membawa anak perempuannya Nur. Bagaimana 
mereka dapat menghadapi kehidupan masa depannya secara keuangan dan sosial?  

Ada berjuta-juta orang seperti seperti Shahid dan Haslina di Malaysia yang sedang 
mengharapkan jawaban dengan hampir tidak ada orang Kristen yang menunjukan jalan 
kepada sang Penyelamat -- Yesus.  

Pokok Doa  

• Berdoa untuk pemimpin-pemimpin politik di Malaysia agar saat mereka melayani 
masyarakat, Tuhan akan memberi kebijaksanaan dan memampukan mereka 
untuk memimpin dengan keadilan.  

• Doakan agar orang Kristen memiliki keberanian, dan rasa takut tidak 
menghalangi mereka untuk memberitakan Injil di tengah-tengah hambatan yang 
sedang terjadi.  
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• Doakan agar orang-orang Islam Malaysia akan mendapatkan pewahyuan 
tentang Tuhan Yesus dan karya salib-Nya, dan berbalik dari hal-hal yang 
merusak hidup mereka.  

• Doakan generasi muda agar mereka menemukan bagian dan tugas mereka di 
dalam masyarakat, Doakan untuk lapangan pekerjaan yang terbuka agar mereka 
dapat mempunyai harapan di masa depan.  
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Senin, 02 Desember 2002: Malam Penuh Kuasa 

Selama umat Islam menjalankan bulan Ramadhan, satu malam yang istimewa adalah 
"malam penuh kuasa" yang terjadi pada malam di hari ke-27 dalam bulan Ramadhan. 
Malam ini dirayakan setiap tahun sebagai malam di mana nabi Muhammad menerima 
pewahyuan Al-Quran untuk pertama kalinya di dalam gua di gunung Hira, dekat Mekkah 
pada tahun 610 M.  

Umat Islam merasa bahwa malam tersebut adalah malam yang istimewa karena Allah 
akan menjawab doa dan permohonan mereka. Sering mereka mendapat mimpi dan 
penglihatan saat mereka mencari petunjuk dan pewahyuan. Banyak di antara orang 
Islam yang sembahyang semalam suntuk untuk mencari jawaban bagi suatu 
permohonan. Mereka percaya bahwa malaikat akan turun membawa damai dan berkat 
dari Allah kepada semua orang yang terus berjaga-jaga pada "malam kuasa" ini. Sesuai 
dengan Al-Quran, Allah akan mendengar dan langsung mengabulkan permintaan 
mereka, atau melalui malaikat Gabriel.  

Seperti halnya nabi Muhammad yang ditakdirkan menerima pewahyuan Quran pada 
malam itu, umat Islam menyebutnya juga "malam takdir". Malam ini adalah malam yang 
penting bagi Islam Ortodoks dan Islam Folk. Pada malam ini atau pada minggu-minggu 
selanjutnya banyak umat Islam yang mendapat perjumpaan supranatural dengan 
Tuhan.  

Para peneliti menemukan bahwa 80% dari orang-orang Kristen dari latar belakang Islam 
di Asia Selatan, menerima Kristus sebagai hasil langsung dari perjumpaan supranatural 
ini. di Iran, lebih dari setengah orang yang baru menerima Yesus pernah mendapat 
mimpi atau penglihatan tentang Yesus. Sedikitnya 35% dari orang Turki yang bertobat 
adalah melalui mimpi dan penglihatan. di hampir setiap cerita, perjumpaan supranatural 
ini berhubungan dengan kebutuhan spesifik dari mereka yang berdoa. Kenyataan ini 
sebagai hasil dari pekerjaan duta-duta Injil, bahkan ada yang menjadi martir di dalam 
tugas pelayanan yang mereka lakukan, dan juga sebagai jawaban dari doa umat Kristen 
selama bertahun-tahun.  

Sering ada orang Islam yang pernah mendengar kabar tentang Yesus atau pernah 
membaca sebagian dari Alkitab. Tidak semua orang Islam pernah mendapat mimpi atau 
penglihatan tentang Yesus, bagi mereka supranatural diterima sebagai bagian dari 
takdir kehidupan.  

Ada banyak cerita-cerita di dalam Alkitab dimana Tuhan berbicara melalui mimpi-mimpi 
dan penglihatan (Kejadian 41; Kejadian 46:2-4; Daniel 4; Hakim-hakim 7:10-15; 
Yeheskiel 11:24; Matius 2:12,19; Kisah Para Rasul 10:3-20;Wahyu 1:1). Seringkali 
tujuan dari semua ini adalah untuk keselamatan dan keamanan fisik. Ramadhan adalah 
waktu yang tepat bagi umat Kristen untuk percaya bahwa Tuhan akan, menyatakan diri-
Nya kepada mereka yang belum mengenal Dia.  

http://alkitab.mobi/?Kejadian+41
http://alkitab.mobi/?Kejadian+46%3A2-4
http://alkitab.mobi/?Daniel+4
http://alkitab.mobi/?Hakim-hakim+7%3A10-15
http://alkitab.mobi/?Yeheskiel+11%3A24
http://alkitab.mobi/?Matius+2%3A12%2C19
http://alkitab.mobi/?Kisah+Para+Rasul+10%3A3-20
http://alkitab.mobi/?Wahyu+1%3A1
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Alangkah baik dan indahnya, bila pada malam ini orang Kristen bersedia menggunakan 
waktu untuk berdoa semalaman dan bila memungkinkan melakukan doa keliling kota 
atau lokasi tertentu sehingga semua kepalsuan rohani dari si jahat dapat di lumpuhkan 
agar lawatan Ilahi dapat diterima dengan jelas oleh orang Islam.  

Pokok Doa  

• Doakan agar Tuhan Yesus berkenan menampakkan diri-Nya secara supernatural 
bagi lebih banyak lagi orang Islam di malam ini. (Yesaya 62:10; Yesaya 59:1).  

• Berdoa melawan kuasa-kuasa jahat yang berusaha untuk memberikan mimpi-
mimpi dan penglihatan serta suara-suara palsu.  

• Doakan bagi orang-orang Kristen yang bekerja bersama-sama dengan orang-
orang Islam, agar mereka dapat menggunakan kesempatan unik ini untuk 
membagikan berita Injil (Matius 3:16-17).  

  

http://alkitab.mobi/?Yesaya+62%3A10
http://alkitab.mobi/?Yesaya+59%3A1
http://alkitab.mobi/?Matius+3%3A16-17
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Selasa, 03 Desember 2002: Umat Islam di Sri Lanka 

Lakshman menyadari bahwa kepercayaan tradisonal Hindu tidak memberikan jawaban 
akan kebutuhannya. Dia mulai mencari seseorang yang dapat mengatakan kepada dia 
tentang Tuhan yang benar yang menciptakan bumi dan surga, Tuhan yang agung yang 
dapat menunjukkan kepada dia jalan yang lurus. Ketika mengunjungi sebuah masjid 
bersama seorang temannya, Laksman memutuskan bahwa dia menemukan apa yang 
dia inginkan diantara orang-orang ini. Dia mengubah namanya menjadi seorang 
muslim.  

Secara tradisonal, kebanyakan umat Islam di Sri Lanka berasal dari imigrasi, tetapi 
sebagai hasil dari perubahan, akhir-akhir ini telah terjadi pertumbuhan pesat. 
Perubahan dimulai dari Hindu Tamil dan masyarakat Roma Khatolik. Koran-koran Tamil 
memuat nama-nama dari perubahan-perubahan dari segala aspek kehidupan sehari-
hari. Republik sosial Demokrat dari Sri Lanka memiliki jumlah populasi 19 juta yang 
kebanyakan beragama Budha. Umat Islam diperkirakan sekitar 7-8% diantara jumlah 
populasi.  

Kebangkitan Islam fundamental di negara ini dan pengajaran Ortodoks semakin 
meningkat. Biasanya ada satu buah masjid per 20 sampai 30 keluarga. Hasil penelitian 
telah menunjukan angka yang panjang tentang kenaikan jumlah dari wanita-wanita 
yang mengamati purdah, yang secara relatif menjadi fenomena yang baru di daerah 
tersebut.  

Saat ini hanya ada beberapa pekerja yang dikenal diantara 1,2 juta umat Islam di Sri 
Lanka. Berdoa agar Tuhan mengirimkan para pekerja ke negara tropis ini. Berdoa agar 
gereja-gereja nasional menjadi lebih siaga akan kebutuhan-kebutuhan di sekitar mereka 
dan menangkap visi untuk melayani banyak umat Islam di lingkungan masyarakat 
mereka. Saat ini penerjemahan ayat-ayat Alkitab ke dalam aksen Tamil, yang sering 
dipakai oleh umat Islam, sedang dikerjakan.  

Pokok Doa  

• Berdoa agar benih Injil yang telah ditaburkan akan tumbuh dalam kehidupan 
orang Sri Lanka.  

• Berdoa agar setiap orang Kristen mengambil setiap kesempatan untuk 
membagikan iman mereka di dalam Kristus dengan orang-orang muslim Sri 
Lanka.  

• Berdoa untuk hikmat bagi para penerjemah, penerbit dan distributor dari sumber 
tersebut. Berdoa untuk pelayanan Radio baik program dan berita agar Tuhan 
melindungi semua yang bekerja dan dan memberkati semua berita yang akan 
dimulai di akhir tahun 2002 dan awal 2003. Berdoa agar pemberitaan Injil 
tersebar dengan luas, dan ada orang- orang yang akan melayani kelanjutan 
(follow-up) mereka yang telah memberikan respon terhadap Injil.  
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• Berdoa agar terjadi gelombang pekerja yang akan datang melayani di negara 
yang besar ini. Berdoa supaya gereja-gereja di India akan mengirimkan utusan 
Injil dan orang-orang yang memiliki pelayan kasih/diakonia, guna menolong 
orang-orang miskin di antara umat Islam di Sri Lanka.  

• Minta kepada Tuhan untuk menunjukkan diri-Nya sendiri secara supranatural 
melalui berbagai mimpi dan penglihatan kepada orang- orang Muslim. Berdoa 
agar hati mereka terbuka dan merindukan kebenaran dan keselamatan yang 
kekal.  
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Rabu, 04 Desember 2002: Umat Islam di Italia 

Jumlah umat Islam yang tinggal secara resmi di Italia adalah kurang lebih 600.000, 
tetapi sangat sulit untuk menebak jumlah orang yang tinggal secara gelap. Hampir 
semua umat Islam berasal dari negara jendela 10/40, khususnya Tunisia, Libia dan 
Albania. Banyak dari mereka dapat berbahasa Italia dengan baik, memiliki pendidikan 
dan bekerja di pabrik-pabrik di seluruh negeri, kebanyakan dari mereka tinggal di Italia 
Utara.  

Banyak orang Arab dari Afrika Utara dan Timur Tengah percaya bahwa Islam adalah 
kebenaran mutlak dan mereka harus mempromosikan agama mereka di Italia. 
Bagaimanapun juga setelah peristiwa penyerangan teroris di Amerika Serikat pada 11 
September, Islam di Italia menerima banyak sorotan di surat kabar. Banyak umat Islam 
tradisional yang sulit untuk percaya dan berdamai, mereka tidak dapat menerima 
kekejaman dari umat Islam fundamental.  

Ada lebih dari 100 masjid di Italia, 65 berada di bagian Utara. Masjid-masjid di Italia 
semakin diterima secara resmi dan hal ini membantu mereka untuk dapat membuka 
masjid-masjid dan sekolah-sekolah Islam. Banyak umat Islam yang asalnya berimigrasi 
ke Italia, sekarang telah berhasil membawa keluarga-keluarga mereka ke Italia dan 
banyak juga yang menikah dengan wanita Italia. di sekolah-sekolah Italia, mayoritas 
murid yang bukan Khatolik adalah Islam. Kesalahpahaman budaya dan perbedaan-
perbedaan antara umat Islam dan orang-orang Italia terus berkembang yang 
mengakibatkan ketegangan sosial. Belum lama ini, beberapa orang Islam meminta agar 
semua salib dipindahkan dari setiap ruangan kelas.  

Selama dekade lalu, gereja-gereja di Italia sudah mulai mempersiapkan orang Kristen 
untuk dapat memberitakan Injil secara efektif, tetapi usaha-usaha ini sangat kecil 
dibandingkan dengan yang dibutuhkan. Sedikit sekali utusan-utusan Injil yang bekerja 
sepenuh waktu untuk melayani orang Islam di Italia, mereka mengalami kesulitan untuk 
memenuhi semua permintaan yang datang kepada mereka. Salah satu aktivitas yang 
sangat efektif untuk dilakukan dan berhasil selama Ramadhan adalah membagikan 
video Yesus dan buku-buku Kristen dalam bahasa Arab di lapangan terbang dan di 
pelabuhan-pelabuhan, karena pada bulan Ramadhan banyak orang Islam yang kembali 
ke negara asal mereka seperti Tunisia, Maroko, Algeria, Sinegal, Libia, dan lainnya.  

Umat Islam di Italia umumnya memiliki perasaan keagamaan yang terkait erat dengan 
banyak ritual, tetapi mereka kurang yakin akan keselamatan jiwa mereka. Mereka 
sering mempunyai pemikiran yang salah tentang kekristenan dan kemajuan serta 
perkembangan Barat, yang membuat pemberitaan Injil menjadi semakin sulit.  

Pokok Doa  

• Doakan agar umat Kristen di Italia akan memiliki kerinduan yang lebih kuat lagi 
untuk mengenali dan mengerti tentang Islam, agar mereka dapat menemukan 
cara-cara yang efektif untuk melayani orang Islam dengan Injil.  
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• Doakan supaya terbuka pintu kepercayaan dan persahabatan di antara orang 
Islam dan Kristen, dan dalam persahabatan ini orang Kristen dapat menjadi surat 
Kristus yang terbuka bagi orang Islam. Cara ini berhasil melembutkan hati yang 
sangat keras dari musuh, dan sebagai hasilnya ada; kasih, penerimaan dan buah 
yang terbaik dari umat Kristen  

• Doakan agar orang Islam akan membuka hati mereka untuk mendengar tentang 
kabar keselamatan dan Tuhan akan menarik mereka datang kepadaNya.  

  



40 Hari Doa 2002 
 

82 
 

Kamis, 05 Desember 2002: Umat Islam di Mappila 

Salim sedang merapikan tas untuk perjalanannya ke Arab Saudi. Seperti keluarga 
lainnya di Kerala, India Barat Daya, orangtua Salim merasa senang karena 
mendapatkan pekerjaan bagi anak-anak mereka di Timur Tengah. Walaupun harus 
membayar dengan gaji mereka selama 2 tahun, rencana ini adalah berkat besar bagi 
keluarganya. Salim dapat mengirim banyak uang ke rumah dan saat kembali dia akan 
lebih kuat dalam imannya.  

Kerala dianggap sebagai titik permulaan dari Kekristenan di anak benua India. Menurut 
orang, Rasul Tomas yang membawa Injil ke tempat ini pada abad yang pertama. Umat 
Islam dari Arab mulai datang sebagai pelaut dengan kapal-kapal perdagangan pada 
abad ke-7. Mereka menikahi anak-anak dari nelayan setempat dan tinggal menetap. 
Mereka mempelajari bahasa (Malayalam) dan kebudayaan Karala, tetapi tetap 
memelihara agama Islam mereka dengan kuat. Sekarang ini sekitar 25% orang Kerala 
adalah pemeluk agama Islam.  

Orang-orang Mappila dianggap sebagai salah satu pejuang terbesar dan terhebat 
selama pemerintahan Inggris di India. Pemberontakan Malabar pada tahun 1921 adalah 
peristiwa penting dalam sejarah Mappila dan dalam perjuangan India untuk 
kemerdekaan. di sejarah Inggris, peristiwa tersebut dikenal sebagai pemberontakan 
Mappila. Pemberontakan itu merupakan ekspresi dari kekesalan yang memuncak dari 
kaum Muslim terhadap Pemerintah Inggris dan para tuan tanah. Banyak orang Islam 
yang digantung atau dideportasi, termasuk 200 orang Mappila.  

Sekte Islam terbesar di Kerala adalah Mappila yang berjumlah hampir seperempat dari 
populasi. Mereka tinggal di beberapa kota di seluruh Asia Selatan, mereka bekerja 
sebagai pedagang dan penjaga toko. Orang Mappila dikenal karena kehadiran mereka 
ada di mana-mana. Sebuah cerita mengisahkan bahwa tidak lama setelah Niel 
Armstrong sampai ke bulan, ia disambut oleh seorang pria dari Kerala yang 
menawarkannya secangkir chai (teh India). Saat ini pusat pergerakan Mappila ada di 
daerah bagian Malapuran, yang berarti "sebuah tempat bertingkat- tingkat di atas bukit".  

Belum lama ini ada lebih dari seratus orang duta Injil yang berkumpul untuk mempelajari 
tentang bagaimana dapat menceritakan iman mereka dengan tetangga Islam, serta 
teman-teman di lingkungan pekerjaan dan pergaulannya. Doakan agar orang-orang ini 
benar-benar akan mulai bersaksi, bukan hanya sekedar latihan saja. Berdoa agar umat 
Kristen di Kerala akan bersaksi kepada orang-orang Mappila dan sebagai hasilnya 
persekutuan orang Kristen dapat terbentuk.  

Berdoa supaya orang-orang Mappila akan menerima penebusan Yesus bagi hidup 
mereka sehingga keberanian dan keperkasaan orang Mappila akan diperuntukkan 
dalam peperangan rohani.  
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Pokok Doa  

• Minta agar Tuhan mengutus duta-duta kerajaan-Nya dari seluruh dunia untuk 
datang dan menyaksikan Yesus kepada orang-orang Mappila.  

• Film Yesus tersedia dalam bahasa Malayalam, doakan supaya orang Mappila 
menonton film ini dan menerima Yesus.  

• Doakan supaya Tuhan berbicara kepada kelompok Islam ini melalui mimpi dan 
penglihatan serta hati mereka akan berbalik kepada-Nya.  

• Doakan agar Tuhan akan memberikan kerinduan dalam hati orang-orang yang 
bersedia dilatih dan diutus untuk bekerja di antara umat Islam di India.  
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Publikasi 40 Hari Doa 2002 
 
Kontak Redaksi 40 Hari Doa   : 40hari@sabda.org  
Arsip Publikasi 40 Hari Doa   : http://www.sabda.org/publikasi/40hari  
Berlangganan Gratis Publikasi 40 Hari Doa : berlangganan@sabda.org atau SMS: 08812-979-100 
 
Sumber Bahan untuk Doa 

• Situs Doa   : http://doa.sabda.org 
• Top Berdoa   : http://berdoa.com  
• Facebook e-Doa  : http://facebook.com/sabdadoa 
• Twitter e-Doa  : http://twitter.com/sabdadoa 

 

Yayasan Lembaga SABDA terpanggil untuk menolong dan melayani masyarakat Kristen Indonesia dengan 
menyediakan alat-alat studi Alkitab, dengan teknologi komputer dan internet untuk mempelajari firman Tuhan 
secara bertanggung jawab. Visi yang mendasari panggilan tersebut adalah "Teknologi Informasi untuk Kerajaan 
Allah -- IT for God".  YLSA ingin menjadi "hamba elektronik" bagi Tubuh Kristus/Gereja -- Electronic Servants to 
the Body of Christ -- sehingga masyarakat Kristen Indonesia dapat menggunakan teknologi informasi untuk 
kemuliaan nama Tuhan.  
 
YLSA – Yayasan Lembaga SABDA: 

• Situs YLSA   : http://www.ylsa.org 
• Situs SABDA  : http://www.sabda.org 
• Blog YLSA/SABDA  : http://blog.sabda.org 
• Katalog 40 Situs-situs YLSA/SABDA : http://www.sabda.org/katalog 
• Daftar 23 Publikasi YLSA/SABDA : http://www.sabda.org/publikasi 

 
Sumber Bahan Alkitab dari Yayasan Lembaga SABDA 

• Alkitab (Web) SABDA   : http://alkitab.sabda.org 
• Download Software SABDA  : http://www.sabda.net 
• Alkitab (Mobile) SABDA  : http://alkitab.mobi 
• Download PDF & GoBible Alkitab  : http://alkitab.mobi/download 
• 15 Alkitab Audio dalam berbagai bahasa : http://audio.sabda.org 
• Sejarah Alkitab Indonesia  : http://sejarah.sabda.org 
• Facebook Alkitab   : http://apps.facebook.com/alkitab 

 
 
 

Rekening YLSA: 
Bank BCA Cabang Pasar Legi Solo 

a.n. Dra. Yulia Oeniyati 
No. Rekening: 0790266579 

Download PDF bundel tahunan 40 Hari Doa, termasuk publikasi e-Doa dan bundel publikasi YLSA yang lain di:  
http://download.sabda.org/publikasi/pdf 
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