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Minggu, 25 September 2005: Yesus Dalam Pandangan Islam

Bersumber pada Alkitab: Kehidupan Yesus, Pengajaran-Nya dan Pekerjaan-Nya, umat
Kristen mengakui dan meyakini Yesus adalah pribadi Teantropik. Te = Ilahi, antropik =
manusia. yang artinya Yesus adalah satu pribadi dengan dua sifat, yakni sifat Ilahi
100% dan sifat manusia 100% (Fil. 2:5-11). Sifat ke-Ilahi-an/ke-Tuhan-an Yesus telah
ada sebelum dunia diciptakan (Yoh. 1:1, Why. 1:8). Sedangkan sifat kemanusiaan
Yesus barulah dinyatakan saat Yesus berada dalam rahim perawan Maria (Luk. 1:35,
Mat. 1:18-23). Yesus adalah pribadi yang unik yang pernah hidup diatas bumi ini.
Nubuat tentang siapakah Yesus dan apa yang akan dikerjakan-Nya telah disampaikan
dalam Perjanjian Lama ribuan tahun sebelum kedatangan-Nya di bumi ini (Kej. 3:15,
Mik. 5:1-2, Yes. 7:14, 9:5-6, 53:2-12, 61:1-2, Zak. 9:9).
Intervensi kerajaan surga sebagai pembuktian ke-Tuhan-an Yesus jelas terjadi antara
lain: sebelum keberadaan-Nya dalam rahim perawan Maria (Luk. 1:35), kelahiran-Nya
(Luk. 2:9-14), perlindungan-Nya saat bayi (Mat. 2:1-2, 13), setelah Yesus dibaptis (Mat.
3:16,17), saat Yesus dimuliakan (Mat. 17:2, 5), saat kematian-Nya (Mat. 27:45-46, 5153), saat kebangkitan-Nya (Mat. 28:2-7), dan pengakuan Yesus pribadi (Yoh. 1:1-4, 14;
10:33-38). Kesanggupan untuk mengenali dan mengakui ke-Tuhan-an Yesus hanya
dapat terjadi oleh ilham Roh Kudus (Mat. 16:16-17). Uniknya, roh-roh jahat mengenali
dan mengakui ke-Tuhan-an Yesus (Mat. 4:1-11. Mar. 5:1-7. Mat. 8:29. Luk. 8:28). Tapi
anehnya, para tua-tua Yahudi, para ahli Taurat, orang Farisi dan Saduki, hanya
sanggup melihat Yesus sebagai manusia biasa, (bukan Tuhan).
Agama Islam yang hadir sekitar 600 tahun kemudian setelah Yesus menyelesaikan
pekerjaan-Nya di bumi ini, memiliki penolakan yang sama dengan orang Yahudi
terhadap ke-Tuhan-an Yesus. Dasar penolakan ke-Tuhan-an Yesus dalam pengajaran
Islam dikemukakan dalam beberapa ayat Al-qur’an yang berbunyi: Sesungguhnya telah
kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah ialah Al Masih putera Maryam,
... (QS 5:17,72,116; QS 9:30-31). ... "Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan.
dan tidak ada seorang yang setara dengan Dia." (QS 112:3,4). Tidak layak bagi Allah
mempunyai anak, maha suci Dia (QS 19:35). Nabi Muhammad S.A.W. bersaksi: "Aku
bersaksi tidak ada Tuhan yang layak disembah, kecuali Allah saja, dan tidak ada sekutu
bagi-Nya."
Ayat-ayat lain dalam Qur’an tentang keutamaan Yesus: Isa Almasih, seorang yang
terkemuka di dunia dan di akhirat (QS 3:45, QS 2:136, QS 3:45). Islam tidak mengakui
Yesus mati disalib (QS 4:157-158). Ayat berikut mengatakan Yesus mati dan bangkit
(QS 19:33). Isa Almasih akan turun diakhir zaman (QS 4:159) Umat Kristen dapat
memaklumi penolakkan ke-Tuhan-an Yesus, karena kaum Muslim hanya menilai Isa
Almasih dari sifat "kemanusiaan-Nya" saat dibumi ini seperti: Yesus makan, minum,
lelah, tidur, sedih, mati dan lain-lainnya, sehingga mereka menolak sifat ke-Tuhan-an
Yesus (1Kor. 2:14-16).
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Pokok Doa
•

Aminkan!! Firman Tuhan tidak mungkin gagal (Rom. 9:6). Firman Tuhan tidak
terbelenggu (2Tim. 2:9). Tidak ada rencana Tuhan yang gagal (Ayb. 42:2). Berdoa agar
Roh Kudus mengarahkan sebanyak mungkin tokoh-tokoh Kristen di Indonesia baik para
Teolog, juga sekuleris Kristen, pria dan wanita, agar memiliki kerinduan dan inisiatif
untuk mendalami Islamologi dengan serius, supaya terjadi pendekatan yang tepat
terhadap saudara-saudara Muslim guna memenuhi amanat Agung (Mat. 28:19-20, Mar.
16:15-16).

•

Berdoa dengan otoritas dalam nama Tuhan Yesus Kristus, putuskanlah semua rantai
dan jaringan roh penyesat, roh anti Kristus, roh dusta, roh pembunuh, roh bunuh diri, roh
kekerasan.

•

Berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus memutuskan segala perjanjian roh dan hak
roh yang tidak kudus, dan mencabut semua akar-akarnya (Mat. 15:13).

•

Berdoa mohon Roh Kudus menyiapkan hati saudara-saudara Muslim untuk menerima
"Kebenaran" (Yoh. 14:6, 8:32, Efe. 1:18).

•

Berdoa mohon Roh Kudus mewahyukan pribadi Tuhan Yesus Kristus kepada saudarasaudara Muslim kita (sebutlah nama-nama mereka yang Anda kenal) (Kol. 1:15-17).

•

Berdoa agar orang Kristen memiliki kesabaran, pengharapan dan keberanian dalam
memberitakan Injil (2Kor. 3:11).

•

Berdoa supaya pelayanan orang percaya disertai tanda-tanda dan mujizat sesuai
kehendak Tuhan (Mar. 16:15-18).
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Senin, 26 September 2005: Pengertian "Jihad" Dalam Islam

"Jihaad" yang terdiri dari tiga huruf akar kata "j-h-d" diartikan dalam bentuk kata benda
sebagai: usaha, upaya dan karya; penggunaan, penyelenggaraan, pemerasan dan
pengerahan tenaga; kegiatan dan semangat; kerajinan dan ketekunan, penderitaan dan
kesusahan). Khusus untuk kata jadian (derivatif) "jihad" dan Mujaahadat" diartikan:
berjuang melawan kesulitan-kesulitan; memerangi orang-orang kafir. Dari segi bahasa
secara garis besarnya, jihad dapat diartikan sebagai: Penyeruan (ad dakwah),
menyuruh kepada yang makruf dan mencegah kemungkaran (amar ma’ruf nahi
munkar), Penyerangan (ghazwah), pembunuhan (qital), peperangan (harb), penaklukan
(siyar) menahan hawa nafsu (jihad an-nafs), dan lain yang semakna dengannya
ataupun yang mendekati (Hilmi 2001,131).
Jihad dapat digolongkan dalam dua golongan yang disebut:
1. Jihad besar atau Al Akbar, dan
2. Jihad kecil atau Al Asghar.

Bentuk-bentuk jihad dalam agama Islam antara lain:
1. Jihad Dakwa, yaitu melalui pikiran dan pengetahuan.
2. Jihad dengan pengerahan senjata (perang). (QS An Nisa (4):49). Sesungguhnya Allah
menyukai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakanakan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. (As Saff:4). Konon nabi
Muhammad SAW sendiri lebih dari dua puluh kali memimpin peperangan fisik guna
membela, mempertahankan dan meluaskan agama Islam.
3. Berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa (QS An Nisa (4):95. QS 61:11). Osama bin
Laden memiliki dana sekitar US$ 4 Milyar. Kekayaannya telah dimanfaatkan untuk
mendanai aktivitas jihad melalui berapa jaringan. Jihad dalam bentuk kedua dan tiga
memiliki kaitan yang sangat erat.

Imam Raqib al Isfani menyebut 3 arti dari jihad, yakni:
1. Berjuang melawan musuh yang nyata, yaitu memerangi manusia yang dianggap kafir
karena berbeda agama.
2. Bejuang melawan nafsu, yaitu keinginan buruk dalam diri sendiri.
3. Berjuang melawan setan.

Sedangkan menurut Ibnu Dayyin al Jauziah, Jihad terdiri dari 4 martabat, yaitu:
1. Jihad hawa nafsu, yaitu peperangan dalam diri orang tersebut untuk mengalahkan
semua nafsu jahat.
2. Jihad terhadap setan.
3. Jihad terhadap orang-orang kafir, yaitu orang-orang yang tidak beragama Islam.
4. Jihad terhadap orang-orang munafik, yaitu mereka yang mengaku beragama Islam tapi
perilaku hidupnya tidak mengikuti ajaran Islam.
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Dengan mengacu kepada Al-qur’an dan teladan nabi Muhammad, maka secara umum
diseluruh dunia pada periode abad ke-20 dan 21 ini, dan secara khususnya di
Indonesia, kita dapat melihat, mendengar, mengalami dan merasakan penerapan kata
"jihad" ini dalam kehidupan kaum Muslim. Mereka bangkit bagaikan singa yang terjaga
dari tidurnya, dan mulai meregangkan otot-otot jaringannya, memperdengarkan auman
suaranya dan bergerak untuk menyerang target-target yang dianggap sebagai
penghalang, sekaligus berupaya menguasai lahan potensi dalam kehidupan berbangsa,
seperti: politik, militer, hukum, ekonomi, pendidikan, kesehatan, media & komunikasi,
seni & budaya, busana sampai pada makanan. Kesemuanya diperjuangkan haruslah
berlandaskan pada syariat Islam dan bernuansa Islami.
Pokok Doa
•

Berdoa agar pemerintah Indonesia yang mayoritas Islam dipenuhi dangan roh takut
akan Tuhan dan menerima wahyu Tuhan, sehingga semua kebijaksanaan dan
keputusan yang dibuat mengarah untuk tercapainya "Damai Sejahtera Sejati" bagi
semua umat beragama di Indonesia.

•

Berdoa mohon berkat rohani dari Tuhan atas umat Islam di Indonesia dan mohon kuasa
Tuhan menuntun serta meyanggupkan mereka untuk berjuang / berjihad mencari
"Kebenaran Sejati". mengenal-Nya, mempercayai-Nya, mengakui-Nya, menerima-Nya
dan mengikuti-Nya. (Yoh. 14:6; Rom. 10:9,10).

•

Berdoa mohon Tuhan mengurapi dengan hikmat dan kesanggupan bagi pakar-pakar
Kristen yang menguasai berbagai bidang disiplin ilmu untuk melayani kebutuhan
komunitas Islam. Berdoa agar Tuhan mengurapi dan memakai para usahawan Kristen
dalam membuka dan mengembangkan lapangan-lapangan kerja baru, sehingga
mayoritas kaum Muslim Indonesia dapat terbantu, secara khususnya bagi kalangan
menengah ke bawah.

•

Berdoa agar kekayaan alam di Indonesia akan dikelola dengan benar dan penuh
tanggung jawab, guna kesejahteraan bersama rakyat Indonesia, sehingga umat Islam
yang mayoritas di Indonesia dapat memiliki perbaikan dan peningkatan taraf hidup.
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Selasa, 27 September 2005: Bank Islam Sebagai Motor Perekonomian

Bank-bank konvensional yang ada sekarang ini menawarkan sistem bunga, yang dalam
Islam identik dengan riba. Dalam (QS. Al-Baqarah: 275) Allah berfirman: dan Allah
menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Ajaran Islam melarang adanya riba, dan
setiap pelanggaran atas ketentuan ini merupakan perbuatan dosa kepada Allah. Oleh
karena itu diperlukan lembaga-lembaga perbankan yang Islami yang bebas dari
praktek-praktek riba, sehingga umat Islam dapat menyalurkan investasi sesuai syari’at
Allah.
Bank Muamalat Indonesia didirikan pada tahun 1991 dan memulai kegiatan operasinya
pada bulan Mei 1992. Pendirian Bank Muamalat diprakarsai oleh Majelis Ulama
Indonesia (MUI) yang kemudian didukung oleh sekelompok pengusaha dan
cendekiawan Muslim. Sebagai pelopor bank syariah di Indonesia, Bank Muamalat telah
menetapkan misinya untuk mengambil bagian sebagai katalisator dalam
pengembangan institusi keuangan syariah di Indonesia. Bank Muamalat secara aktif
turut memberi masukan dalam merumuskan Undang-Undang No. 10/1998, yang
menerapkan prinsip-prinsip syariah sebagai salah satu sistem perbankan Indonesia.
Kelahiran bank ini segera disusul lahirnya bank-bank syariah yang didirikan pemerintah,
yakni Bank Syariah Mandiri dan Bank Syariah BNI. Perkembangan ini diikuti sejumlah
bank swasta lainnya. Bank Muamalat sebagai ujung tombak dalam usaha menjalankan
prinsip ekonomi Islam secara murni. Dalam prakteknya, bank ini menolak untuk menarik
dan memberikan bunga, ia hanya mengambil keuntungan dari sistem jual-beli dan
investasi serta sistem bagi hasil antara pemilik modal dan peminjam. Mereka
mengklaim keberhasilan bank ini yang tidak goyah disaat Indonesia mengalami krisis
ekonomi moneter tahun 1997 yang diikuti penutupan belasan bank-bank bermasalah,
sampai hari ini Bank Muamalat tetap eksis di tengah situasi perbankan Indonesia yang
belum stabil.
Selain mendirikan bank Islam sebagai ujung tombak perekonomian Islam, golongan
Islam sempat juga mencoba cara lain melalui pemberdayaan pesantren-pesantren yang
dikelola menurut kaidah koperasi sebagai pilar ekonomi rakyat di pedesaan. Namun
cara ini kurang berhasil. Padahal kucuran berlimpah, dana bantuan Menteri Koperasi
pada zaman pemerintahan Habibie, yakni Adi Sasono sekitar hampir senilai 1,3 triliun
yang disalurkan ke pesantren-pesantren sempat dinikmati. Semula, pesantren dapat
diharapkan menjadi soko guru perekonomian Indonesia yang baru menggantikan
ekonomi konglomerasi yang selama Orde Baru dikuasai mayoritas etnis Tionghoa.
Apalagi peluang pada saat itu sungguh besar karena etnis Tionghoa banyak yang
melarikan diri ke luar negeri paska kerusuhan Mei '98. Namun entah kenapa dana
tersebut menguap begitu saja dan alokasi penggunaannya pun tidak berbekas entah ke
mana, sementara itu keadaan ekonomi Indonesia semakin morat-marit sehingga
memaksa pemerintah Indonesia membujuk kembali warga Tionghoa yang sudah lari ke
luar negeri untuk kembali menggairahkan pekonomian Indonesia.
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Pokok Doa
•

Segala kekayaan yang ada di bumi Indonesia adalah milik Tuhan. Berdoa menyatakan
bahwa Bank Syariah Indonesia adalah milik Tuhan, mohon Tuhan memimpin dan
mengatur semua aspek pengelolaan Bank tersebut sesuai kehendak-Nya.

•

Berdoa Mohon kuasa Tuhan melawat pimpinan dan pengurus Majelis Ulama Indonesia
(MUI), sebagai lembaga Islam Indonesia yang bertanggung jawab dalam memelihara
dan mengembangkan kehidupan kaum Muslim. Berdoa mohon roh takut akan Tuhan
menggentarkan setiap mereka, sehingga setiap rencana dan keputusan yang diambil
oleh MUI berdampak positif baik bagi golongan Muslim dan minoritas di Indonesia.

•

Berdoa mohon kuasa Tuhan menjamah para pengusaha Islam, agar dalam keberhasilan
usaha mereka, mereka menyadari bahwa harta yang ada hanyalah titipan Tuhan dan
mereka menggunakan harta tersebut untuk menolong sesama manusia, dan bukan
untuk menghancurkan manusia.

•

Berdoa mohon Tuhan mengontrol para pelaku ekonomi Islam agar benar-benar murni
menjalankan prinsip ekonomi syariah dan tidak menggunakan pintu belakang sebagai
jalur perputaran dana yang ada.

•

Luk. 16:11,13; Mat. 6:24. Uang hanyalah salah satu alat tukar guna menunjang dan
menyeimbangkan kelangsungan hidup manusia di bumi ini. Cinta akan uang dalam hati
manusia dapat melahirkan berbagai kejahatan. Alkitab berkata: Karena akar dari segala
kejahatan ialah cinta uang (1Tim. 6:10).
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Rabu, 28 September 2005: Polemik Jihad Dalam Islam

Jihad yang dianggap memiliki nilai tertinggi dibanding dengan jihad yang lain di dalam
Islam adalah melakukan "jihad fisabillilah, Qital- perang suci", yakni berperang dijalan
Allah dengan membunuh orang- orang kafir (dalam pemahaman Islam orang Kristen
dianggap sebagai orang kafir). Jihad bagaikan ujung tombak dalam Islam dengan
tujuan untuk menyerang, dan untuk membentengi sekaligus mempertahankan dan
meluaskan agama Islam. Mereka yang gugur dalam berjihad disebut syuhada. Para
syuhada yang gugur dalam medan tempur dianggap telah "mati di jalan Allah". Para
syuhada tersebut memiliki akses langsung masuk ke surga dan menikmati nikmatnya
surga. Para mujahidin menerima tugas mereka dengan komitmen siap gugur di medan
perang. Mereka dibekali dan dilengkapi dengan berbagai keahlian seperti:
menggunakan senjata-senjata modern dan otomatis, ilmu bela diri, mantra-mantra
kekebalan, ketrampilan merakit dan meledakkan bom, sampai bom bunuh diri yang di
ikatkan pada diri sendiri, bahkan bunuh diri dengan menabrakkan pesawat pada
peristiwa WTC 11 September 2001 di Amerika. Aksi-aksi teror dilancarkan dengan
tujuan memaksa pemerintah dalam suatu negara, ataupun dunia Internasional untuk
memberikan perhatian kepada harapan-harapan yang ada dalam dunia Islam itu
sendiri.
Indonesia telah mendapat sorotan dari dunia Internasional sehubungan dengan
berbagai teror dan peledakan bom yang telah berlangsung di negara ini baik di rumahrumah ibadah, daerah-daerah Kristen, fasilitas umum, tempat hiburan, pasar, hotel,
sampai pada kedutaan asing. Aksi teror bom tersebut telah menelan korban tanpa
pandang bulu, warna kulit, kebangsaan maupun agama, dan ironisnya korban yang
berjatuhan adalah termasuk yang beragama Islam.
Dampak dari berbagai aksi pengeboman tersebut telah merubah wajah keamanan
Indonesia yang berdampak dalam berbagai bidang kemasyarakatan, baik di bidang
politik, ekonomi dalam maupun luar negeri. Kondisi keamanan di Indoneia yang dinilai
oleh dunia Internasional tidak kondusif, telah membuat para investor asing hengkang
dan enggan untuk mengembangkan usaha mereka di Indonesia. Hal ini menimbulkan
dilema baru bagi perekonomian Indonesia yang kian lesu, ditambah jutaan tenaga kerja
yang terpaksa mengalami PHK. Kondisi ini semakin menyengsarakan jutaan rakyat
Indonesia yang mayoritasnya adalah beragama Islam. Akhirnya Islam pun dicap
sebagai agama teroris, walau pun tidak semua golongan dalam Islam mengakui
pentingnya jihad Fisabillilah tersebut. Untuk tidak menyama-ratakan agama Islam
dengan teroris, maka secara bijak dunia Internasional kini memilah gerakan teroris dari
agama Islam.
Pokok Doa
•

Mohon Berkat Tuhan atas usaha-usaha pemulihan paska konflik antara umat beragama
dalam sagala bidang seperti di Maluku, Poso, Tentena dan lain-lain.
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•

Berdoa mohon pewahyuan Tuhan atas proses perubahan paradigma dalam segala
bidang kehidupan masyarakat Islam pada umumnya dan khususnya Para tokoh Islam
Indonesia & para Cendekiawan Muslim Indonesia. (Rom. 12:2).

•

Berdoa agar tidak ada kelompok terorisme yang mengatasnamakan Islam, agar
Indonesia tidak terus disebut sebagai sarang terorisme.

•

Berdoa bagi kaum intelektual Muslim yang belajar di luar negeri khususnya di negaranegara Barat, agar Tuhan berkenan memberkati mereka dengan wawasan yang luas.
Berdoa agar Tuhan memberikan kerinduan yang kuat secara individu dalam hati
mereka, agar mereka berani berjihad mencari "kebenaran sejati." Berdoa agar Tuhan
mempertemukan mereka dengan orang-orang percaya yang sanggup menjadi alat
Tuhan untuk menjawab berbagai pertanyaan mereka.

•

Berdoa agar kerukunan antar umat beragama di Indonesia dapat terwujud.

11

Kamis, 29 September 2005: Muslim di Alor - NTT

40 Hari Doa 2005

Kabupaten Alor terletak di gugusan kepulauan Solor-Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT)
dengan populasi sekitar 168,277 jiwa. Kabupaten Alor terdiri dari sekitar 15 buah pulau
yang berada di gugusan kepulauan Solor-Alor. Pulau-pulau tersebut antara lain: Pulau
Alor (di mana terdapat Kota Kalabahi sebagai ibukota Kabupaten dangan penduduk
terbanyak), pulau Pantar, Pura, Ternate, Teweng Buaya, Kange, Kapa dan lain-lainnya.
Pekerjaan yang dilakukan oleh penduduk kepulauan ini bervariasi ada yang bekerja
sebagai pegawai negeri, wiraswasta, nelayan, petani, berburu, dan lain-lain. Untuk
pengolahan lahan pertanian masyarakat masih menggunakan peralatan tradisionil. Para
nelayan penangkap ikan menggunakan pancing dan jaring-jaring ukuran yang kecil.
Jagung adalah salah satu makanan kesukaan mereka, juga umbi-umbian. Jagung yang
dicampur dengan kenari kemudian dipipihkan, yang disebut kenari jagung telah menjadi
makanan khas mereka. Upacara perkawinan dengan pemberian mas kawin yang
disebut moko menjadi suatu tanda kekayaan dan kehormatan dalam adat mereka.
Mereka juga senang bernyanyi dan menari. Salah satu tarian yang sering diperagakan
dalam menyambut para tamu dalah tari leko atau cakalele yang adalah sebuah tarian
perang. Agama yang dianut oleh penduduk Kabupaten Alor di perkirakan 70%
beragama Kristen, 24% beragama Islam, dan 6% beragama Khatolik dan Hindu.
Walaupun masyarakat Alor telah memiliki agama, namun dalam kehidupan keseharian,
mereka memparcayai dan mempraktekkan tradisi dan adat istiadat leluhur mereka lebih
dari pada agama yang dianutnya.
Umat Islam sebagian besar tinggal di pesisir. di ibu Kota Kabupaten Alor, Kalabahi,
jumlah penduduk Muslim dan Kristen hampir sama. Penduduk kepulauan ini bukan
seluruhnya orang asli, khususnya di ibukota Kalabahi masyarakat hidup berbaur
dengan para pendatang dari Sulawesi Selatan, Jawa dan lainnya. Walau berbeda
agama, hubungan kekerabatan terjalin sangat erat, karena di antara mereka masih
terdapat hubungan darah. di Kalabahi, kita dapat menjumpai dalam satu keluarga ada
beberapa agama, sang kakak beragama Islam, sang adik beragama Kristen, bahkan
ada keluarga yang membagi jatah agama. Jika kakaknya Kristen, adiknya harus Islam.
Ketenangan dan kerukunan hidup yang terjalin erat di antara masyarakat setempat,
pada beberapa bulan terakhir ini telah terganggu dengan isyu pelecehan kitab suci
Qur’an. Entah siapa dalang di balik ulah tersebut dan apa motifnya, kita berdoa dan
berharap agar masyarakat di Alor dapat berkepala dingin dan dapat menahan emosi
mereka, sehingga tidak mudah terprovokasi dengan isyu yang tersebar. Tentunya kita
semua berharap Alor tidak akan mengalami keadaan seperti yang telah terjadi di
Ambon pada beberapa tahun lalu.
Pokok Doa
•

Berdoa agar hati orang Alor siap menerima lawatan Tuhan sehingga terjadi kebangunan
rohani dan transformasi dalam kehidupan mereka. Berdoa bagi kesatuan dan kerjasama
Tubuh Kristus di Alor. Berdoa mohon pencurahan Roh Pujian Pengagungan &
Penyembahan, Doa Syafaat dan Peperangan Rohani melanda gereja Tuhan di Alor.
12
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Berdoa agar orang Kristen Alor bebas dari sinkristisme dan hidup dipimpin oleh Roh
Kudus (Gal. 5:25).
•

Berdoa bagi kesatuan dan kerjasama yang baik antara Gereja dan PEMDA Alor, dan
visi, misi pelayanan yang holistik, sehingga mampu meningkatkan Sumber Daya
Manusia (SDM) Alor, dan memberdayakan SDM asli Alor. Dalam anugerah Tuhan dapat
menolong masyarakat Alor keluar dari ketertinggalan.

•

Berdoa mohon Tuhan menggenapi Efe 4:11 untuk meletakkan dasar yang benar bagi
kekristenan di Alor.(2Kor. 5:18-20, Rom. 10:13-15). dan melayani Muslim asli dan
pendatang di Alor.

•

Berdoa mohon pengampunan dari Tuhan.

•

Berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus putuskan perjanjian roh dan hak roh yang
tidak kudus dengan kuasa kegelapan dan roh-roh jahat.

13
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Jumat, 30 September 2005: Jihad dan Keselamatan Dalam Islam

Agama Islam memiliki beberapa konsep "keselamatan", antara lain keselamatan
karena: Amal, Sholat, Syafaat, Takdir, Tasauh, dan keselamatan karena Jihad.
Keselamatan karena jihad atau dihubungkan dengan jihad memiliki konotasi positif dan
juga negatif sehubungan dengan penggunaan kata tersebut dan penerapannya.
Seorang Muslim harus berusaha membenahi hidupnya dengan melakukan perbuatan
baik sebanyak-banyaknya kepada sesama munusia yang disebut "amal". Karena
nantinya bila tiba hari penghakiman amal orang tersebut akan ditimbang dan bila amal
orang itu beratnya melebihi perbuatan jahatnya semasa di bumi, maka perbuatan amal
orang tersebut telah memberikan tempat baginya di surga.
Keselamatan karena berjihad di jalan Allah dengan melakukan perang suci (QS. 4:95).
yang dimaksud berjihad di jalan Allah adalah memerangi orang-orang kafir (orang
Kristen dianggap sebagai orang kafir). Orang-orang yang gugur saat berjihad disebut
para syuhada. Para syuhada akan langsung masuk surga tanpa proses penghakiman.
Surga yang mereka tuju penuh dengan jaminan kenikmatan atau sering disebut "nikmat
surga" di sana setiap syuhada akan dilayanai oleh para bidadari perawan yang seusia
dengan mereka yang khusus diciptakan untuk para syuhada, mereka berbaring di atas
kasur-kasur empuk, disertai suguhan yang lezat juga arak dan anggur yang disajikan
diatas baki-baki emas. (Al Waqi’ah (56):11, 12, 15-23, 28-38). (Ar Rahman (55):70, 72,
74, 76).
Aplikasi pengajaran keselamatan karena berjihad ini telah mendapat sambutan serius
dari para Muslim. Mereka dengan penuh kesungguhan menyerahkan diri dan hidup
mereka untuk berjihad di jalan Allah. Aktivitas jihad dilakukan dengan berbagai bentuk,
baik berperang langung di medan perang dengan menggunakan senjata otomatis,
serangan bom sampai mereka rela untuk mengorbankan nyawa dalam serangan bunuh
diri. Alkitab mengajarkan keselamatan seseorang semata-mata hanya oleh anugerah
Tuhan bukan hasil usaha manusia (Efe. 2:8,9), yang diterima dengan cara beriman
kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat pribadi. (Yoh. 3:16, 14:6;
Rom. 10:9,10; Kis. 4:12; 1Kor. 15:3,4)
Atas dasar iman kepada Yesus, maka setiap orang Kristen diharuskan hidup dalam
kasih, yakni mengasihi Tuhan dan sesama (Mat. 22:37-40). Tuhan Yesus berkata: pada
waktu kebangkitan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan (tidak ada hubungan
biologis) melainkan hidup seperti malaikat di sorga (Mat. 22:30; Luk. 20:35).
Pengertian keselamatan dalam kekristenan adalah tindakan Tuhan mencari manusia
berdosa untuk diselamatkan melalui kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib dan
kebangkitan-Nya (1Kor. 15:3,4). Dalam pengajaran Islam hal keselamatan adalah
manusia berdosa yang berjihad/berjuang mencari Allah dengan mengerahkan segala
kemampuan bahkan nyawa manusia sendiri.
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Pokok Doa
•

Berdoa mohon Tuhan mengarahkan hati dan pikiran orang Muslim agar rindu serta
terbuka untuk mengenal dan menerima "kebenaran sejati". Berdoa agar Tuhan
memberikan roh hikmat dan wahyu yang disertai kerendahan hati sehingga terjadi
pencerahan rohani atas umat Islam di Indonesia, sehingga mereka mengerti "Anugerah
Tuhan dalam Yesus Kristus" (Efe. 1:17,18; Yoh. 3:16).

•

Berdoa bagi para duta Injil yang melayani dunia Islam agar mereka memiliki kerendahan
hati, keteguhan hati, ketekunan, kesabaran, keberanian, pengharapan dan hidup
senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus. Berdoa untuk perlindungan dan kesejahteraan
mereka pribadi beserta keluarga.

•

Berdoa agar setiap benih Firman Tuhan yang telah ditaburkan tidak akan mati, tapi akan
tumbuh dan berbuah berlipat ganda. (Mar. 4:4-20; Yes. 55:11; Mzm. 126:6).

•

Berdoa untuk pencurahan "Roh yang rela untuk taat pada Tuhan" bagi umat Muslim
untuk menerima kebenaran sejati. (1Yoh. 1:7-10, Kis. 4:12)

•

Berdoa mohon kuasa Tuhan untuk meruntuhkan semua benteng-benteng kesombongan
dan keangkuhan yang telah dibangun oleh ilah zaman ini yang telah mengakar turun
temurun dalam diri manusia berdosa (2Kor. 10:4, 4:4,5).

•

Berdoa mohon kuasa Tuhan untuk memutuskan "segala perjanjian roh & hak roh yang
tidak kudus" yang membelenggu manusia berdosa. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus,
hancurkan roh penipuan, roh bunuh diri, roh pembunuh, roh haus darah, roh pembinasa,
roh intimidasi.
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Sabtu, 1 Oktober 2005: Muslim Welesi di Jayawijaya-Papua

Provinsi Papua Barat terdiri dari 12 Kabupaten dan salah satunya adalah Kabupaten
Jayawijaya. Akhir-akhir ini Pemerintah pusat memekarkan Kabupaten Jayawijaya
menjadi 4 kabupaten yaitu: Kabupaten Tolikara, Kabupaten Pengunungan Bintang,
Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Wamena. Kota Wamena (Jayawijaya) berada
pada ketinggian 1.250 m di atas permukaan laut dan merupakan kota tertinggi dan
terdingin di Papua Barat, dengan penduduk yang terbesar di provinsi Papua. Umumnya
orang luar menganggap penduduk di kabupaten Jayawijaya sebagai orang-orang yang
tertinggal, termiskin dan terbodoh, dengan istilah lain yakni primitif dan kanibal. Kondisi
tersebut sempat membuka peluang dakwah Islam di Kabupaten Jayawijaya, berawal
dari Fak-Fak dan sekitarnya, dan akhir-akhir ini telah sampai di antara orang Papua
Barat baik di pesisir pantai juga di pedalaman.
Pada bulan April 1954 berita Injil telah sampai kepada orang-orang Dani di Kabupaten
Jayawijaya, Lembah Baliem, Distrik Wamena Kota, Desa Welesi. Walaupun Injil sudah
diberitakan di sana, namun karena kondisi sosial mereka yang sangat memprihatinkan
maka pada tahun 1970an bapak Werasogun Asso (almarhum) dan kedua anaknya
disusul oleh bapak Haji Aipon Asso (pemimpin sekarang) dan akhirnya semua
masyarakat Welesi dan sekitarnya, (sekarang lebih kurang 600 orang) bersepakat
berpindah ke Agama Islam.
Di Desa Welesi ada sebuah Sekolah madrasah dan satu bangunan mesjid yang
permanen. Bangunan yang sama juga terdapat di Desa Hetigima yang
perkembangannya lebih cepat karena berfungsi sebagai pusat pendidikan Agama Islam
di lembah Baliem. Pengaruh Islam di daerah ini sempat menguat dan meluas ke
tempat-tempat lain seperti: Kurima, Asologoima (Pyramid), Kurulu, Kelila, Bokondini,
Karubaga, Tiom, Maki, Oksibil, Kibirok, Obkibab. Menurut Dinas DEPAG Kabupaten
Wamena tahun 2003. Jumlah pemeluk agama Islam di sana berjumlah 5. 919 jiwa dari
populasi penduduk Kabupaten Jayawijaya 443.000.jiwa. Peluang kerja pada pos-pos
utama dalam masyarakat kebanyakan ditempati oleh para pendatang yang berstatus
sebagai pegawai Negeri: baik di kantor-kantor, tenaga guru dan yang terbanyak adalah
para pedagang. Kesenjangan sosial yang sangat menyolok; (Ketertinggalan,
Kebodohan, kemiskinan) sempat menjadi peluang besar bagi umat Muslim berdakwah
di tanah Papua.
Beberapa program yang bertujuan menunjang kelancaran dakwah Islam di Papua Barat
yaitu: (1). Rencana membangun RS Muslim terbesar, di Wamena. (2). Membangun
Islamic Centre (Pusat Islam) di Kecamatan Asologoima Gonam Karu. (3). Pengiriman
transmigrasi di Kabupaten Jaya Wijaya.
Pokok Doa
•

Berdoa agar hati orang Papua terbuka untuk terima lawatan Tuhan sehingga terjadi
kebangunan rohani dan transformasi dalam kehidupan mereka. Berdoa agar Tuhan
membangkitkan tokoh-tokoh Papua seperti: Yusuf, Daniel, Yeremia, Nehemia, Ester,
16
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Debora, dan Timotius. Berdoa agar Tuhan membentuk setiap orang Papua menjadi
anak-anak panah yang tajam dalam tangan-Nya (Mzm. 45:6).
•

Berdoa bagi kesatuan dan kerjasama Tubuh Kristus di Papua. Berdoa mohon Tuhan
membangkitkan para pemuji, penyembah, pendoa syafaat & Peperangan Rohani dari
antara orang Papua. Berdoa agar orang Kristen Papua bebas dari sinkristisme dan
hidup dipimpin oleh Roh Kudus (Gal. 5:25).

•

Berdoa mohon roh takut akan Tuhan bagi Gereja dan PEMDA Papua, kesatuan dan
kerjasama yang baik antara mereka dengan visi dan misi pelayanan yang holistik,
peningkatanan (SDM) asli Papua, dan pemberdayakan SDM asli Papua. (1Kor. 3:6).

•

Berdoa mohon Tuhan mengutus lebih banyak lagi duta-duta Injil (2Kor. 5:18-20. Rom.
10:13-15) untuk melayani umat Muslim transmigran dan Muslim asli Papua di Kabupaten
Jayawijaya dan sekitarnya. Berdoa agar Roh Kudus menyadarkan orang-orang asli
Papua yang semula Kristen agar kembali kepada Tuhan Yesus Kristus. (Rom. 8:35. Luk.
15:11-24).

•

Berdoa bagi peningkatan pelayanan: Pendidikan, Sosial, Ekonomi masyarakat Papua.
Mohon Roh hikmat bagi umat Kristen Papua agar peka terhadap kebutuhan masyarakat
asli dan mohon kesanggupan memenuhi kebutuhan tersebut (Flp. 4:13).

•

Berdoa mohon Roh Kudus menyembuhkan luka batin orang asli Papua akibat
ketidakadilan, pengabaian HAM mereka oleh pemerintah. Berdoa agar iman, semangat
dan pengharapan mereka akan masa depan yang lebih cerah dalam Tuhan Yesus (Yer.
29:11).

•

Berdoa mohon pengampunan dari Tuhan. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus
putuskan ikatan dan tuntutan hutang darah, perjanjian roh dan hak roh yang tidak kudus
dengan kuasa kegelapan dan roh-roh jahat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus
hancurkan roh kepahitan, roh dendam.
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Minggu, 2 Oktober 2005: Perjuangan Islam Dalam Pendidikan

Sejak tahun 80-an, umat Muslim sangat menyadari ketertinggalan mereka dari kaum
Katolik dalam bidang pendidikan. Dominasi sekolah Katolik ini melahirkan pemikiran
yang mendalam di kalangan para pemimpin Islam untuk melahirkan sekolah sejenis
yang berkualitas sama. Selain dapat memasukkan tujuan dakwah, juga sebagai
alternatif dalam melahirkan pemimpin masa depan yang berkualitas. Semakin banyak
mahasiswa dan pemimpin Islam yang dikirim belajar ke luar negeri seperti ke Amerika
dan Eropa, mereka tidak lagi hanya berkiblat ke Mesir dan Arab Saudi. Hasilnya banyak
pemikir-pemikir Islam di Indonesia sekarang yang mampu bersaing dengan pemikirpemikir Barat, seperti: Nurcholis Madjid, Amien Rais, Azyumardi Azra, Ahmad Syafii
Maarif, dan sebagainya - mereka adalah para tokoh Islam populer yang mengenyam
pendidikan dari dunia Barat.
Dalam upaya untuk terus menjalankan lokomotif gerakan dakwah Islam
Muhammadiyah, Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) yang berjumlah lebih dari
100 buah dan tersebar di hampir seluruh pelosok tanah air, merupakan salah satu amalusaha Persyarikatan yang menyimpan potensi besar bagi pengembangan kualitas
Muhammadiyah di masa depan. Eksistensi mahasiswa Muhammadiyah dapat menjadi
kekuatan besar dalam pembaharuan, yang secara terus-menerus menghantar
Muhammadiyah memasuki masa depan secara lebih kompetitif.
Tunjangan dana bantuan yang intensif dari dunia Arab ke Indonesia semakin
mencerahkan wajah perguruan tinggi Islam di Indonesia menjadi sekolah yang
diperhitungkan. Sempat terbetik kabar akan masuknya raksasa pendidikan dari Mesir
yakni Universitas Al-Azhar yang terkenal sebagai pusat studi Islam di Timur Tengah,
namun jadi tidaknya masih belum diketahui. Bermunculannya sekolah Islam unggulan
(termasuk sekolah terpadu) di pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya dengan formulaformula khusus dengan nama-nama yang berbeda disertai fasilitas sarana dan
prasarana lengkap. Mereka berpacu meningkatkan mutu pendidikan bagi anak didiknya.
Para staf pengajarnya secara periodik berkesempatan mengikuti berbagai pelatihan dan
seminar guna meningkatkan sumber daya manusia.
Kaum Muslim tidak lagi mengandalkan metode tradisionil ala pesantren dalam mendidik
para santrinya, tapi mereka telah memadukan konsep agama dan ilmu pengetahuan
yang modern. Sebagai hasilnya, dunia pendidikan Islam maju pesat dan secara
perlahan mampu mendekati sekolah-sekolah unggulan Katolik dan Kristen. Mereka
berharap akan dapat mengejar kemajuan pendidikan yang ada di luar negeri.
Pokok Doa
•

Berdoa menyatakan bahwa dunia pendidikan di Indonesia adalah milik Tuhan. Mohon
Tuhan memimpin dan mengatur semua aspek pendidikan di Indonesia sesuai rencanaNya.

•

Berdoa mohon Tuhan berkenan menjamah para cendikiawan dan semua tokoh kunci
Islam yang berkecimpung dalam dunia pendidikan, baik para pemikir, para dosen dan
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para guru baik dari tingkat TK sampai Perguruan Tinggi, baik dari golongan
Muhammahdyah dan juga Nahdatul Ulama (NU). Mari kita bersyukur pada Tuhan atas
kepandaian yang telah dikaruniai-Nya, mohon Roh Kudus menggunakan kepintaran
tersebut sebagai sarana untuk memahami kebenaran dalam Isa Almasih.
•

Berdoa mohon Roh Kudus menanamkan materi pendidikan di dalam pikiran para tokoh
pendidik tersebut dan memberi roh yang rela taat pada Tuhan agar mereka mengajarkan
pada para murid sesuai kehendak Tuhan.

•

Berdoa mohon roh takut akan Tuhan mengontrol mereka dalam menyusun program
kerja yang bermanfaat demi kepentingan kesejahteraan dan kedamaian dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara.

•

Berdoa agar dalam bulan suci Ramadhan ini kuasa Tuhan menjangkau generasi Muda
Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU) baik para pelajar dan mahasiswa, pria dan
wanita agar Tuhan membuka mata rohani mereka sehingga mereka dapat memahami
kebenaran dalam Isa Almasih.
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Senin, 3 Oktober 2005: Dilema Poligami Dalam Islam

Hukum perkawinan dalam Islam adalah berbeda-beda dari suatu kondisi ke kondisi
lainnya. Dalam hukum "talak", (cerai), seorang pria Muslim mempunyai hak untuk kawin
dan cerai sampai talak tiga. Bentuk perkawinan lainnya dalam Islam adalah: kawin di
bawah tangan, hal ini dilakukan oleh suami tanpa sepengetahuan istri pertamanya.
Lainnya adalah Kawin kontrak di mana pria dan wanita tersebut sepakat dinikahkan
sesuai dengan jangka waktu yang mereka setujui bersama, mungkin: sehari?
seminggu? sebulan? dan seterusnya. Kawin kontrak kebanyakan dilakukan oleh suami
yang berpergian tanpa didampingi istrinya. Kamus populer menjelaskan, Poligami:
adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan dua orang wanita atau lebih.
Jelasnya poligami adalah tindakan seorang laki-laki mengawini beberapa orang wanita
menjadi istrinya. Landasan poligami ini mengacu pada (QS. An Nisa:3) yang berbunyi:
Maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Kemudian
jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budakbudak yang kamu miliki Hukum perkawinan poligami adalah; "sunah", artinya (anjuran),
"Mubah" artinya (boleh). Maknanya adalah; jika seorang pria Muslim melakukan
poligami maka ia akan mendapat pahala, tapi jika ia mengabaikan poligami pria itu tidak
berdosa. Ditinjau dari latar belakang poligami, praktek poligami dalam Islam adalah
melanjutkan sejarah poligami pra Islam. Islam membatasinya hanya pada empat istri.
Hukum poligami didasarkan pada: Al-Quran sebagai sunnah dari Allah SWT dan Hadis
Rasullah SAW sebagai pemimpin Islam yang memberikan ajaran dan teladan kepada
umat Islam, dan Ijma yang adalah kesepakatan para ulama. Kehidupan berpoligami
dijalani oleh Nabi Muhammad SAW setelah istri pertamanya Khodijah meninggal, beliau
memiliki beberapa orang istri. Juga para sahabat nabi, para pemimpin dan tokoh-tokoh
Islam serta masyarakat Muslim lainya. Hal ini berlaku sebelum Islam lahir, saat dan
setelah Islam lahir dan terus diterapkan hingga masa kini. Sesuai dengan (QS. 4:3), pria
yang berpoligami haruslah bertindak adil terhadap semua istri-istrinya. Hal yang
berkaitan erat dengan fitrah (seks) manusia ini, telah menjadi isyu global yang
menimbulkan pro dan kontra di antara: pria dan wanita, tokoh-tokoh Islam dan non
Islam. Ada yang menyetujuinya secara mutlak, ada yang menolaknya mentah-mentah,
dan ada yang menerimanya dengan berbagai syarat. Setiap kelompok memiliki
argumentasinya sendiri demi menopang pendapat yang mereka anggap benar.
Umat Islam khususnya kaum pria telah menggunakan ayat di atas sebagai dasar
sekaligus senjata untuk membenarkan praktek poligami. Sebaliknya kaum wanita
Muslim berjuang untuk menolak praktek poligami yang dianggap merendahkan hak-hak
dan martabat kaum wanita. Umumnya para wanita yang telah berkesempatan memiliki
wawasan Internasional, berpandangan modern, dan berjuang demi hak-hak wanita
dalam Islam dianggap tidak menghormati budaya wanita dalam Islam, mereka dicap
berpandangan sekuler dan berkiblat ke dunia barat.
Pokok Doa
•

Berdoa agar Tuhan membuka pintu kesempatan dan memberikan keberanian bagi
wanita-wanita Kristen untuk bersaksi tentang keindahan pernikahan monogami (satu
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suami dan satu istri) kepada wanita-wanita Muslim dalam hubungan kemasyarakatan
yang mereka miliki.
•

Berdoa bagi wanita-wanita Muslim yang terluka jiwanya sebagai akibat dari ketidak
adilan perkawinan poligami agar Tuhan menyatakan kasih dan kemurahan-Nya
sehingga melalui semua liku-liku, luka-luka dan derita hidup, mereka dituntun untuk
mengenal kasih sejati dalam Isa Almasih, yang sanggup menyembuhkan hati mereka
yang terluka.

•

Berdoa agar Tuhan menajamkan pemikiran wanita-wanita Muslim untuk sanggup
menyoroti perkawinan poligami yang sangat merugikan hak-hak dan martabat kaum
wanita ini, dan membandingkannya dengan perkawinan monogami. Berdoa agar wanitawanita Muslim diberi kemampuan dan keberanian oleh Tuhan untuk membela hak-hak
mereka.

•

Berdoa bagi anak-anak dari keluarga poligami yang mengalami kekurangan kasih
sayang ayah, terabaikan, diperlakukan tidak adil, kebingungan, kecewa dan akhirnya
mereka memberontak terhadap keluarga agar mengalami jamahan Tuhan.
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Selasa, 4 Oktober 2005: Ambon-Maluku Paska Kerusuhan

Ingat Ambon manise, pikiran pun langsung terbayang akan keindahan kepulauan
Maluku disertai senyum manis dan keramah tamahan penduduknya yang memiliki
suara nan merdu. Tapi! Itu dulu. Sekarang, yang ada justru rasa pilu yang mendalam,
sebagai akibat tragedi konflik selama empat tahun (1999-2002) telah merontokkan
berbagai sendi persaudaraan. Kini, Maluku berpacu merias diri lagi agar nampak manis
kembali. Kata pepatah, Menang Jadi Arang, Kalah Jadi Abu. Tiada guna menyesal
kemudian. Tapi itulah yang tertinggal di Maluku saat ini sebuah penyesalan yang
mendalam. Semasa konflik, penduduk yang menjadi pengungsi adalah 338. 239 jiwa
(71.309 kk) dari 1,2 juta penduduk Maluku. Sebagian besar pengungsi telah kembali ke
lokasi asal dan hidup berdampingan kembali. Pemerintah sedang memulangkan
pengungsi lainnya ke lokasi asal masing-masing, dan diharapkan proses tersebut dapat
selesai pada bulan Desember 2005. Suasana hidup antar dua komunitas, Islam dan
Kristen di Ambon khususnya dan Maluku umumnya kian membaik, Walaupun masingmasing komunitas masih bertempat tinggal pada lokasi terpisah, namun kedua
komunitas telah dapat saling menerima satu dengan lainnya. Kesadaran masyarakat
bahwa agama bukanlah menjadi penghalang hidup bersama kian terbangun.
Dalam tahun 2005 ini telah terjadi dua kali aksi teror yang menelan korban jiwa, aksiaksi tersebut melibatkan warga dari komunitas Islam tetapi dapat diatasi oleh pihak
keamanan. Para pelaku mengakui keterlibatan mereka dan hal ini sedang dalam
pengusutan. Orang-orang yang terlibat dalam aksi tersebut diduga merupakan suatu
jaringan dengan aksi teror yang berlangsung di wilayah Indonesia lainnya. Dalam
berbagai aksi teror dan kekerasan di Ambon, pihak keamanan menjumpai adanya
penyimpanan senjata yang dilakukan di Sekolah Tinggi Agama Islam Maluku (STAIM)
di Tulehu di pinggiran kota Ambon. Memang masih terasa pihak Islam menghendaki
perimbangan dalam hampir setiap lini kehidupan di Maluku, tetapi ada kesadaran juga
bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) mereka belum mampu mengimbangi SDM pihak
Kristen, hal ini yang menjadi cambuk bagi upaya-upaya meningkatkan kualitas SDM
Muslim. Hal ini patut kita syukuri, karena dengan kualitas SDM Muslim yang kian
membaik diharapkan kesadaran akan praktek hidup berdampingan secara benar akan
terpelihara, dengan demikian saudara-saudara Muslim akan dapat membedakan yang
baik dan tidak baik dengan lebih rasional. Masyarakat Maluku telah menyadari bahwa
kerusuhan panjang yang dimulai bulan Januari 1999 adalah ulah para pendatang yang
mudah terprovokasi. Pihak-pihak yang melakukan aksi teror memang menghendaki
agar kerusuhan dapat dilanggengkan. Tapi sebagian besar masyarakat asli Maluku
semakin menyadari bahwa kerusuhan hanya bertujuan untuk menghancurkan suku
bangsa Maluku. Pada sisi lain semangat rekonsiliasi terus dibangun dan suasana serta
kondisi kondusif hidup berdampingan terus dipelihara.
Pokok Doa
•

Berdoa agar melalui pengalaman sulit tersebut, Roh Kudus memberikan kesadaran dan
pengenalan akan Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat pribadi bagi setiap orang
Kristen Maluku sehingga terjadi pembaharuan di dalam roh mereka.
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•

Doakan Gubernur dan Wagub, Pangdam dan tokoh-tokoh masyarakat Maluku agar
diberi roh takut akan Tuhan dan pengenalan akan Tuhan secara pribadi. Berdoa untuk
pembangunan kembali infrastruktur dan pemulangan pengungsi ke tempat asal mereka.

•

Doakan pihak yang berwajib secara konsisten mengusut tuntas semua aksi teror di
Maluku & seluruh jaringan teroris.

•

Doakan rekonsiliasi dan pemulihan kepercayaan antara kedua komunitas.

•

Berdoa mohon roh wahyu dan hikmat untuk mengenal Yesus dengan benar bagi orang
Muslim asli Maluku.

•

Doakan generasi muda Kristen dan Islam agar memiliki semangat belajar yang tinggi
guna mengejar ketertinggalan mereka selama masa- masa konflik.

•

Doakan anak-anak Islam dan Kristen Maluku yang terpaksa dibesarkan di luar daerah
maluku di panti-panti asuhan, supaya mereka dipulihkan dan dipersiapkan sebagai
generasi baru dalam Tuhan.

•

Doa mohon pengampunan dari Tuhan.

•

Berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus putuskan ikatan dan tuntutan hutang darah,
perjanjian roh yang tidak kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hancurkan roh
kekerasan, kesombongan, roh kepahitan, roh dendam.
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Malam Pertama Bulan Ramadhan

Di banyak tempat di seluruh dunia pada malam ini orang-orang Islam akan memandang
ke langit. Mereka ingin tahu apakah dapat melihat bias bulan sabit. Jika bulan sabit itu
terlihat, itulah tanda permulaan bulan Ramadhan. (Di kebanyakan negara para tokoh
agama akan membuat pengumuman mengenai permulaan bulan Ramadhan). Orang
tidak akan berpuasa sebelum pagi hari besoknya. Orang-orang Islam akan bangun
pagi-pagi untuk sarapan/saur sebelum fajar menyingsing. dan sepanjang hari mereka
tidak akan makan atau minum sampai waktu magrib. Inilah yang akan mereka lakukan
setiap hari dalam 30 hari berikutnya.
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Rabu, 5 Oktober 2005: Nabi & Raja

Di dalam Islam Nabi Muhammad tidak berperan sebagai seorang raja yang memerintah
seluruh dunia. Menurut umat Muslim, Muhammad hanya menyampaikan pesan Allah
sebagai seorang nabi dan mengatur masyarakat Muslim. Muhammad harus ditaati dan
dicontoh, tetapi ia bukanlah seorang raja, meskipun ia menjadi pemimpin politik dan
agama di negeri Arab. Bagi umat Muslim Yesus tidak lebih dari seorang nabi yang
menyampaikan sebuah bentuk agama Islam yang terdahulu. Ia harus ditaati sebagai
utusan Allah. Pada umumnya orang Muslim percaya bahwa Yesus memang seorang
nabi yang sangat baik. Bahkan, ialah nabi yang terpenting sesudah Muhammad!
Menurut Alkitab, Yesus memang seorang nabi (walaupun Alkitab menunjukkan bahwa
Yesus lebih dari seorang nabi): "Seorang nabi akan Kubangkitkan bagi mereka dari
antara saudara mereka, seperti engkau [Musa] ini. Aku akan menaruh firman-Ku dalam
mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang Kuperintahkan
kepadanya" (Ula. 18:18; lihat juga Yoh. 6:14 dan 7:40).
Sebutan "Rabb" atau "Tuhan" (dalam bahasa Arab) untuk Allah Ibrahim dipakai lebih
dari 1.000 kali dalam Al-Qur’an. Hal ini menunjukkan bahwa orang Islam pada
umumnya sangat menyadari bahwa Allah-lah yang berhak sebagai penguasa seluruh
dunia.
"Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan. Engkau berikan kerajaan kepada orang yang
Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki.
Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang
Engkau kehendaki" (QS. 3:26).
Di satu sisi orang-orang Islam mengakui Sang Pencipta sebagai Tuhan. Tetapi mereka
menolak bahwa Al-Masih Allah mengalami kematian, kemudian dihidupkan kembali dari
kematian. Pada umumnya orang-orang Islam percaya bahwa mustahil Allah
mengijinkan nabi Isa yang begitu baik untuk mati dengan cara demikian. Ada yang
mengemukakan hal ini dengan mengutip ayat-ayat Al-Qur’an yang menyatakan bahwa
Nabi Isa tidak mati, bahwa ia hanya terlihat mati pada kayu salib. Banyak yang percaya
bahwa Yudas, pengkhianat itulah yang diubahkan sehingga menyerupai Isa dan bahwa
dialah yang sesungguhnya mati pada salib itu. Sangat sedikit orang-orang Islam yang
belajar mengenai keadaan luar biasa di seputar kematian Isa. Pintu bagi seseorang
dapat diakui sebagai Muslim yakni harus mengucapkan dua kalimat Syahadat yang
berbunyi "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa
Muhammad adalah rasul Allah." Pernyataan iman ini disebut kalimat "Shahada", yang
merupakan salah satu dari "lima rukun" Islam. Dengan mengucapkan kalimat itu,
seseorang telah menjadi orang Islam. Umat Kristen juga mempunyai pengakuan iman.
Kita menyatakan di depan umum bahwa Yesus telah dibangkitkan dari kematian dan
bahwa ia adalah Tuhan (Junjungan Ilahi) (Rom. 10:9). Yesus lebih dari seorang nabi. Ia
adalah Mesias (Al-Masih), seorang Raja yang berhak atas tahta (Luk. 23:2). Yesus yang
telah bangkit dari alam maut akan memerintah atas seluruh dunia. Nabi Yesaya
berkata: "Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan Ia akan bangkit untuk memerintah
bangsa-bangsa, dan kepada-Nyalah bangsa-bangsa akan menaruh harapan" (Rom.
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15:12). Ia adalah Immanuel, yaitu "Tuhan beserta kita". Yesus adalah Dia yang dipilih
untuk memerintah atas bangsa-bangsa.
Pokok Doa
•

Berdoalah supaya orang-orang Islam mendapat kesempatan mengetahui informasi
mendetail di seputar kematian Yesus dan kebangkitan-Nya dari kematian. Orang Kristen
perlu berhikmat dan sungguh-sungguh sabar untuk menyampaikan apa yang terjadi.

•

Berdoalah agar orang-orang Islam bisa jelas melihat bahwa Yesus lebih dari hanya
seorang nabi. Ialah sesungguhnya Tuhan atas seluruh bumi. Ia adalah Sang Mesias,
seorang raja. Islam dan kekristenan berbeda tajam dalam hal ini.

•

Berdoalah agar orang-orang Islam yang percaya tahu bagaimana mereka harus
menghormati Muhammad sebagai orang besar, tetapi memberikan pengabdian mereka
yang sepenuhnya kepada Yesus, Penguasa atas langit dan bumi.
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Orang-orang Islam diwajibkan bersembahyang 5 kali sehari pada waktu- waktu tertentu
dengan berkiblat/menghadap ke arah Mekah. Doa-doa cara Islami bersifat formal dan
ritual, tetapi banyak penganut Islam sungguh-sungguh berusaha bersikap tulus dalam
menjalankan ibadah sembahyangnya. Doa penganut Islam harus dilakukan dengan
penuh hormat dan sikap santun terhadap Allah. (Perhatikan bahwa semua orang
berbahasa Arab, baik yang Kristen maupun yang Islam, memakai kata "Allah" untuk
Tuhan, meskipun pengertian mereka tentang Tuhan jauh berbeda.) "Bersembahyang
dengan benar dan pada waktu yang telah ditetapkan, itulah salah satu tanda kebesaran
agama (Islam) dan tanda utama agama yang benar." Sembahyang harus dilakukan
dengan hati dan tubuh yang bersih, dengan mengenakan pakaian yang bersih dan di
tempat yang bersih pula. Membasuh tangan, hidung, wajah, kedua lengan, telinga dan
kaki sebelum mulai bersembahyang sangatlah penting." Orang Islam sangat
menekankan posisi tubuh dan melafalkan doa-doa secara tepat (harus dalam bahasa
Arab). Hampir semua doanya adalah dalam bentuk kalimat-kalimat tertentu yang telah
dihafalkan. Dengan bersembahyang lima kali dalam sehari, seorang Muslim sujud
menyembah Allah seluruhnya hingga 34 kali dan ia akan mengulang-ulang kalimatkalimat sebagai berikut: "Allahu akbar" (Allah itu besar), "Terpujilah Tuhanku yang
besar", "Allah mendengar orang yang memuji-Nya" Ia juga akan melafalkan "Al-Fatihah"
atau ayat-ayat lain dari Al Qur’an hingga 17 kali, demikian juga kalimat "Shahada"
(syahadat) dan salam kepada sesama Muslim.
Orang Islam baru boleh mengajukan permohonan-permohonan pribadi kepada Allah
sesudah selesai bersembahyang. Tetapi tidak sesering orang Kristen dalam menaikkan
permohonan mereka. Umat Islam tidak percaya bahwa Allah mengikat diri kepada
umat-Nya dengan mengadakan suatu perjanjian. Ini adalah suatu pengertian penting
untuk memahami sikap mereka dalam pengabulan doa-doa yang dipanjatkan, serta
kurangnya keyakinan mereka bahwa sesungguhnya Allah mengasihi mereka dalam
keadaan apa pun. Penyebab lainnya adalah fatalisme yang terdapat dalam ajaran Islam
(menerima nasib/taqdir), penganut Islam pada umumnya tidak percaya bahwa doa-doa
mereka akan mengubah nasibnya. Mereka umumnya percaya bahwa apa pun yang
mereka lakukan atau mohonkan, kehendak Allah (entah itu baik atau buruk) akan pasti
terjadi. Orang- orang Islam tidak terbiasa seperti orang Kristen, berharap dan percaya
bahwa Allah akan mengabulkan doa mereka secara khusus. di sinilah terletak
perbedaan besar antara Islam dan Kristen dalam pengalaman agama mereka. Apabila
orang Kristen berbicara mengenai doa, yang dimaksudkan adalah hubungan langsung
dengan Allah dari dua arah secara timbal balik. Orang Islam tidak pernah
mengharapkan bahwa Allah sewaktu-waktu akan balik bicara dengan mereka secara
langsung. Sebagian besar orang Islam berkata bahwa Allah hanya bicara lewat AlQur’an. Mereka tidak terbiasa mendengarkan suara Allah. Bahkan Nabi Muhammad
sendiri katanya hanya mendengar dari Allah secara tidak langsung, yaitu lewat seorang
malaikat.
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Pokok Doa
•

Berdoalah agar orang-orang Islam mulai percaya bahwa Allah sendiri rindu untuk
berkomunikasi langsung dengan mereka. Bedoalah agar hal ini khususnya terjadi pada
orang-orang Islam yang Anda kenal secara pribadi (atasan di kantor, rekan sekerja di
kantor, karyawan, tetangga, teman sekolah, karyawan rumah). Berdoalah bagi warga
Muslim di kota, daerah dan bangsa Anda.

•

Berdoalah bagi orang-orang Islam yang baru percaya, agar mereka mulai sungguhsungguh yakin bahwa Allah adalah Allah yang setia kepada perjanjian-perjanjian- Nya.

•

Orang Kristen perlu dengan penuh kerendahan hati berbagi cerita kepada orang-orang
Islam mengenai pengalaman mereka dalam berdoa. Berdoalah agar Tuhan memberi
kita hikmat ketika membagikan pengalaman kita dalam berdoa, sehingga Tuhan akan
dimuliakan dan orang Islam mengerti Tuhan dengan lebih baik. "Enseignement de la
prière" oleh Mohammed Mahmoud Assaouaf hal..20, terjemahan bahasa Perancis dari
tulisan Salaheddine Kechrid 1977
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Jumat, 7 Oktober 2005: Orang Islam, Uang dan Zakat

Dalam sejarah, dan juga hingga kini, orang Islam telah berhasil menggunakan
hubungan dagang sebagai sarana untuk menyebarkan agama Islam. Sekitar 150 tahun
terakhir ini banyak suku di Afrika menjadi pemeluk Islam karena hubungan dagang.
Orang Arab di Timur Tengah beranggapan bahwa kekayaan minyak adalah titipan Allah
dan mereka memanfaatkannya sebagai sarana untuk membiayai penyebaran Islam ke
seluruh dunia, dengan menyediakan Al Qur’an, buku-buku bacaan Islam, membangun
mesjid, sekolah-sekolah, rumah sakit dan menyediakan program bantuan di manca
Negara. Pengajaran dalam Islam melarang untuk meminjamkan uang dengan menarik
bunga, hal itu adalah haram. Pada kenyataannya tidak selalu prinsip ini dipegang teguh,
tetapi positifnya adalah umat Islam dianjurkan untuk mengendalikan kuasa negative dari
tingkatan bunga yang tinggi. Masyarakat Muslim di Bangladesh telah memprakarsai
berdirinya Bank Grameen guna membantu mengembangan ekonomi bangsa-bangsa
yang miskin lewat pinjaman untuk usaha kecil dan menengah. Dana yang dipinjamkan
antara US$ 50-200. Hal ini telah menolong jutaan orang di seluruh dunia menjadi
relative lebih makmur (lihat website http://www.grameen-info.org). Salah satu dari lima
rukun Islam disebut Zakat, yang berarti menyedekahkan uang atau harta benda kita.
Kata Zakat berarti "penyucian" tetapi juga "pertumbuhan". Memberi zakat diumpamakan
seperti; seseorang tukang kebun yang memangkas dahan-dahan kering yang tidak
menghasilkan buah, dan sekaligus memungkinkan pertumbuhan yang baru. Orang
Islam percaya bahwa dengan membayar zakat mereka menyucikan diri dari dosa dan
Allah memakai hal itu untuk menguji kesungguhan mereka.
Hukum Zakat, kalau tidak membayar zakat dosa. Kalau membayar zakat terima upahpahala. Besar Zakat 2,5% dalam setahun.
Yang wajib kena zakat
1.
2.
3.
4.
5.

Binatang ternak (unta,sapi, kerbau, kambing.
Mas dan perak
Biji-bijian makanan (gandum, beras, jagung)
Buah-buahan kurma dan anggur.
Barang-barang perniagaan yang dapat disamakan dengan emas dan perak.

Jenis-jenis zakat:
1. Zakat umum (no 1-5 di atas)
2. Zakat Rikas. 20% harta terpendam (harta karun).
3. Zakat Fitrah 3,1 ltr beras/gandum/jagung. Per kepala wajib diberikan pada saat
Ramadhan.

Yang berhak menerima zakat:
1. Fakir miskin
2. Pengurus zakat
3. Mualaf /Orang yang berpindah ke agama Islam
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4.
5.
6.
7.

Orang yang baru membebaskan budaknya
Musafir atau pengembara
orang yang terlilit hutang atau bangkrut
Tentara Allah - mujahidin-mujahidin - penjihad.
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Orang Islam yang telah menerima Tuhan Yesus sebagi juru selamat pribadi, harus
menyesuaikan diri dengan prinsip yang berbeda dalam hal memberi. Alkitab
mengajarkan untuk memberi 10% dari setiap penghasilan kita.
Pokok Doa
•

Segala kekayaan yang ada di bumi adalah milik Tuhan. Berdoa menyatakan bahwa
Bank Grameen adalah milik Tuhan, mohon Tuhan memimpin dan mengatur semua
aspek pengelolaan Bank tersebut sesuai kehendak-Nya.

•

Berdoa Mohon kuasa Tuhan melawat pimpinan dan pengurus Bank Grameen), sebagai
lembaga yang meningkatkan ekonomi kaum miskin. Berdoa mohon Roh takut akan
Tuhan menggentarkan setiap mereka, sehingga setiap rencana dan keputusan yang
diambil oleh Bank Grameen berdampak positif baik bagi golongan Muslim dan minoritas.

•

Luk. 16:11,13; Mat. 6: :24; 1Tim. 6:10 Bank Grameen: "Kelompok- kelompok yang
beranggotakan lima orang diberi pinjaman uang guna menciptakan peluang-peluang
ekonomi bagi kelompok tersebut, sehingga dapat melangkah dengan penuh tanggung
jawab." Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan,
suka memberi dan membagi dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai
dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang
sebenarnya. 1Tim. 6:18-19
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Sabtu, 8 Oktober 2005: Kaum Perempuan di Negeri Yaman

"Benar-benarkah engkau mau berdoa bagiku? Benar-benarkah engkau mau meminta
Allah yang empunya langit supaya Ia menyembuhkan penyakitku? Silakan saja, tetapi
aku sulit percaya bahwa Allah mau sejenak pun melihat penderitaan seorang
perempuan. Sudah takdir dari Allah bahwa kita orang perempuan harus menderita."
Begitulah reaksi pertama Fatma ketika beberapa orang Kristen ingin mendoakannya.
Menurut Fatma, mengharapkan kesembuhan itu berarti meminta terlalu banyak dari
Allah. Ternyata banyak perempuan Yaman mempunyai pikiran yang sama seperti
Fatma. dan tidak semua penderitaan mereka disebabkan oleh penyakit. Banyak
penderitaan mereka diakibatkan oleh segala rupa kepincangan masyarakat. Mereka
pun menderita karena tidak mendapatkan hak atas pendidikan, demikian juga apabila
mereka dinikahkan pada usia sangat dini dan seringkali bertentangan dengan kemauan
mereka sendiri. Sebagian besar perempuan bekerja keras sepanjang hari membanting
tulang dan diperlakukan dengan buruk. Seringkali mereka diceraikan karena alasan
yang semena-mena, dan terkadang mereka menjadi istri yang kedua atau ketiga. Anakanak perempuan dibesarkan tanpa bisa mengharapkan apa-apa, dan mereka akhirnya
percaya bahwa memang sudah takdir ilahi untuk melayani dan menyenangkan orang
lain, sementara mereka sendiri menderita. Mereka akhirnya percaya bahwa memang
demikian kehendak Allah. Sebagian besar perempuan Yaman tidak mengenal Tuhan
sebagai seorang Bapak yang penuh kasih sayang. Hidup mereka di tengah kegelapan,
jauh dari cahaya terang cinta kasih-Nya yang begitu besar. Sulit bagi mereka untuk
membayangkan bahwa Allah sudi untuk turut merasakan penderitaan mereka dan
memahami ketidakadilan yang menimpa mereka. Namun sesungguhnya ada harapan:
Tuhan adalah Tuhan yang rindu untuk menyembuhkan, memberikan penghiburan, dan
memperbarui kehidupan mereka. Fatma kini sudah menjadi orang percaya. dan di
Yaman dia tidak sendiri, bersama Fatma ada beberapa banyak lagi wanita Yaman lain
yang juga sudah menerima kehidupan yang baru dari Tuhan. (Diperkirakan ada lebih
kurang 200 orang Yaman yang percaya, meskipun sebagian besar mereka adalah
kaum pria.)
Republik Yaman (populasi 20 juta jiwa) adalah negara Arab paling miskin dan dianggap
sebagai negeri yang paling "terbelakang" oleh negara-negara tetangganya (Arab) yang
jauh lebih kaya. Orang Yaman yang berdarah Arab 95 persen terdiri dari 1.700
kelompok suku kecil (klan), Muslim Sunni, dan Muslim Syiah Zaidi 37 persen). Agama
resmi negeri ini adalah Islam, dan sistem perundang-undangannya didasarkan atas
syariah Islam. Tetapi bukankah Tuhan selalu memilih hal-hal yang paling lemah di dunia
untuk mempermalukan mereka yang kuat? Pintu- pintu dari negeri ini sungguh terbuka
lebar. Banyak benih telah ditaburkan, banyak orang telah mempersembahkan
kehidupan mereka dan mati syahid. dan ladang tuaian sudah semakin menguning.
"Mereka semua akan datang dari Syeba [Yaman], akan membawa emas dan
kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan" (Yes. 60:6)
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Pokok Doa
•

Ratu Syeba [Yaman] pernah datang dari ujung dunia untuk mendengar hikmat Salomo.
Berdoalah agar wanita-wanita Yaman akan datang menghadap kepada Dia yang lebih
besar dari Salomo, untuk mendengar hikmat-Nya dan menerima kehidupan dari Dia
(Mat. 12:42).

•

Berdoalah agar para wanita Yaman akan bertumbuh dalam iman dan kedewasaan
rohani serta membangun persahabatan dengan orang-orang yang saleh (Efe. 4:11,
6:24). Seringkali sulit bagi mereka untuk datang ke pertemuan-pertemuan, karena
tanggung jawab keluarga dan juga karena hal itu sangat berbahaya.

•

Doakan para pria Yaman yang telah percaya. Berdoalah agar bangkit para pemimpin
setempat yang dewasa rohani, pemimpin yang dapat berfungsi sebagai bapa rohani dan
gembala-gembala yang menggembalakan jemaat.

•

Berdoalah agar Kebenaran Isa Al-Masih berhasil merebut hati masyarakat Yaman.

•

Dalam nama Tuhan Yesus Kristus putuskan ikatan dan tuntutan hutang darah. Dalam
nama Tuhan Yesus Kristus hancurkan roh perbudakan atas wanita.
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Minggu, 9 Oktober 2005: Titik Terang Bagi Umat Kristen di Timur Tengah

Banyak hal positif seperti reformasi dan demokrasi, sedang terjadi di beberapa negara
kawasan Timur Tengah. Ribuan warga Iran mulai berpaling kepada Kristus, walaupun
mereka menghadapi penindasan dan ancaman. Cahaya terang Ilahi semakin bersinar di
tengah upaya-upaya untuk memadamkannya. Berjuta-juta orang Kristen (orang-orang
Kristen Koptik di Mesir, Libanon dan Palestina, orang-orang Iran yang baru bertobat dan
pekerja-pekerja asing dari Asia yang mencari nafkah di Negara-negara Teluk dan Arab
Saudi) masih bertahan hidup di Timur Tengah.
Namun demikian, selama 20 tahun terakhir ini puluhan ribu umat Kristen telah
mengungsi meninggalkan Timur Tengah karena penindasan dan perlakuan diskriminatif
(terutama warga Palestina, Libanon, Iran dan Irak). Baru-baru ini banyak terjadi tindak
kekerasan terhadap umat Kristen (pembakaran gedung-gedung gereja, penculikan,
pembunuhan dan berbagai tindakan terorisme). Keadaan ini memaksa banyak warga
Khaldea-Assyur dan umat Kristen lainnya di Irak melarikan diri ke Yordania dan Suriah
dan ke tempat-tempat lainnya.(
Umat Kristen dari rumpun bangsa Khaldea-Assyur hingga kini masih tetap berbahasa
Aramik) di sisi lain, pemerintah Irak dan tokoh agama Ayatollah Besar Sistani telah
mengutuk keras berbagai serangan terhadap umat Kristen. Siaran satelit melalui
jaringan TV Kristen SAT- 7 (lihat http://www.sat7.org) pada beberapa tahun terakhir ini
telah memberikan titik terang dan menguatkan iman umat Kristen di Timur Tengah dan
Afrika Utara dengan siaran yang bersifat informatif, mendidik dan memberi inspirasi dan
cukup berhati-hati dengan kesaksian kepada pemirsa non Kristen. Program SAT-7
benar-benar bebas dari politik. Mereka mengetengahkan keyakinan iman dan perilaku
Kristiani tanpa menyudutkan denominasi, kelompok etnis dan kelompok agama lain.
Siaran-siaran ini tidak terang-terangan membujuk orang Islam untuk pindah agama ke
Kristen. Tetapi mereka berupaya menepis gambaran negatif yang sering dimiliki orang
Muslim terhadap umat Kristiani, gereja dan Tuhan Yesus. Hasilnya, SAT-7 banyak
menjembatani antara Muslim dan Kristen untuk saling mengerti dan memudahkan
orang Islam untuk menarik kesimpulan jelas.
Berikut ini adalah beberapa komentar dari pemirsa SAT-7:
•

•

•

"'SAT-7' adalah saluran televisi yang bagus dan memainkan peran penting memenuhi
kebutuhan rohani kami, terutama karena melalui siaran-siarannya kami, yang tinggal di
kawasan di mana tidak terdapat gereja-gereja dipersulit, bisa mengetahui kegiatankegiatan gereja. Saya sangat memuji program-programnya yang bagus dan bervariasi."
(Wanita Mesir yang tinggal di Arab Saudi).
"Tidak ada kata-kata yang cukup untuk menggambarkan kekaguman, cinta kasih, dan
sukacita yang kami rasakan dalam menonton program- program SAT-7." ("Komentar tiga
orang anak dari Palestina").
"Banyak terima kasih atas program-program yang bagus ini, yang memenuhi hati kami
dengan sukacita, damai sejahtera dan iman. Keluargaku dan aku sendiri duduk di depan
pesawat TV setiap hari untuk menonton program-program ini dan kami berdoa untuk
Anda. ("Seorang pria dari Israel/Palestina").
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Pokok Doa
•

Berdoa bagi umat Kristen Timur Tengah, agar bertumbuh dalam cinta kasih, ketabahan
dan keberanian (2Tim. 1:7-10; Kis. 4:29-31; Mat. 5:11-12, 44).

•

Hampir semua orang Kristen di Timur Tengah pernah diperlakukan dengan tidak adil.
Berdoa agar mereka berharap sepenuhnya kepada Tuhan dan percaya akan kesetiaanNya (Rom. 12:21; Mat. 5:16; Ibr. 6:10).

•

Berdoa bagi SAT-7 agar tetap berkibar dalam menguatkan dan membangun iman orangorang Kristen di Timur Tengah, dan menyanggupkan mereka untuk hidup dan bersaksi
bagi Kristus. Berdoa bagi para staf dan tenaga pendukung agar dapat terus
memproduksi berbagai program yang bernafaskan kehidupan. SAT-7. saat ini tetap
mengudara 24 jam sehari, tetapi baru dapat memproduksi siaran baru sebanyak 3 jam
sehari. Tolong doakan dana untuk menambah program siaran.

•

Berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus hancurkan roh penolakan terhadap Tuhan
Yesus Kristus, roh kesombongan, roh agresif, dan roh kekerasan. Catatan: mulailah
memikirkan untuk doa bersama sedunia, yaitu "Hari Doa Sedunia bagi gereja Tuhan
yang Tertindas", bisa pada 6 atau 13 November 2005 (tanggalnya tergantung Negara
tempat tinggal Anda). Informasi selanjutnya ada di: http://www.persecutedchurch.org
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Senin, 10 Oktober 2005: Iran

Iran, adalah sebuah negara besar (ukurannya sebesar gabungan negara; Prancis,
Spanyol, Italia dan Jerman) dulunya dikenal sebagai Persia. Iran bukanlah negara Arab,
tapi terdiri dari orang-orang Persia, Azeria, dan lebih dari 65 kelompok etnik. Sejarah
Iran dapat dilihat kembali pada waktu kerajaan Persia. Iran telah menjadi negara Islam
sejak tahun 650 M, tapi mayoritas dari orang-orang Iran tidak menjadi Muslim sampai
abad ke-9. Kebanyakan adalah Islam Syiah. Setelah berabad-abad menjadi kerajaan,
maka pada tahun 1979 Iran ditetapkan menjadi negara Republik Islam Iran. Secara
resmi hubungan antara status sipil dan agama sangat menyatu dan terkait erat.
Pemimpin agama negara ini menjalankan kekuasaannya melalui berbagai variasi aturan
mulai dari peraturan umum, sampai larangan alkohol, berbagai peraturan untuk wanita.
Bagaimanapun juga peraturan-peraturan itu sering dapat berubah-ubah. Ciri-ciri anak
muda Iran adalah cerdas, mempesona, dan tertarik akan segalanya dari Barat, tapi
tidak sangat tertarik dalam Islam. Banyak anak-anak muda Iran merindukan kebebasan.
Sangat disayangkan, istilah "kebebasan" itu sering digambarkan seperti yang dilihat
dalam media-media barat -- yang berarti bahwa apa pun bisa diterima (ini bukanlah
perspektif Tuhan). Hari ini, lebih dari setengah populasi Iran ada di bawah usia 25
tahun. Beberapa gerakan mahasiswa telah ditindas dalam beberapa dekade trakhir ini,
hal ini secara perlahan-lahan melemahkan generasi muda. Sebagian besar dari mereka
telah hilang pengharapan dan kepercayaan pada politik dan agama; banyak yang
menghadapi kenyataan hidup dengan menggunakan obat- obat terlarang.
Sejak pekerjaan misionari dilarang di Iran, keputusan untuk menerima Tuhan Yesus
membawa konsekuensi yang besar bagi orang-orang Iran. Ancaman kematian adalah
nyata bagi orang-orang Iran yang mengakui kepercayaan lain. di sisi lain, Tuhan sedang
membangun kerajaan-Nya di Iran, khususnya melalui gereja rumah. "Ada jutaan orang
Muslim Iran yang datang mengakui iman mereka kepada Kristus". Sesuai dengan
laporan pelayanan "Pintu Terbuka". Seorang gembala Iran berkomentar: "dalam tahun
1980an, kita bergembira karena 2 atau 3 orang percaya baru setiap bulan. Dalam tahun
1990an, kita terkesan ketika kita mendengar tentang kelompok orang yang baru
percaya. Hari ini, kita baru saja sedikit banyaknya dikejutkan untuk menemukan suatu
jemaat baru gereja bawah tanah. Berbagai hal yang luar biasa juga tejadi di antara 4-5
juta orang-orang Iran yang tinggal di luar Iran. Banyak yang terpaksa meninggalkan Iran
dan menjadi pengungsi. Ribuan telah datang kepada Kristus, dan persekutuan orangorang Iran berkembang di negara-negara sepanjang Eropa dan Amerika Utara, sama
halnya di negara Austalia dan Turki. Sebuah film penginjilan terbaru untuk orang-orang
Iran dengan judul Nostalgia Keputusan telah diproduksi dan sekarang sedang dibagikan
di antara orang Iran yang tersebar. Film tersebut menggambarkan kehidupan yang
keras yang dialami oleh orang Iran yang mengungsi di Eropa.
Pokok Doa
•

Berdoa agar politikus dan pemimpin Iran akan menghargai hak-hak asasi manusia
(HAM) dan bertindak demi kesejahteraan orang-orang mereka.
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•

Berdoa agar orang-orang Iran yang dikecewakan akan bertemu dangan Tuhan Yesus.

•

Berdoa untuk perlindungan orang percaya yang berasal dari latar belakang Islam.

•

Berdoa agar Tuhan memberkati program penginjilan melalui pelayanan TV satelit dan
internet.

•

Berdoa untuk pertumbuhan dan kedewasaan rohani bagi banyak orang Iran yang
bersekutu dan tersebar di banyak negara.

•

Berdoa untuk penyebaran Alkitab, buku dan film rohani juga film Nostalgia Keputusan.

•

Berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus hancurkan roh dusta, roh penolakan akan
kebenaran, roh kesombongan, roh bebal, roh kebencian roh dendam, roh kekerasan.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus putuskan ikatan dan tuntutan hutang darah dari
orang-orang Iran.
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Selasa, 11 Oktober 2005: Kota-Kota Besar Utama Dalam Teluk
Tiga Kota Besar Uni Emirat Arab (UEA)

Abu Dhabi
Populasi: 541,000
Penduduk pertama Abu Dhabi adalah orang Badui (Pengembara) yakni Bani Yas suatu
suku bangsa yang telah memiliki kebiasan hidup dan tinggal selama seribu tahun tanpa
perubahan. Bagaimanapun juga ada sedikit dari generasi baru mereka yang terlihat
masih mempertahankan tradisi tersebut.
•

Sebagai orang-orang muda yang menyimpan kultur dari para bapak mereka, berdoa
agar kekosongan ini tidak akan diisi dengan paham sekuler dan materialisme, tetapi oleh
suatu rasa lapar untuk Tuhan dan Kebenaran-Nya. Sebagai kota besar yang modern,
Abu Dhabi terus berkembang dengan pembangunan gedung-gedung kantor dan
apartemen bertingkat, menggantikan rumah-rumah campuran tahun 1960an yang mulai
rusak, yang dibangun dengan dana penemuan minyak yang pertama. Seperti lazimnya
pertumbuhan kota besar, maka penduduknya pun menghadapi semua isu tentang
masalah perkotaan seperti ada yang miskin, ada yang kesepian ada yang terjerat
masalah, semuanya sedang mengharapkan mendengar berita gembira.

•

Berdoa mohon kuasa Tuhan menyadarkan dan menyanggupkan orang Kristen yang
bekerja di kota besar agar memiliki hati yang penuh belas kasihan dan bersedia menjadi
jawaban atas kebutuhan yang ada di kota mereka. Sebelum ditemukannya minyak, Abu
Dhabi adalah sebuah desa kecil tempat orang memancing. Sekarang ini telah menjadi
sebuah kota modern yang besar dengan arsitektur terkemuka, juga sebagai pusat
keuangan dan politik Emirat Arab. Keunggulan dan perannya dalam Emirat Arab disertai
tanggung jawabnya baik kepada federasi dan kepada keseluruhan Daerah Teluk Arab.

•

Berdoa mohon kuasa Tuhan mengontrol para pengambil keputusan baik dalam hal
ekonomi dan politik agar mereka menjadi aparat yang bijaksana dan berbelaskasihan
dalam semua keputusan dan pelaksanaannya.

•

Berdoa agar Tuhan memakai kehidupan orang Kristen sebagai surat Kristus yang
terbuka dan mereka menjadi alat kasih Tuhan bagi sesama.

•

Berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus hancurkan roh kesombongan dan roh
kenikmatan (roh babel).
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Dubai

Populasi: (674.000. 100 kota besar dan 1,510,000 berada di kota metropolitan) di Dubai
tatkala musim panas tiba, maka tempat rekreasi yang paling utama adalah berbelanja
dalam mal-mal. Paham materialisme dan nafsu akan uang menjadikan Dubai sedikit
banyaknya tempat "pemburuh" lingkungan bisnis.
•

Berdoa mohon Tuhan dengan kuasa-Nya yang ajaib berkenan mendatangi para Muslim
sehingga mereka mengalami perjumpaan ilahi yang supranatulal dengan Tuhan, seperti
Saulus yang diubahkan Tuhan. Berdoa bagi umat percaya yang menjadikan hidup
mereka sebagai surat Kristus yang terbuka melalui usaha yang mereka kerjakan di
tengah persaingan yang menekan.

Burj Al Arab, adalah sebuah hotel termewah, yang menggambarkan seluruh bumi yang
dikenali dengan Dubai. Burj, Atau "Menara", bukan hanya sekedar sebuah simbol Dubai
melainkan sebuah prestasi arsitektur yang mengagumkan. Tumpukan kekayaan,
berusaha menjadi yang terbaik dan yang paling besar, disertai suatu keinginan untuk
dilihat sebagai kota modern terbesar dalam pandangan dunia telah menjadi terget
dalam pembangunan proyek-proyek lokal.
•

Berdoa mohon Tuhan dengan kuasa-Nya akan menyadarkan orang-orang Emirat Arab
bahwa kebutuhan mereka untuk arti hidup yang terbaik hanya dijumpai dalam hubungan
pribadi dengan Kristus. Banyak keluarga-keluarga lokal mempunyai rumah bagaikan
istana agung. Syekh yang penguasa memelihara orang-orang mereka yang baik dengan
menyediakan rumah, pendidikan, dan bantuan keuangan. Banyak yang menyadari
kenyamanan material tidak membawa kebahagiaan.

•

Berdoa untuk kesaksian banyak para pekerja Kristen yang kebanyakan adalah (orang
Plipina dan Orang India) yang tinggal dan bekerja di rumah. Berdoa agar Tuhan
memberikan keberanian dan kesanggupan bagi mereka untuk melayani majikan mereka
dengan berita Injil. Berdoa agar Tuhan membuka hati para majikan untuk merindukan
kebenaran yang sejati.

•

Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat
perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." (Mat. 5:16)

•

Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hancurkan roh kesombongan dan roh kenikmatan
(roh babel).
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Al Ain

Populasi: 318,000 jiwa
Al Ain adalah tempat lahirnya almarhum penguasa Uni Emirat Arab, Syekh Al Zayed
Nayhan. Terletak pada suatu jalur perdagangan penting di persimpangan padang pasir
yang sangat berpengaruh pada masa lampau. Satu-satunya kota besar yang terdapat
dalam negeri yang besar dan suatu kota besar yang berbatasan dengan Oman kota
praja Buraimi. Pada hari-hari ini Al Ain berada dalam suatu persimpangan pengaruh
zaman lampau.
•

Berdoa agar kota besar ini akan menjadi pusat penginjilan oleh orang-orang percaya
yang berkunjung ke kota ini. Kenyamanan Oasis Al Ain yang hijau hanya dapat dinikmati
karena adanya air. Pembuatan sistem Irigasi memungkinkan air dialirkan dari
sumbernya di gunung untuk memenuhi kebutuhan tanaman yang ada. Kata bahasa Arab
untuk air adalah "mai" digunakan secara kiasan untuk menguraikan sesuatu yang
gampang, yang menyenangkan atau manis.

•

Berdoa agar orang-orang dari Al Ain akan mengenali satu-satunya sumber air
kehidupan. Berdoa agar mereka akan mengenal Yesus sebagai sumber air hidup
mereka.

•

Berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus hancurkan roh kesombongan dan roh
kenikmatan (roh babel). Rangkaian pegunungan mendominasi Oasis Al Ain. Curah
hujan yang turun di atas pegunungan ini terserap ke dalam tanah dan menjadi
kandungan mata air untuk musim semi. Bukti sejarah yang berusia 3,000 tahun
berbicara tentang suatu masa ketika daerah ini dulunya lebih subur dan lebih dingin.
Bahkan masih dalam ingatan ada yang menyatakan ketika itu curah hujan lebih banyak
dan dataran ini menjadi tempat mengembara sekelompok kambing dan unta.

•

Berdoa agar kekeringan rohani di tempat ini akan digantikan dengan "sumber air (Oasis)
di padang pasir". (Yoh. 7:37-38) Informasi pada halaman ini telah disajikan oleh usaha
pendoa syafat "Berdoa Melalui Semenanjung Arab". Kami sangat merekomendasikan
menggunakan materi doa mereka (digital dan yang dicetak), yang dapat ditemukan
dalam website http://www.pray-ap.info
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Rabu, 12 Oktober 2005: Kaum Janggi (Gypsy) di Mesir
Jumlah populasi: lebih dari sejuta jiwa

Di Timur Tengah, kalau seseorang menyebut kata "Janggi" maka hal itu dianggap suatu
penghinaan besar. Sebenarnya, Janggi itu adalah nama suatu masyarakat yang berasal
dari zaman dulu, yaitu kelompok bangsa yang semula berasal dari India, kemudian
mengungsi ke Eropa dan ke Timur Tengah sekian abad yang lalu. Ada lebih kurang
sejuta orang Janggi di Mesir, tetapi jumlah mereka tidak pernah dihitung setiap kali
diadakan sensus penduduk dan mereka pun tidak terdaftar pada pemerintah. Mereka
tidak mempunyai KTP atau surat lahir, dan tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Hidup
mereka dalam kelompok-kelompok marga di dalam atau dekat kota Iskandariah,
Fayoum, Kairo dan Kota Salaam.
Karena warna kulit mereka yang agak gelap dan rambut mereka yang kecoklatcoklatan, sering orang mengira mereka adalah orang India bagian Timur. Bahasa
mereka masih turunan bahasa Sansekerta dan bahasa-bahasa dari India bagian Barat
Laut. Beberapa kaum Janggi menetap di satu kota, sedangkan yang lainnya
mengembara dari satu tempat ke tempat yang lain sambil mencari pekerjaan atau
tempat perteduhan. Banyak orang Janggi suka berkumpul di ibukota Kairo dari berbagai
penjuru Mesir pada hari kelahiran Nabi Muhammad, yang disebut Maulud Nabi.
Kaum Janggi memakai berbagai nama lain untuk menyembunyikan jatidirinya, sehingga
dianggap agak misterius. "Asyur" terkadang terlihat memainkan serulingnya dan
mengiringi para penari pada pesta- pesta tertentu. Lain kali dia adalah "Abu Seria" yang
melayani tamu- tamu dalam pesta yang lain, dari kedai kopi berjalan yang
dioperasikannya di Delta Sungai Nil. Tetapi ketika mengerjakan pekerjaan besi tempa di
Kairo, namanya sudah berganti menjadi "Abu Doma". Macam-macam pekerjaan
mereka, umumnya berpenghasilan kecil. Ada yang menjual buah-buahan di tempattempat parkir di kota-kota seperti Kairo, sedangkan yang lain melakukan pekerjaan besi
tempa.
Janggi-janggi muda yang memberontak terhadap orang tuanya, banyak yang pada
akhirnya melakukan pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian khusus atau terjerumus
dalam perdagangan obat-obatan terlarang. Ada perempuan-perempuan yang menari
pada petang hari dalam pesta-pesta keagamaan di kota Tanta, kemudian bekerja
sebagai pelacur pada malam hari. Perempuan-perempuan Janggi sangat dicari karena
mereka sanggup bekerja keras -- entah di bidang sales, pekerjaan pabrik atau
pelacuran. Seringkali kaum pria Janggi tidak bekerja sama sekali, tetapi mereka hidup
dari pekerjaan istri mereka. "Mencari kesenangan", itulah kehidupan sebagai besar
Janggi pada intinya. Tujuan akhir pekerjaan mereka seringkali hanya untuk memberi
kesempatan mencari kenikmatan, entah dengan bermalas-malasan, mengisap rokok,
memakai obat-obatan terlarang atau melalui pelacuran.
Nilai-nilai moral Kristen itu merupakan konsep yang masih asing bagi mereka, begitu
juga soal mencari makna kehidupan. Gaya hidup mereka sering berakhir dalam
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kemelaratan. Wajah mereka mencerminkan adanya penolakkan dan rasa rendah diri,
dan hal-hal itu sesungguhnya sudah berurat akar di hati mereka. di negara Mesir
kebanyakan Janggi mengatakan mereka adalah Islam Sunni, tetapi sebenarnya mereka
sangat sedikit memegang agama. Karena mereka percaya benar akan hal-hal
supranatural dan mujizat, sehingga ada pintu-pintu terbuka untuk menginjili mereka.
Mereka paling suka mendengarkan cerita-cerita mengenai Yesus dan orang-orang suci
Kristen yang melakukan mukjizat. Apabila mereka mulai menyadari bahwa mereka
sungguh-sungguh dicintai dan diterima apa adanya, maka mereka pun menyambut
orang lain ke dalam rumah mereka. Tentu saja, Tuhan Yesus sendiri yang sudah mati
bagi mereka, akan senang bertemu dengan mereka!
Pokok Doa
•

Doakan orang-orang Kristen Mesir, agar terus menjangkau orang-orang Janggi di Mesir
dengan kasih Kristus.

•

Berdoalah agar sosok Tuhan Yesus diperlihatkan kepada kaum Janggi Mesir.

•

Doakan mereka agar terlepas dari kuasa kegelapan.

•

Berdoalah agar perempuan-perempuan Janggi bisa dimenangkan.

•

Doakan agar orang Janggi yang bertobat akan membawa Injil kepada masyarakat
mereka sendiri.

•

Berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus hancurkan roh okultisme, praktek perdukunan,
ramal, roh najis, roh penolakan, roh kemiskinan.
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Kamis, 13 Oktober 2005: Suku Lebou di Senegal
Populasi
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: 150,000 jiwa

Daerah tempat tinggal : Daerah pantai Senegal, terutama di sekitar ibukota Dakar
Kegiatan sehari-hari

: terutama menangkap ikan

Agama

: Islam Perdukunan 99 persen

Menjadi orang Kristen : tidak sampai 10 orang

Belum lama ini beberapa utusan Injil pergi ke desa Lebou. Mereka memperkenalkan diri
kepada warga Lebou dengan mengatakan: "Kami adalah pengikut Isa." Penduduk desa
itu langsung menjawab mereka: "O, Isa, kami kenal dia. di situ kami ada potretnya di
dinding. Ia dikuburkan di sebuah desa di dekat sini." Lho, kok bisa begitu? Rupanya
ceritanya begini: pada zaman dulu yang berpengaruh di masyarakat Lebou adalah
orang-orang Islam, yaitu kelompok Layenne bersaudara. Menurut kepercayaan mereka,
konon Muhammad dan Isa pernah mendatangi suku Lebou kurang lebih dari 100 tahun
yang lalu. Mereka menjelma kembali dalam sosok Seydina Laye (1843-1909) dan Issa
Rohou Laye (1909-1949). Dua tokoh tersebut memperoleh banyak pengikut, di
antaranya para pemimpin agama yang disebut kalif. Saat ini Cherif Abdoulahi adalah
kalif dari Mahdi (penjelmaan kembali dari Nabi Muhammad, yaitu Seydina Laye). Anda
dapat membaca lebih jauh mengenai kepercayaan ini di website http://www.layene.sn.
Masyarakat Lebou telah hidup di semenanjung Dakar sejak abad ke-18. Mereka
membangun benteng-benteng di seputar tempat tinggal yang baru dan mendirikan
sebuah republik independen pada tahun 1795. Hingga kini masih ada sebuah
pemerintahan yang terorganisir dengan baik di kalangan orang Lebou. Sebagian besar
pemilik tanah di Dakar adalah orang Lebou. Orang Lebou yang tinggal di Dakar bahkan
berpikir: "Dakar adalah kepunyaan kami." Nama Lebou kemungkinan berarti "pejuang
yang tidak pernah mau dijajah". Jelas sekali, orang Lebou sangat menghargai jatidiri,
budaya dan kemerdekaan mereka. Hanya orang yang benar-benar hidup seperti orang
Lebou yang boleh dianggap orang Lebou. Ada banyak praktik okultisme di kalangan
Lebou. Melalui Islam orang Lebou akhirnya mengerti bahwa ada Allah Pencipta. Tetapi,
menurut pandangan mereka Allah ini tidak bisa didekati oleh manusia. Orang Lebou
percaya bahwa ada suatu dunia gaib yang mengendalikan nasib mereka. Mereka lebih
suka berhubungan dengan roh-roh yang disebut "rab", yang konon katanya berasal dari
laut. Dibandingkan dengan Allah pencipta, jin-jin ini tampaknya lebih dekat secara fisik
dan emosional dengan mereka. "Rab" bisa baik, tetapi bisa juga jahat, dan dapat
membuat orang sakit, lumpuh atau menjadi bodoh. Ia dapat membunuh orang atau
menurunkan berkat dan perlindungan. Apabila seseorang diganggu oleh "rab" maka
ada upacara tertentu untuk mendamaikan orang tersebut dengan roh yang mengiringi
dia. Selama upacara-upacara demikian -- termasuk tari-tarian dan kidung-kidung
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nyanyian -- ada orang yang menjadi kesurupan, dan mereka menyembelih kurban
lembu jantan atau hewan yang lain. Upacara itu harus dipimpin oleh seorang juru sihir.
Kini ada beberapa lembaga misi Injili yang melayani di tengah suku Lebou. Ada
sejumlah orang Lebou yang menyatakan kesungguhan mereka untuk lebih mengenal
Yesus dan Alkitab. Ada yang mendapat mimpi dan penglihatan dari Tuhan.
Pokok Doa
•

Berdoalah supaya orang-orang Lebou menerima pewahyuan mengenai Tuhan Yesus.

•

Berdoalah agar orang-orang Lebou dapat terlepas dari cengkeraman kuasa kegelapan.

•

Berdoalah agar sikap suku ini yang menentang Injil akan dapat berubah menjadi
kerinduan yang sungguh-sungguh untuk ikut Tuhan.

•

Berdoalah kepada Tuhan agar memberi ketabahan dan ketekunan kepada orang-orang
Kristen yang berusaha membawa Injil kepada orang Lebou.

•

Berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus putuskan perjanjian roh dan hubunngan roh
dengan "rab" dan roh-roh jahat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hancurkan roh
kesombongan.
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Jumat, 14 Oktober 2005: Suku Mzab Berber di Aljazair

Dalam abad ke-11 di lembah Ghardaia masyarakat Mzab Berber mendirikan kota-kota
El-Atteuf (tahun 1011M.), Bou Noura (tahun 1046 M.), dan Ghardaia (tahun 1048 M.),
kemudian lagi kota Ben Isguen dan Melika, 600 km di sebelah Selatan Aljir dan 1.400
km di sebelah Utara Tamanrasset. Ghardaia adalah ibukota kawasan Mzab di tepi
gurun Sahara (gurun pasir terbesar di dunia). Lebih dari 100.000 orang tinggal di daerah
kawasan Mzab, sebagian besar dari mereka tinggal di lembah Ghardaia yang
panjangnya 7 km.
Watak dan sikap-sikap suku Mzab telah terbentuk oleh lingkungan gurun pasir yang
keras. Mereka bersifat kasar, praktis, toleran, suka berdialog dan sederhana, dan
mengandalkan dukungan warga desa lainnya. Pernah seorang Spanyol yang mengenal
daerah ini menulis mengenai warga penduduknya: "Orang-orang Mzab telah
mengembangkan suatu masyarakat yang sangat taat beribadah, tetapi selain itu juga
membangun solidaritas dari komunitas, bersifat saleh dan juga berintegrasi, di tengah
alam yang sangat buas terhadap manusia." Lembah Ghardaia bukanlah tempat bagi
orang yang bersifat individualis, karena orang yang hidup menyendiri tidak dapat
bertahan hidup di situ. Warga Mzab hanya berhasil mengatasi keadaan hidup yang
keras itu karena saling kompak. Mereka mengurusi orang-orang yang lemah, yang sakit
dan yang berkekurangan di dalam perkampungan mereka. Orang-orang Mzab termasuk
suku Berber dan bagian dari pengikut Ibd, yaitu sebuah mashab Islam yang dimulai oleh
Abdullah bin Ibd, yang merupakan pecahan dari pengikut Kharij. Menurut ajaran
mereka, siapa pun yang melakukan dosa berat adalah orang kafir. Mereka menganggap
lebih baik pendosa yang demikian dibiarkan terus dalam keadaan terkutuk untuk
selama-lamanya. Kebanyakan orang Islam kurang setuju dengan pengajaran ini, karena
itu kaum Mzab lebih suka mengasingkan diri pada tahun 661 M. Mula-mula mereka
pergi sebuah daerah yang disebut Quargia, yaitu kira-kira 100 km sebelah Timur
Ghardaia. Pada abad ke-11 mereka meneruskan perjalanan dan membangun
komunitas baru di pinggiran gurun pasir. Umumnya orang-orang Mzab adalah
pedagang-pedagang yang tinggal tersebar di seluruh Aljazair dan juga di negeri
Perancis.
Kota BenIsguen yang didirikan pada abad ke-14 dianggap sebagai kota suci di daerah
kawasan Mzab: ia merupakan sebuah kota yang sangat fundamentalis - jadi merokok,
berpakaian terbuka, dan potret-memotret dilarang. Islam dijalankan dengan sangat
ketat, bahkan secara harfiah seperti tertulis di Al Qur’an. Masyarakat di sini sangat
agamais. Sejak usia 12 tahun anak-anak perempuan diharuskan memakai cadar yang
menutupi seluruh tubuhnya kecuali mata. Orang asing dilarang menginap di dalam kota
pada malam hari.
Menurut seorang penulis, meskipun selama berabad-abad pemerintah yang berkuasa
atas Aljazair silih berganti, "Yang berkuasa boleh datang dan pergi, tetapi orang Mzab
tetap tinggal di sini."
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Pokok Doa
•

Berdoalah agar orang-orang Mzab lapar dan dahaga akan kebenaran dari Tuhan,
merindukan Raja Damai (Mat. 5:6) dan terlepas dari ikatan dosa.

•

Berdoalah agar pengenalan akan Tuhan Yesus disingkapkan kepada orang-orang Mzab
melalui Firman-Nya dalam bahasa setempat.

•

Doakan orang-orang Mzab yang tinggal di negeri Perancis supaya mendengar Injil dan
percaya akan Isa Al-Masih.

•

Berdoalah agar bangkit pendoa-pendoa syafaat yang berkomitmen untuk tetap
mendoakan suku Mzab.

•

Berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus hancurkan roh kepahitan, roh persungutan
kepada Tuhan.
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Sabtu, 15 Oktober 2005: Kenya

Bangsa Afrika Timur ini memiliki luas wilayah sebesar negara Perancis, dan merupakan
salah satu di antara negara-negara yang termiskin di dunia. Tiga perempat dari populasi
penduduknya aktif bekerja di bidang pertanian yang menjadi sektor utama
perekonomian negara Kenya. Usia tertinggi rata-rata yang dicapai oleh penduduk
Kenya yang berjumlah 32 juta jiwa adalah 52 tahun. Terinfeksi AIDS adalah
kenyataannya sangat tinggi: di tahun 2003, 1.2 juta orang secara resmi terinfeksi virus
HIV, dan mungkin ada banyak kasus yang jauh lebih tinggi yang belum diketahui. Lebih
dari 98% penduduk Kenya adalah orang asli Afrika yang terdiri dari 40 kelompok suku
yang berbeda. Kenya juga menjadi rumah bagi sekitar 90.000 Orang India dan
Pakistan, 40.000 orang Arab dan 35.000 orang Eropa. Sedikitnya ada 30 bahasa yang
berbeda dengan lebih dari 100 dialek bicara. Bahasa Nasionalnya adalah bahasa
Swahili, tetapi bahasa Inggris digunakan dalam pemerintahan dan perdagangan.
Sekitar 60% dari populasi mempraktekkan kepercayaan animisme dari tradisi Afrika,
sekitar 33% adalah Kristen, dan sekitar 6% adalah Muslim beraliran Sunni.
Orang Muslim pertama kali mencapai Kenya pada abad ke-10. Sebagai hasil perdangan
yang intensive dengan para pedagang dari Semenanjung Arab, dan perkawinan
campuran dengan wanita-wanita Afrika, maka kebudayaan Islam telah dibangun dan
berkembang di kawasan pantai. Sampai abad ke-19 orang Muslim terus bergerak
memasuki daratan pedalaman Kenya. Penjajahan Ingris telah menjadi kunci promosi
utama bagi orang-orang Muslim duduk dalam pemerintahan. Sepanjang periode
kolonial, orang Islam menduduki posisi istimewa karena mereka membantu angkatan
perang Inggris memerangi pemberontakan lokal. Setelah Kenya mencapai
kemerdekaan di tahun 1963 semakin banyak orang Afrika yang mengakui Iman Kristen
dan mengikuti pendidikan umum pada lembaga pendidikan yang ada. Penggunaan
bahasa Inggris menjadi terus meningkat dan penting bagi suatu karier dan jabatan
dalam pemerintahan. Hal ini menjadi lebih mudah bagi orang Kristen Afrika yang di didik
untuk memperoleh peluang sebagai pemimpin. Mereka yang tertinggal adalah mereka
yang mempertahankan pola pikir suku tradisional.
Menghadapi perubahan sosial ini, banyak orang Islam merasa terdorong untuk
menyatakan identitas Islam mereka dengan agresif ke dalam beberapa daerah Kenya.
Hari ini di Provinsi Kenya bagian utara sampai ke bagian timur laut mayoritas
penduduknya adalah orang Muslim. Islam telah berjuang dengan gigih untuk
memperluas pengaruhnya di bagian timur. Dukungan keuangan dari Arab Saudi untuk
pembangunan sekolah dan rumah sakit, telah menjadi sarana pengembangan agama.
Pemerintah Kenya memberikan kebebasan beragama, orang Islam mempunyai hak
untuk menggunakan hukum mereka sendiri di provinsi yang dikuasai oleh Islam.
Berbagai hal yang berhubungan dengan hukum perdata dihakimi oleh dewan syariah.
Dana pendidikan untuk sekolah-sekolah Islam juga disediakan oleh pemerintah.
Walaupun demikian belum semua Muslim Kenya merasa puas. Mereka tidak takut atau
segan untuk menyerang lembaga Kristen untuk memaksakan keinginan mereka. (dalam
bulan Juni 2004, orang Islam ortodoks telah membakar habis lima gereja Kristen).
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Pokok Doa
•

Berdoa mohon perlindungan dan kebijaksanaan dari Tuhan untuk semua orang Kristen
yang memiliki posisi dalam pemerintahan Kenya, agar semua pengambilan keputusan
yang mereka lakukan membuahkan hasil terbaik bagi seluruh masyarakat

•

Berdoa mohon Tuhan melimpahkan kekuatan, penghiburan dan kasih-Nya bagi orangorang Kristen yang mengalami penganiayaan di daerah-daerah tertentu.

•

Berdoa mohon Tuhan memberkati setiap usaha penulisan literatur Injili dalam bahasa
Swahili, berdoa untuk pendistribusiannya agar dapat tiba pada orang-orang Muslim yang
hatinya telah siap untuk menerima berita keselamatan dalam Isa Almasih.

•

Berdoa dalam Nama Yesus Kristus putuskan ikatan dan tuntutan hutang darah,
perjanjian darah, perjanjian yang tidak kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus
hancurkan roh penyembahan berhala, roh najis dan praktek okultisme.
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Orang Tuareg sering dianggap sebagai orang-orang misterius, dan sering
disalahpahami oleh orang yang lain. Sekali waktu mereka dikenal sebagai "Tuhan
Sahara", Suku-suku lain di sekitar mereka sering mempertimbangkan jika mau
berdekatan dengan mereka, karena dianggap sengit dan galak. Berbagai hal misteri
yang mengitari kehidupan orang- orang ini: mereka sudah terbiasa hidup mengasingkan
diri di sekitar daerah gurun pasir Sahara yang mengelilingi mereka, mereka telah terlatih
untuk bertahan dalam hidup di kala yang lain tidak mungkin bertahan. Mereka
mengenakan busana yang dapat menyembunyikan wajah mereka, mereka memelihara
perkawinan dalam garis keturunan mereka. Mereka menghormat cinta dan kebebasan
dalam kelapangan padang pasir, dan menolak pengaturan kekuasaan yang dianggap
hanya akan menimbulkan kesulitan bagi mereka, hal ini memberi semangat hidup dan
sekaligus menjadi kebanggaan mereka. Musim kering dan tekanan yang berlanjut dari
budaya luar telah membawa perubahan yang tidak disukai oleh para gembala
pengembara ini. Banyak orang Tuareg hidup sebagai pengembara, karenanya adalah
mustahil untuk mengetahui populasi mereka secara tepat di bentangan keluasan gurun
Sahara, Banyak perkiraan populasi yang berbeda untuk orang Tuareg. Ada yang
memperkirakan populasi mereka antara satu sampai tiga juta orang yang tersebar
sepanjang seluruh daerah mulai dari Niger, Mali, Burkina Faso, Chad, Mauritania,
Algeria, Libya dan Nigeria. Orang Tuareg menggunakan bahasa Barbar dari Afrika
bagian utara. Mereka berhasil menelusuri jalur keluarga mereka kembali sampai suatu
daerah di pegunungan Atlas. Bahasa asli mereka adalah Tamasheq (Tamashek,
Tamajaq atau Tamahaq), dengan berbagai dialek yang berbeda. Kebanyakan orang
Tuareg juga berbicara bahasa dari Afrika yang lain, tergantung pada daerah mana
mereka tinggal. Banyak dari mereka juga mengetahui Abjad tertulis Libya yang
berhubungan dengan catatan Tifinagh atau Shifinah. Sebagian terbesar dari peneliti
percaya bahwa Tuareg pernah menjadi orang Kristen, hal ini dapat dibuktikan dengan
nama-nama tradisional Kristen adalah biasa di antara mereka. Juga dekorasi dan
barang permata mereka mempertahankan lambang yang menyerupai object asal
Kristen. Hal ini tidak lagi dikenal sejak orang Tuareg memeluk agama Islam, namun hari
ini hal tersebut menjadi suatu pengaruh yang kuat atas mereka.. Tekanan untuk
berubah dari masa lalu dalam beberapa dekade telah membawa sedikit kebebasan
yang dirasakan di antara mereka. Kiranya mereka menemukan kebebasan yang sejati
yang hanya tersedia melalui Yesus, Tuhan yang benar atas padang pasir.
Pokok Doa
•

Orang Tuareg yang baru percaya Tuhan Yesus sering menghadapi penolakan dari
keluarga mereka dan masyarakat. Bagi mereka bila seseorang menolak Islam sama
halnya telah mencemarkan nama baik keluarga Itu. Hal ini sangat sulit karena kehidupan
lingkungan di mana pertolongan dan perlindungan keluarga sangat dubutuhkan oleh
mereka. (Mar. 10:29-31). Berdoa mohon Tuhan memberikan kekuatan, keberanian dan
perlindungan untuk Tuareg yang baru menerima Tuhan Yesus. Ada sedikit orang Kristen
dan hanya sedikit gereja di antara kelompok orang-orang ini. Orang percaya baru
memerlukan pemuridan dan dorongan, karena sulit bagi mereka untuk mendapat suatu
lingkungan yang tidak bermusuhan.
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•

Berdoa bagi orang Tuareg yang telah percaya, agar mereka akan menerima pemuridan
yang baik sehingga iman dan semangat mereka bertumbuh dan menjadi kuat dalam
Tuhan. Walaupun perubahan ekonomi sudah menggiring sebagian dari orang Tuareg
semakin dekat ke wilayah perkotaan, namun untuk membebaskan mereka dari
keterpencilan masih menjadi suatu rintangan utama bagi yang mau mencapai mereka.
Berdoa agar Tuhan memberikan strategi yang tepat untuk menjangkau Tuareg yang
tersebar.

•

Berdoa agar Tuhan makin menambahkan jumlah orang percaya Tuareg, agar mereka
siap meneruskan kesaksian lintas budaya di antara mereka. Sering kali "kaki yang
indah" akan mengalami sedikit kotor di gurun pasir Sahara yang panas dan berdebu
(Rom. 10:14-15). Mohon Tuhan mengutus lebih banyak lagi duta-Nya, juga mohon
Tuhan membangkitkan duta-Nya dari lokal Tuareg.

•

Berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus hancurkan roh kepahitan dan roh persungutan
pada Tuhan.
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Senin, 17 Oktober 2005: Orang N’Djamena di Chad

Terjemahan bahasa Inggris N’Djamena, adalah ibukota dari negara Chad. Chad, artinya
"tempat istirahat". Sangat disayangkan, untuk beberapa dekade terakhir N’Djamena
telah memiliki segalanya, kecuali tempat untuk istirahat. Sejarah dari kota besar ini
ditandai oleh konflik kesukuan, kegelisahan dan kerusuhan politik dan bahkan perang
pada tahun 1980an.
N’Djamena tampil sebagai suatu campuran yang beraneka warna dari berbagai
kelompok: suku, agama, pemujaan dan bahasa (ada sekitar 120 dialek di Chad), Hari
ini, N’Djamena mempunyai populasi sekitar satu juta orang ditambah dengan
perpindahan penduduk yang terus bertambah ke kota. Peningkatan populasi tersebut
belum dapat diimbangi dengan infrastruktur kota yang mampu menyediakan semua
kebutuhan air dan listrik bagi seluruh kota, bahkan suatu pengolahan limbah sampah
mengalami kekurangan. Hanya pada beberapa bagian dari kota besar saja tersedia air
dan penerangan.
Orang Muslim di N’Djamena menjalani kehidupan agamanya dengan taat dan ketat, dan
terlihat mengesankan. Mereka memiliki pengaruh yang kuat dalam politik dan ekonomi.
Kadang-kadang mereka agresif, hal ini membuat banyak orang Kristen di dalam kota
besar menjadi takut dan ragu untuk membagikan berita Injil, orang Kristen merasa
sebagai golongan kelas dua. Sebelumnya selama bertahun-tahun orang Muslim dan
Kristen hidup berdampingan dalam kota besar yang sama, tetapi secara geografi
mereka jelas terpisah. Dibagian selatan dari kota terdapat lebih dari 150 gereja Injili,
tapi di daerah utara yang wilayahnya lebih besar hanya ada sedikit gereja. Wilayah
utara dikelilingi oleh ratusan mesjid. Pada tahun-tahun terakhir ini telah ada ribuan
orang Muslim yang berpindah ke daerah selatan kota besar, dibandingkan hanya ada
belasan orang Kristen yang berpindah ke bagian utara kota. Kehadiran mereka ini
menciptakan suatu komunitas baru di mana orang Muslim dan Kristen hidup
bertetangga. Hal ini dapat berpotensi negatif yakni ketegangan antar suku dan agama,
tapi dapat juga menjadi peluang positif untuk membagikan berita Injil dan perintisan
gereja. Umat Kristen di Chad belajar untuk menjadi garam dan terang di tengah
kehidupan bertetangga dengan saudara-saudara Muslim mereka.
Di tahun-tahun terakhir ini gereja di Chad telah mulai mengutus duta- duta Injil ke
daerah Muslim. Dibagian utara dari ibukota terdapat sekitar 700.000 orang Muslim,
suatu jumlah besar yang masih terabaikan.
Ada sejumlah duta Injil lokal dan juga dari luar yang bekerja di tengah mereka, tapi
hanya sedikit yang tahu dengan benar budaya dan bahasa setempat, sehingga dapat
membagikan berita injil dengan efektif. Meskipun demikian, mereka sudah memulai
persekutuan di rumah- rumah. Para duta Injil memerlukan banyak kesabaran dan
keberanian. Setelah melewati banyak doa dan perjuangan administrasi yang panjang
maka pada tahun 2003, denominasi Injili secara resmi dapat memulai pelayanan radio
dengan memiliki stasiunnya sendiri. Sejak itu, Injil dapat diberitakan setiap hari. Juga

50

40 Hari Doa 2005

dalam dialek Arab Chadian, sebuah dialek Arab lokal yang banyak digunakan oleh
orang Muslim.
Pokok Doa
•

Bersyukur pada Tuhan atas kebebasan beragama di Chad.

•

Berdoa agar Tuhan mengirim lebih banyak lagi pekerja untuk melayani di N’Djamena.

•

Berdoa untuk gereja Chadian agar mereka dapat mengatasi sejarah dan budaya yang
menghalangi mereka untuk membagikan berita Injil bagi tetangga Muslim mereka.

•

Berdoa untuk pelayanan gereja rumah yang dikembangkan di tengah saudara-saudara
Muslim.

•

Berdoa untuk urapan dan keberanian dalam pemberitaan Injil yang disertai dengan
tanda-tanda dan mujizat baik melalui pelayanan (radio, kesaksian pribadi, literatur,
kaset, video dll).

•

Berdoa agar N’Djamena berhasil mencapai tujuan Ilahi-Nya.

•

Berdoa dalam nama Tuhan Yeus Kristus putuskan ikatan dan tuntutan hutang darah.
Berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus hancurkan roh iri hati, roh tamak akan
kekuasaan, roh kepahitan, roh peperangan.
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Selasa, 18 Oktober 2005: Orang-Orang Songhai di Afrika Barat

Tidak semua orang Afrika mengetahui bahwa di Afrika Barat sudah ada banyak
kerajaan besar. Kerajaan Songhai mulai ditetapkan di Gao, Mali sekitar tahun 680 M.
Sebelum ditaklukkan oleh Maroko dengan menggunakan senjata api pada tahun 1591.
Orang-orang Songhai memiliki keahlian dalam berorganisasi, mereka pemberani,
mereka memiliki ilmu sihir, dan bertumbuh dalam keyakinan islam yang telah memimpin
mereka membangun salah satu kerajaan terbesar di Afrika barat, (dengan luas wilayah
sebesar gabungan antara negara Perancis, Spanyol, Jerman, dan Italia, atau 20% dari
Amerika Serikat termasuk Alaska). Hari ini, lebih dari tiga juta orang Songhai tinggal di
sepanjang sungai Neger dari Niamey di Niger ke Timbuktu, di Mali dan kelompok kecil
lainnya di Burkina Faso.
Sepanjang musim kemarau banyak dari orang Songhai berpindah ke kota besar di
Afrika Barat untuk mencari pekerjaaan, dan bila musim hujan tiba, mereka kembali ke
daerahnya untuk bercocok tanam biji-bijian seperti padi, dan gandum di tepi gurun pasir
Sahara, demi untuk menyelamatkan nyawa mereka di tengah iklim padang pasir yang
sangat berat di dunia ini. Bagi mereka yang hidup di sepanjang bantaran sungai Niger,
mereka memperoleh cukup air untuk menanam: padi, labu, bawang, kacang kora,
tomat, wijen, mangga, menjaring ikan dan berternak. Orang Songhai tinggal bersama
dalam keluarga dilindungi oleh para pria yang bertanggung jawab menjaga agar
kekuarga mereka tetap kuat dan bersatu. Salah satu prioritas utama mereka adalah
menjaga seluruh keluarga bertumbuh dalam iman Islam dan mempraktekkan iman
mereka. Mereka memiliki kebanggaan karena dikenal sebagai turunan para raja, para
pemimpin besar dan tukang sihir. Kesanggupan untuk melakukan pekerjaan berat,
kesabaran, keramahtamahan, keberanian, kejujuran, dan kesediaan untuk
mendengarkan adalah ciri karakter yang sangat dihargai oleh orang Songhai.
Mayoritas orang Songhai adalah Muslim, mereka juga mempraktekkan kehidupan
penyembahan berhala, mereka percaya bahwa leluhur mereka yang telah meninggal
tetap memiliki peran aktif dalam hidup keseharian mereka sekarang ini. Kehidupan
agama, budaya dan sosial telah menjadi satu kesatuan dan menghasilkan suatu
penghalang yang kuat terhadap kekristenan. Orang Songhai adalah salah satu di antara
lebih dari 2.000 kelompok masyarakat di dunia yang paling sedikit berkesempatan
mendengar Injil. Hanya ada sedikit orang Kristen Songhai, mungkin hanya 0,2% atau
sebih sedikit.
Duta-duta kerajaan surga sedang mengarahkan pelayanan pemuridan dan perintisan
gereja dengan menggunakan film Yesus. Mengadakan berbagai program
pengembangan masyarakat berupa baca tulis dan pendidikan lainnya. Seseorang dapat
merasakan suatu kekuatan jahat yang mengontrol orang-orang Songhai dan negeri
mereka. Kelaparan dan penyakit telah menjadi teman tetap mereka. 60% anak-anak
mati sebelum ulang tahun mereka yang kelima. Mereka berkata bahwa sangat kecil
kemungkinan mereka dapat mengubah pengalaman hidup mereka. Kunjungi website:
http://www.byhisgrace.com/songhai
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Pokok Doa
•

Berdoa agar orang Songhai menemukan jatidiri mereka dengan melayani Tuhan Yesus
sebagai Raja. (Wah. 7:9-10)

•

Berdoa agar roh kegelapan yang mengepung dan memperbudak orang- orang Songhai
Akan dihancurkan (Kis. 19:18-19; Ibr. 2:14-15; Rom. 8:2).

•

Berdoa untuk hikmat dan kebijaksanaan, ketekunan dan penempatan duta Injil dari luar
dan lokal agar mereka dapat memberitakan injil dengan perkataan dan perbuatan.

•

Berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus hancurkan roh penyembahan berhala, roh
penolakan kebenaran.
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: populasi lebih kurang 12,5 juta jiwa

Indonesia : populasi lebih kurang 220 juta jiwa

Jakarta adalah ibukota negara Indonesia, juga sebagai pusat politik dan ekonomi
nasional. 75% dari ekonomi Indonesia berputar di sekitar daerah ini. Hampir semua
kelompok etnis (suku) yang berada di Indonesia dapat dijumpai di kota Jakarta,
termasuk 127 suku yang paling besar yang masih terabaikan dari berita Injil. Suku
Betawi dengan (populasi 500.000) jiwa dianggap sebagai penduduk asli kota Jakarta.
Awalnya sejak abad ke-15 berbagai suku bangsa baik dari Indonesia maupun negara
lain termasuk Portugis telah datang dan tinggal di Batavia (nama dulu). Suku asli betawi
umumnya dapat dijumpai di pingggiran kota, seperti di daerah pasar Minggu di Jakarta
Selatan, Condet di Jakarta Timur, dan Bekasi. Mereka menggunakan bahasa Melayu
dengan logat betawi. Meskipun umumnya mereka beragama Islam, mereka masih
sangat terikat pada kuasa kegelapan. Mereka percaya pada roh-roh jahat yang
mendiami pohon-pohon, jembatan, kuburan (mereka juga masih menyembah arwah
nenek moyang). Sekitar 100 orang Betawi telah menjadi pengikut Isa Almasih, dan
beberapa di antaranya aktif memberitakan Injil di kalangan mereka sendiri.
Umumnya orang Betawi menjalani kehidupan keseharian mereka menurut ajaran
agama Islam. Mereka memiliki kegiatan budayanya sendiri, termasuk kelompok teater
(lenong), parade boneka raksasa (ondel- ondel), musik tradisional (tanjidor), topeng
Betawi dan teater boneka (wayang golek). Mereka juga memiliki busana yang khas,
ketika menghadiri pesta pernikahan dan acara khusus lainnya. Dua lembaga Betawi
sedang bekerja keras untuk mengembangkan identitas dan budaya Betawi di tengah
pembauran masyarakat dan budaya yang menakjubkan di kota Jakarta. Alkitab dalam
dialek Betawi sedang dikerjakan, belum ada film Yesus atau radio rohani dalam dialek
Betawi, tetapi orang Betawi semuanya dapat berbahasa Indonesia, yang adalah bahasa
nasional, mereka menggunakannya sejak dari Sekolah Dasar. Telah ada banyak
sumber yang tersedia dalam bahasa Indonesia, baik Alkitab, kaset, CD, Film dan bukubuku rohani.
Jakarta adalah kota kunci dalam penginjilan bagi Indonesia. Diperkirakan ada 13%
umat Kristen di kota Jakarta, dan ada lebih dari 1.000 gereja yang terdaftar. Ada
beberapa gereja dengan sedikit anggota, ada yang jumlah anggotanya menengah, tapi
ada juga yang sangat besar, dengan sepuluh ribuan anggota jemaat disertai dengan
ribuan kelompok sel. Kebanyakan orang Kristen di Jakarta adalah Tionghoa, Batak,
Minahasa, Maluku dan Timor, yang umumnya sudah Kristen yang berpindah dari
daerah mereka ke kota Jakarta. Sering ada kebaktian Kebangunan Rohani yang besar.
Sekolah Teologia di Jakarta mempersiapkan para mahasiswa mereka untuk pelayanan
penggembalaan dalam gereja.
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Pokok Doa
•

Berdoa memberkati kota Jakarta (Yer. 29:1-7) yang menghadapi tantangan dalam
bidang politik, ekonomi dan sosial. Masyarakat Jakarta menghadapi masalah polusi,
kemacetan lalu-lintas, gangguan listrik, sampah, banjir dan air yang bersih.

•

Berdoa untuk pelayanan bagi orang Betawi dan pemuridan di antara mereka.

•

Berdoa agar sumber-sumber yang ada dalam gereja akan dimanfaatkan untuk
pemberitaan Injil bagi jiwa-jiwa terabaikan, baik di kota Jakarta dan daerah-daerah.

•

Berdoa agar Tuhan memberikan kasih dan keberanian dalam hati umat Kristen sehingga
mereka dapat menjadi surat Kristus yang terbuka di tengah lingkungan tinggal dan
pekerjaan mereka di kota Jakarta.

•

Berdoa bagi pengembangan program pelayanan Kristen melalui TV dan radio.

•

Berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus hancurkan roh dusta, roh korupsi, roh
intimidasi, roh pasif, roh apatis, roh masa bodoh.
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Provinsi di bagian paling utara pulau Sumatra ini menjadi terkenal di seluruh dunia
sesudah gempa bumi dan tsunami dasyat yang terjadi pada 26 Desember 2004. di
seluruh provinsi Aceh ratusan desa dan kota di pinggir pantai disapu bersih oleh ombak,
dan menelan korban lebih dari 200.000 orang yang mati dan ratusan ribu telah
kehilangan tempat tinggal dan mata pencarian. Sudah pasti kejadian mengerikan ini
membawa perubahan spiritual dan sosial di provinsi ini yang berdampak pada
kehidupan kekal. Kita tidak dapat mengatakan bahwa gempa dan tsunami itu
merupakan "hukuman" dari Tuhan (seperti yang dikatakan oleh banyak orang Islam
sendiri). Tentu saja, kekuatan alam dari faktor geologi di balik peristiwa semacam ini
sudah diketahui oleh semua orang.
Syukurlah, bantuan kemanusiaan kini mengalir dari seluruh dunia ke provinsi Aceh,
tetapi jelas akan memakan waktu bertahun-tahun disertai kerja keras dan melakukan
penyesuaian sosial sebelum keadaan pulih kembali. Salah satu hasil positif adalah
konflik bersenjata yang sudah berlangsung sekian lama antara pasukan keamanan
Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka - yang telah memakan korban puluhan ribu
orang yang mati - kini telah berhenti, dan puncaknya telah tercapai kesepakatan dan
penandatangan perjanjian damai antara pemerintah RI dan GAM pada tanggal 15
Agustus 2005. Banyak sekali relawan manca Negara telah datang ke daerah ini, yang
dahulunya tidak pernah dapat dimasuki karena perang tersebut.
Provinsi Aceh sejak lama dijuluki Serambi Mekah, karena penduduknya berkeinginan
untuk menerapkan hukum Islam, seperti di kota Mekah. Pada zaman dulu sebelum ada
pesawat terbang, peziarah Indonesia yang berlayar dengan kapal ke Arab Saudi
singgah di pelabuhan Banda Aceh sebelum meneruskan perjalanan, sehingga boleh
dikata daerah ini seperti sebuah "pintu gerbang" menuju Tanah Suci. Beberapa tahun
yang lalu Aceh menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia di mana syariah islam mulai
diberlakukan secara resmi. Penduduk Aceh yang diperkirakan berjumlah 3,5 juta jiwa
sudah berabad-abad berjuang untuk merdeka, termasuk di masa penjajahan Belanda
dulu. Sejak diberlakukannya syariah Islam beberapa gereja sudah ditutup. Masih
banyak hal yang harus didoakan dan dilakukan agar kekristenan mendapat tempat
dalam hati rakyat di sana. Provinsi ini cukup kaya dengan sumber daya alamnya,
seperti minyak bumi, hutan-hutan kayu, dan masih banyak sumber alam lainnya yang
belum dikelola dengan benar. Mari kita berdoa supaya pembangunan dapat dimulai lagi
di provinsi ini. Namun dalam hal ini mereka yang datang ke daerah tersebut harus
menyadari dan menghormati nilai-nilai budaya setempat sehingga tidak menimbulkan
syak bagi orang lokal.
Pokok Doa
•

Doakan provinsi Aceh supaya mendapat manfaat dari program-program bantuan
rehabilitasi jangka panjang yang sedang berlangsung sekarang, termasuk pemulihan
kehidupan, infra-struktur dan pranata sosial.
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•

Doakanlah agar warga Muslim melihat cinta kasih dan kepedulian umat Kristen lewat
upaya bantuan mereka (Mat. 5:16).

•

Berdoalah supaya melalui berbagai peristiwa yang terjadi, menyadarkan masyarakat
Aceh secara khusus dan Indonesia pada umumnya, agar percaya dan berharap pada
Tuhan Yesus Kristus (1Kor. 13:13).

•

Berdoalah agar Tuhan membuka pintu bagi pekabaran Injil di Aceh (1Kor. 16:9).

•

Berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk menghancurkan roh menutup diri (roh
exklusif), roh agresif, roh kekerasan, dan roh kematian sia-sia.
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Jumat, 21 Oktober 2005: Orang Sunda di Indonesia

Populasi : 35 juta
Orang Sunda dengan populasi 35 juta, adalah kelompok suku kedua terbesar di
Indonesia setelah suku Jawa. di mana mereka sangat berbeda. Orang Sunda sebagian
besar tinggal di Provinsi Jawa Barat yang terdapat di P. Jawa. Perbatasan mereka di
sebelah Timur dengan wilayah Jawa, dan dikelilingi dari tiga sisi oleh Laut Jawa,
Samudra Hindia dan Selat Sunda. Disekitar tahun 1.000 SM. Ada suatu gelombang
besar imigran yang datang dari negeri Tiongkok Selatan. Imigran ini adalah nenek
moyang orang Jawa, orang Madura dan orang Sunda. Kerajaan Sunda pertama
bernama "Taruma Negara" telah dibangun sekitar tahun 600 M kerajaan ini sangat kuat
dipengaruhi oleh agama Hindu. Pada tahun 1527, kota besar utamanya yang terletak di
tepi pantai bernama Sunda Kelapa, jatuh ke tangan tentara Islam yang adalah pasukan
gabungan dari beberapa kesultanan, nama kota kemudian diganti menjadi "Jaya Karta"
dan kemudian berubah menjadi "Jakarta" yang artinya "Kemenangan Agung". Hal ini
menghentikan sebagian besar pengaruh Hindu di daerah tersebut.
Bahasa Sunda memiliki tiga level, level tertinggi yang disebut halus, level menengah
dan level bawah, ini termasuk bahasa yang kompleks di Indonesia. Generasi muda
menggunakan bahasa Nasional, yakni bahasa Indonesia saat mereka belajar di
sekolah. Orang Sunda yang telah berbaur dengan kehidupan kota, jarang berbicara
bahasa Sunda. Kerajinan tangan Sunda yang namanya "batik" tetap diproduksi di
beberapa tempat. Pengaruh Hindu dapat terlihat pada pola yang ada pada batik.
Angklung, alat musik tradisional Sunda yang terbuat dari bambu sangat digemari oleh
wisatawan asing.
Istilah yang sering terdengar di antara orang Sunda "kaya atau miskin, makan atau tidak
makan, yang penting kumpul". Mereka sangat gemar berkumpul pada malam yang
dingin untuk santai dan berbicara bersama. Mereka juga senang untuk kumpul dan
tinggal bersama-sama dalam satu keluarga. Kebanyakan di desa-desa baik pria
maupun wanita biasanya mereka berasal dari satu nenek moyang. Kebanyakan orang
Sunda yang tinggal di pedesaan adalah petani dan nelayan, tapi ada banyak juga yang
bekerja sebagai pegawai negeri, pedagang dan pengusaha di kota besar. Rendahnya
tingkat pendidikan menyebabkan banyak pengangguran dan masalah sosial.
Perceraian sering terjadi, sehingga ada banyak kehidupan yang rusak dan tidak
berfungsi untuk melindungi anak-anak dalam kota besar.
Orang sunda 98% adalah orang Islam. Banyak di antaranya adalah "santri", mereka
melekat betul dengan pengajaran Islam. Bagaimanapun juga ada banyak Muslim yang
disebut 'abangan' mereka ini masih berpegang pada pre-Islamic senang mengunjungi
kuburan leluhur dan berdoa minta berkat, mengunjungi peramal untuk kebaikan dan
kekayaan. Sebagai tambahan, ada suatu kelompok orang Sunda di daerah tertentu
memiliki kepercayaannya sendiri (suatu campuran Hindu dan kepercayaan animisme).
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Pokok Doa
•

Berdoa untuk kerja sama yang baik di antara para pekerja Kristen yang melayani orang
Sunda. Agar mereka peka dengan budaya setempat, dan berhikmat dalam melayani
orang-orang Sunda, khususnya yang di pedesaan (Rom. 13:7-10)

•

Berdoa bagi orang-orang Kristen yang berhubungan dengan orang Sunda agar mereka
berani untuk berdoa dan bersaksi bagi tetangga mereka.

•

Berdoa agar Tuhan mendemonstrasikan kuasa-Nya untuk menghancurkan kuasa jahat
dan juga untuk meneguhkan berita Injil. (Luk. 7:19-22) Berdoa agar Roh Kudus bergerak
dengan kuasa yang dahsyat.

•

Ada beberapa wacana dalam pemerintah daerah setempat yang membuat larangan bagi
pelayanan Kristen. Berdoa mohon kuasa Tuhan menghentikan wacana tersebut baik di
lokal maupun tingkat Nasional.

•

Berdoa mohon perlindungan, hikmat dan penghiburan dari Tuhan bagi pekerja Kristen
dan umat percaya yang menghadapi kesulitan di daerah tertentu.

•

Berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus hancurkan roh pasif, roh apatis dan roh masa
bodoh.
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Bhopal adalah ibukota negara bagian Madhya Pradesh di India. Nama kota besar ini
mengikuti nama pendirinya yang terkenal Raja Bho. yang mempersembahkan kota ini
kepada dewa Hindu yang bermana Siwa (dewa penghancur dalam agama Hindu).
Dipercaya bahwa suatu tanggul telah dibangun pada abad ke-11 M yang telah
membentuk tiga danau yang dapat ditemukan di Bhopal hari ini. Lebih dari 100 tahun,
suatu rangkaian begams (para penguasa Muslim wanita) yang memerintah Bhophal.
Kota, modern ini telah dibangun oleh "dost" (gelar penguasa Mongol) Mohammed Khan
seorang Afganistan yang telah menjadi Gubernur di Bhophal. Ia mengambil peluang
tatkala kebingungan terjadi pada saat kematian Kaisar Aurangzeb (Kaisar besar terakhir
dari kerajaan Mughal) pada tahun 1707 dan berjuang membangun sebuah kerajaan
kecil bagi dirinya sendiri. Bukti bahwa Bhophal berada di bawah kekuasaan Islam untuk
waktu yang lama dapat ditemukan dari sejumlah besar mesjid dan populasi orang
Muslim yang besar. Hindi dan Urdu adalah bahasa utama yang digunakan di Bhopar.
Pada awal jam tiga bulan Desember 1984, Bhophal mengalami suatu musibah industri
yang paling buruk, ketika gas beracun dari pabrik pestisida memenuhi udara kota. Hal
ini terjadi di daerah kota lama, yang sebagian besar penduduknya adalah orang Muslim.
Sekitar 20.000 orang meninggal, dan ribuan orang lainnya mengalami luka dan
kelumpuhan. Kehidupan yang suram masih terus menghantui sedikitnya 100.000 orang,
yang mengalami gangguan kesehatan sebagai akibat bencana tersebut.
Sekitar 25% (1,8 juta) dari penduduk Bhophal adalah orang Islam, mungkin termasuk
300.000 orang Islam Suni yang tinggal di kota tua. di dalam kota besar terdapat sekitar
300 daerah kumuh. Sebagian besar dari mereka tidak dapat membaca dengan baik dan
banyak yang menganggur. Buta huruf dan kemiskinan, disertai diskriminasi agama
antara Hindu dan Islam, telah membuahkan kesulitan bagi orang-orang Islam untuk
mendapat pekerjaan di pemerintahan. Orang Muslim biasanya bekerja sebagai
mekanik, montir, dan pengelola toko kecil. Para wanita mereka lebih sulit lagi untuk
mendapat pekerjaan. Masa depan anak-anak mereka menjadi suram. Pada masa
lampau telah terjadi kekacauan serius antara orang-orang Hindu dan orang-orang
Islam. Pemerintah lokal saat ini menjamin keamanan bagi minoritas orang Muslim.
Pokok Doa
•

Berdoa agar orang Kristen di Bhophal akan membawa damai di kota besar (Yer 29:7).
Berdoa agar Tuhan memberikan keberanian bagi mereka untuk menyatakan kasih
Kristus bagi tetangga mereka yang Islam.(Kis 28:30-31).

•

Bersyukur pada Tuhan atas sekolah Alkitab India, Berdoa agar Tuhan mengutus lebih
banyak pekerja yang akan dilengkapi untuk melayani.

•

Berdoa bagi transformasi kota, Doa melawan ketidakadilan, korupsi, kejahatan dan
kekerasan.
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•

Berdoa untuk kesehatan dan kesejahteraan saudara-saudara Muslim yang masih
mengalami gangguan kesehatan sebagai akibat dari bencana industri.

•

Berdoa agar kuasa Tuhan bekerja membuka hati saudara-saudara Muslim di Bhophar
untuk siap mendengar berita Injil (Kis 16:14), dan kuasa Tuhan menuntun mereka untuk
mengenal Tuhan Yesus sehingga keselamatan menjadi milik mereka (Kis 4:12).

•

Berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus batalkan transaksi roh antara Bhophar dengan
dewa siwa, dan putuskan perjanjian roh dan hak roh tidak kudus atas masyarakat
Bhophar.
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Minggu, 23 Oktober 2005: Orang Muslim di Bangalore

Bangalore, adalah ibukota negara bagian Karnataka di India, kota ini telah mengalami
pertumbuhan yang cepat dengan etnis yang berbeda. Kota kosmopolitan ini memiliki
populasi 6,5 juta jiwa. dan menjadi kota keempat terbesar di India. Dalam kota besar
orang Islam berjumlah 889.000 jiwa. Orang Muslim hidup berbaur di antara mereka dan
menikah dengan sanak keluarga mereka. Kebanyakan orang Islam di sana berbicara
dalam bahasa Urdu yang adalah bahasa ibu mereka, walaupun demikian tidak semua
orang dapat membaca dan menulis.
Di Bangalore terdapat banyak perusahaan multi nasional, beberapa Universitas dan
perguruan tinggi. Kota ini telah menjadi pusat utama Teknologi Informasi India. Orangorang Muslim belajar dan bekerja di perusahaan berbaur dengan orang-orang dari
berbagai agama, hal ini mengubahkan pola pikir mereka. Banyak orang Muslim yang
mengirin anak- anak mereka ke sekolah Kristen yang mengajarkan Alkitab. Beberapa
guru Kristen pernah memberikan Alkitab kepada murid yang Islam dan mereka
berdiskusi tentang Alkitab.
Status Ekonomi orang-orang Muslim di Bangalore bervariasi dari yang sangat kaya
sampai yang paling lemah. Beberapa orang Muslim adalah presiden dan direktur
perusahaan multi nasional, sedangkan yang lainnya adalah peminta-minta yang
berjuang mengumpulkan sesuap nasi bagi diri sendiri. Banyak orang Islam terlibat
dalam perdagangan komersial, semua daerah dikuasai oleh pedagang Muslim.
Baru-baru ini suatu survey telah dilakukan di daerah orang Muslim, kebanyakan dari
mereka yang diwawancarai belum pernah mendengar Injil. Satu pertanyaan yang
diajukan dalam wawancara adalah "Apa yang anda ketahui tentang Yesus (Isa)?"
Mayoritas menjawab kami tidak tahu apa pun tentang Yesus, yang lainnya memberikan
pandangan mereka tentang Yesus sebagai berikut: "Dia adalah Rasul, ibunya adalah
Maria". "Yesus adalah pribadi yang baik. Pengajaran-Nya adalah benar dan sangat
menolong". "Mereka adalah satu. Yesus berhubungan dengan Allah". "Dia adalah sama
seperti Allah bagi orang Islam". "hanya orang Kristen yang dapat mengerti bahwa Yesus
mati bagi mereka". Tidak ada gagasan tentang Yesus, hanya lihat Yesus di TV". "Yesus
pria kudus". "Yesus bukan anak Allah".
Survey lain menunjukkan bahwa kurang dari 10% orang Islam di Bangalore memiliki
pengetahuan Al-Quran yang berarti dan menjalankan parktek agama Islam secara
teratur. Hampir setengah dari mereka "berpikiran liberal" dan tidak ketat dalam
menjalankan doa atau puasa.
Bangalore adalah rumah bagi banyak gereja dan sebagai pusat untuk 200 lebih
organisasi misi. Walaupun demikian orang-orang Muslim yang ada dalam kota
terabaikan dari berita Injil. Ada beberapa prakarsa untuk menjangau saudara-saudara
Muslim di Bangalore, tapi tidak memiliki dampak bagi semua mereka. Karena takut,
orang Kristen di Bangalore sering tidak bersaksi kepada tetangga Muslim mereka.
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Hukum di India memberikan kebebasan untuk bergama, hal ini sangat memungkinkan
peluang untuk mengabarkan Injil dengan terbuka kepada masyarakat Muslim.
Pokok Doa
•

Berdoa agar suasana kota kosmopolitan Bangalore akan memberikan peluang untuk
pengabarkan Injil.

•

Berdoa agar Tuhan akan menyatakan diri-Nya kepada orang Muslim dengan cara
supranatural, sehingga mereka tidak sanggup untuk menyangkali bahwa Yesus adalah
Juru Selamat dan Raja di atas segala raja (Yoh. 20:26-29).

•

Berdoa agar orang Kristen memiliki kehidupan yang bersih dan jujur, tulus dan berbelas
kasihan kepada sesama, sehingga dapat mempengaruhi masyarakat kota.

•

Berdoa bagi orang Kristen, agar mereka dapat menangkap hati Tuhan bagi saudarasaudara Muslim di sekitar mereka, berdoa agar Tuhan memberikan keberanian dan
kesanggupan bagi orang Kristen untuk mengabarkan Injil bagi terangga mereka, rekan
sekantor, juga teman sekolah mereka.

•

Berdoa agar Tuhan membangkitkan para pemimpin yang memiliki visi untuk melayani
saudara-saudara Muslim Bangalore.
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Lahore yang terletak di tepi sungai Rawi di tengah propinsi Punjab di Pakistan ini
memiliki sejarah yang indah, dan merupakan salah satu daerah yang paling subur di
atas bumi. Lahore adalah kota kedua terbesar di Pakistan, dengan populasi sekitar 6
juta jiwa. Lahore adalah sebuah kota perbankan komersial yang menjadi pasar untuk
produksi agrikultur bagi daerah sekitarnya, juga sebagai rumah untuk 20% produksi
industri di Pakistan. Bagaimanapun juga untuk orang Pakistan, Lahore adalah "jantung
Pakistan" kota yang romantis dan kaya dengan warisan kebudayaan ini telah
bertumbuh menjadi kota besar. Orang-orang Lahore dikenal karena keramah-tamahan
mereka, makanan khasnya dan puisi-puisi mereka. Cerita tragis mengenai seorang
anak perempuan budak Anarkali yang dikubur hidup-hidup karena pelarangan cintanya
kepada sang pangeran, telah diingat hari ini dalam bazar Anarkali yang terkenal. Itu
terdapat dalam Lahore, kisah klasik ini dikumpulkan oleh Rudyard yang berjudul Kim,
Juga kisah pembantaian tragis di jalan-jalan Lahore antara orang-orang Hindu, orangorang Sikhs dan orang-orang Islam, pada masa India dan Pakistan belum memiliki garis
perbatasan nagara pada tahun 1947. Jantung kota dari seluruh Lahore adalah kota
lama, di mana terdapat sebuah benteng peninggalan masa lalu yang dibangun sebelum
abad ke-16. Sampai hari ini, benteng ini ditempati oleh orang-orang Lahore asli yang
memiliki budaya dan bahasa asli mereka yakni dialek Punjab. Banyak dari keluargakeluarga ini dapat melacak jalur silsilah keluarga mereka mulai dari orang-orang kaya
dan penting semasa kaisar Aurangzeb berkuasa tahun 1658 - 1707. Mereka sangat
tertutup dan memisahkan diri dari orang Islam yang mayoritas. Akar kekristenan di
Lahore dimulai 100 tahun silam. Pada permulaan abad 20 John secara diam-diam
menghabiskan beberapa tahun mengelilingi Lahore dan "berdoa syafaat" agar terjadi
kebangunan rohani. Terjadi suatu gerakan Tuhan yang ajaib di antara kasta Hindu kelas
bawah, dan terjadilah gereja orang Pakistan sampai saat ini. Bagaimanapun juga gereja
masih tetap tinggal kecil dan memisahkan diri dari mayoritas populasi Islam yang ada.
Lahore juga adalah ibukota dari propinsi yang terbesar yang terdapat di Punjab,
Pakistan. Orang-orang Punjab mendominasi lebih banyak posisi dalam pemerintahan
dan militer Pakistan. Sebagai ibukota Punjab, Lahore memainkan peranan yang sangat
penting, yang memberikan pengaruh dalam pengembangan bagi kehidupan seluruh
bangsa. Lahore juga menjadi pintu gerbang ke Punjab India. Jalan raya, rel kereta api
dan perhubungan udara dari Lahore menghubungkan kedua negara. Berdoa agar kota
ini memainkan peranan penting dalam pemulihan antara kedua negara yang pada
beberapa dekade telah terjadi perrmusuhan di antara mereka. Baik dari segi Sejarah,
Politik, Ekonomi dan Agama, Lahore memainkan peranan yang sangat penting bagi
masa depan Pakistan.
Pokok Doa
•

Berdoa agar Kerajaan Tuhan akan menembus setiap bagian hidup masyarakat Lahore.
(Mat. 13:31-33).

•

Baru ada beberapa orang percaya dari latar belakang Muslim. Berdoa agar terjadi suatu
kebangunan rohani bukan hanya di antara kasta Hindu rendah, tetapi juga di antara
orang-orang Muslim. (2Pet. 3:9).
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•

Berdoa agar orang-orang Kristen di Lahore menjadi kuat dalam Iman dan kasih, di
tengah-tengah banyaknya tekanan dan penganiayaan yang mereka alami.(2Tes. 1:4).

•

Minta Tuhan bangkitkan lebih banyak lagi pekerja yang memiliki kemampuan dan
ketekunan untuk menjadi garam dan terang bagi orang- orang Muslim di Lahote.
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Negara bagian Orista di India telah dikenal sejak zaman dulu sebagai kerajaan
Kalingga, suatu bangsa mandiri yang memiliki hubungan dagang yang sangat jauh
sampai ke Indonesia, dan adalah sulit untuk mengalahkan mereka dalam pertempuran.
Beberapa angkatan perang Islam tidak mampu menaklukkan Orissa, sampai seorang
Afghan biasa Sulaiman Karrani berhasil digantikan pada tahun 1568. Wilayah ini berada
di bawah pemerintahan Mongol, dan kemudian di bawah pemerintahan Inggris pada
pertengahan abad ke-18.
Di samping hampir 200 tahun silih berganti dalam kekuasaan Islam, Islam tidak pernah
menyebar dengan cepat di dalam Orissa, dan hari ini orang Islam ada sekitar 3% (lebih
1 juta, dari populasi Orissta yang diperkirakan sekitar 40 juta). Orang Muslim pertama
datang dari Bengali pada tahun 1400an, dan sampai sekarang ada beberapa orang
Muslim yang berbicara bahasa Bengali di wilayah ini, mayoritas dari orang Muslim
berbicara bahasa Urdu. Orang Islam di Orissa sebagian besar bekerja sebagai petani
dan pembuat tenda, mereka lemah dan hanya sedikit saja yang maju dalam pendidikan
dan mengikuti perkembangan dibandingkan dengan komunitas lainnya dalam
masyarakat. di negara bagian Orissa telah terjadi penyiksaan terhadap beberapa orang
Islam dan juga Kristen, yang dilakukan oleh seorang Hindu fanatik. Dara Singh, adalah
seorang yang telah dihukum karena membunuh utusan Injil Kristen Graham Staines dan
anak-anak lelakinya juga sebagai tertuduh yang melakukan pembunuhan terhadap
orang Islam di daerah yang sama.
Ancaman external telah membuat orang muslim lebih peka, dari pada pengaruh dari
unsur-unsur ekstrimis. Sebagai contoh, baru-baru ini di dalam kota Bhadrak, seorang
pria muslim yang sedang mabuk (hal ini secara normal bertentangan dalam masyarakat
Islam) mengumumkan menceraikan istrinya, tapi kemudian setelah sadar dari
mabuknya, ia menyesali telah melakukan hal itu. Bagaimanapun juga, Pemimpin Islam
setempat mengatakan bahwa deklarasi perceraian itu tidak dapat dibatalkan. Sejumlah
besar orang Islam melakukan demonstrasi di Bhadrak untuk mendukung keputusan
pemimpin mereka.
Di sisi lain, kelompok Islam yang berasal dari Asia Selatan telah memiliki pengaruh
yang kuat terhadap banyak orang Islam Orissa. Kota Cuttack adalah salah satu dari
beberapa tempat di Timur Laut India dan Bangladesh yang mempunyai suatu tempat
suci Qadam-i-rasul, yang diyakini berisi jejak kaki Nabi Muhammad. Kedua-duanya baik
Islam maupun Hindu memuliakan tempat suci ini. Dalam beberapa tempat, orang
Muslim berpartisipasi dalam upacara agama Hindu yang berhubungan dengan "festival"
Rath Yatra yang dipersembahkan kepada dewa Orissan Jaganath. Duta-duta kerajaan
kekal harus datang ke Orissa untuk mengabarkan berita keselamatan bagi saudarasaudara muslim baik di kota besar maupun yang ada di desa-desa. dan secara praktis
dapat menyatakan kasih Tuhan, dengan program pengembangan masyarakat,
mengenal huruf dan pendidikan. Bahkan memodali mereka untuk memulai usaha kecilkecilan juga adalah penting dan baik.
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Pokok Doa
•

Berdoa agar Tuhan akan menyatakan diri-Nya kepada saudara-saudara Muslim di
Orissa melalui mimpi, penglihatan, tanda-tanda dan mujizat (Kis. 10:1-44).

•

Berdoa untuk hikmat dan keberanian bagi orang-orang percaya di Orissa dalam
memberitakan Injil kepada orang Muslim dengan cara yang penuh arti dan sesuai
dengan budaya setempat.

•

Berdoa agar ada pekerja-pekerja yang datang dari luar Orissa, doakan untuk
perlindungan dan keamanan bagi mereka di tengah-tengah orang Muslim (Kis. 11:20-21;
2Tes. 3:1-2).

•

Berdoa mintakan pengampunan dari Tuhan. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus
putuskan ikatan dan tuntutan hutang darah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus
hancurkan konspirasi roh yang tidak kudus.

67

Rabu, 26 Oktober 2005: Saharanpur, India

40 Hari Doa 2005

Saharanpur (140 km di sebelah Utara New Delhi) adalah kota terpadat dengan
penduduk hampir 1 juta orang di propinsi Uttar Pradesh, India. Kota ini terkenal karena
memiliki masyarakat Muslim yang besar (sekitar 45% dari populasi), dan kerajinan
tangan karpet wolnya. Kota ini terbagi dalam distrik Islam dan Hindu yang saling
bertetangga. Karena Saharanpur adalah pusat komersial regional, maka perhatian
terhadap kelompok agama tetap dalam pengawasan petugas rahasia Saharanpur India,
karena mereka mengerti bahwa perang tidak berdampak positif untuk bisnis.
"Sameer darts" bergerak cepat dengan terampil dalam udara panas melalui kerumunan
dan kepadatan jalan, dengan gesit menghindari pedati yang ditarik oleh lembu jantan,
sepeda motor dan gerobak dorong yang menjual susu segar, dan perhatian pengrajin
tangan karpet wol. Dia dengan kasar membelok ke satu jalan setapak yang sempit,
tidak lebih luas bila dibanding dengan tiga orang yang berdiri berjejer. Hanya mereka
yang sejak lahir telah berlari di jalan yang sesak ini, yang bisa menghindari tukang jahit
yang berjejer sebelah menyebelah di lorong itu. Dalam kepadatan itu tidak ketinggalan
terlihat dua wanita dalam pakaian hitam yang menutupi kepala sampai ke kaki (burka
pakaian wajib bagi wanita Muslim). Setibanya di rumah dengan lebih cepat ia
mengerjakan berbagai hal dan pergi ke Madrasah (Sekolah Qur’an). di sekolah ia akan
bertemu dengan guru yang akan memeriksa tugas hafalan Qur’an dalam bahasa Arab
yang belum sepenuhnya dipahami olehnya. di dalam daerah orang Islam, industri
cendramata yang terbuat dari kayu hadir di mana saja. di dalam labirin alleyways, setiap
tiga pintu yang terbuka memperkenalkan kerajinan tangan kayu dalam berbagai bentuk
produksi. Setiap tahun produksi kerajinan tangan kayu yang bernilai jutaan dolar
Amerika, diekspor ke dunia luar dari ruangan dimly-lit di Saharanpur.
Kota besar ini dinamai menurut nama orang suci Sufi, Saharun, seorang pria suci Islam
yang menjalani hidupnya dengan sederhana dan menyampaikan pesan Allah. Akar
orang Islam di sini sangat kukuh dan Saharanpur sekarang bangga dengan memiliki
sekitar 500 mesjid. Komunitas Islam yang ada umumnya adalah Islam Sunni yang
mempraktekkan Islam dalam masyarakat dengan berbagai format. Adalah hal yang
biasa untuk berkonsultasi dengan Imam atau "orang kudus" yang memiliki hikmat Allah.
Mereka sangat aktif berhadapan dengan sakit penyakit, masalah kemandulan dan
masalah keuangan. Mereka dengan gigih memelihara kultur dan budaya masyarakat
Islam.
Di kota besar ini, diketahui tidak ada gereja di daerah Muslim, tapi ada beberapa gereja
di wilayah Hindu. Beberapa orang Kristen telah dimampukan oleh Tuhan Yesus untuk
memberitakan Injil kepada tetangga Muslim mereka. Pendekatan para duta Injil dengan
menggunakan bahasa lokal dan menghormati nilai-nilai budaya lokal setempat telah
membuat Injil itu dimengerti dan menarik bagi orang Hindu, namun hal ini sering
menjengkelkan bagi orang Islam. Dalam beberapa tahun terakhir ini, para pekerja
Kristen mulai berkonsentrasi untuk melayani di daerah Muslim di kota Saharanpur.
Dengan menggunakan metode yang unik untuk mendapatkan akses ke dalam
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masyarakat, mereka sedang melihat rencana Tuhan terbentang untuk membawa
keselamatan bagi saudara-saudara Muslim.
Pokok Doa
•

Berdoa mohon Roh Kudus memberikan hikmat bagi para duta Injil, dan kesanggupan
untuk memahami bahasa dan budaya Muslim setempat agar tugas yang diemban oleh
mereka menjadi lebih mudah.

•

Berdoa untuk gereja yang berada di wilayah orang Hindu yang di kota, agar Tuhan
memberikan keberanian dan keteguhan hati bagi mereka untuk melayani di wilayah
tetangga mereka yang Muslim. (Yes. 6:8)

•

Berdoa bagi mereka yang tekun mendalami Islam agar menerima pewahyuan dari
Tuhan Yesus yang dalam Qur’an disebut sebagai Isa Almasih. (Kis. 10:34-35)

•

Berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus putuskan ikatan perjanjian dengan roh dewadewi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hancurkan roh penyembahan berhala, roh najis.
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Kamis, 27 Oktober 2005: Kirgizstan

Kirgizstan secara geografis sedikit lebih kecil dibanding dengan Inggris, tapi sangat
bergunung-gunung sekitar (1.500 - 2.500 m), hanya 7% yang digunakan untuk
agrikultur. Sekitar 65% dari lima juta penduduknya adalah orang Kirgiz asli. Ada
(300.000) orang Kirgiz yang tinggal di Tiongkok. Penduduk lainnya adalah orang
Afganistan dan Pakistan yang berjumlah (150.000). Lebih dari 40% orang Kirgiz di
bawah usia 14 tahun adalah pelajar. Orang lebih suka untuk tinggal di ibukota Bishkek.
Kirgiz berada di bawah kekuasaan Mongol pada abad ke 13, kemudian Kirgizstan
berada dalam kekuasaan Rusia pada tahun 1800-an dan setelah tahun 1937 sudah
diganti menjadi Republik Kirgiz Soviet. Pertanian berkembang secara kolektif sejak
masa Stanlin, di samping kebiasaan mengembara dari orang-orang Kirgiz itu sendiri.
Sebagai hasil dari ketegangan yang terjadi, ribuan orang terbunuh, bahkan jutaan orang
Kirgiz lainnya melarikan diri ke Tiongkok. Pada tahun 1991 Kirgizstan
memproklamasikan kemerdekaannya dari Uni Soviet, menjadi negara demokrasi dan
terbuka untuk perubahan ekonomi. Krisis ekonomi dan kemunduran pertanian terjadi
pada tahun-tahun berikutnya setelah kemerdekaan, sehingga banyak orang Kirgiz
kembali menjalani kehidupan tradisional lagi. Keluarga-keluarga pengembara
menggembalakan domba dan kuda-kuda mereka sembari tinggal dalam tenda-tenda
yang disebut "Yurts/tenda Mongolia"
Orang Kirgiz senang untuk bercerita dan minum teh. Pernikahan dan pemakaman
menjadi peristiwa penting bagi mereka. Lebih banyak anak-anak yang dididik secara
Islam. di desa-desa terdapat mesjid dan mushola. Sayangnya, pemikiran orang Kirgiz
tentang kekristenan biasanya dikaitkan dengan Kristen Ortodok Rusia yang telah
menindas mereka.
Tuhan terus membangun kerajaan-Nya di Kirgizstan. di Bishkek dan kota besar lainnya
Injil relatif dapat diberitakan dengan terbuka, dan banyak gereja telah dirintis.
Diperkirakan ada sekitar 5.000-6.000 orang Kirgiz yang telah percaya Tuhan Yesus. Di
daerah pedesaan ada tekanan yang kuat dari para penguasa terhadap orang-orang
yang baru menerima Tuhan Yesus, masih ada banyak daerah yang terabaikan dari
berita Injil. Tingkat pengangguran tinggi di antara orang Kristen, tetapi ada orang-orang
percaya Kirgiz yang mau menjangkau keluarga mereka dan sedapatnya para tetangga
juga. Sekolah Alkitab yang kecil dan pelatihan telah dimulai untuk mempersiapkan
orang Kristen masuk dalam pelayanan. Alkitab Perjanjian Baru telah seluruhnya
diterjemahkan ke dalam bahasa Kirgiz, ada toko buku Kristen di Bishkek. Pekerja asing
masih tetap diperlukan, khususnya untuk mengajar, menasehati dan membimbing
orang Kristen Kirgiz.
Pokok Doa
•

Doakan orang Kristen yang perlu pekerjaan agar mereka mempunyai kesaksian yang
baik secara umum dan gereja akan memiliki keuangannya sendiri. (1Tes. 4:10-12)
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•

Pemuridan, latihan kepemimpinan, produksi dan penyebaran materi Injil adalah hal-hal
yang sangat penting. Berdoa untuk hal-hal tersebut dalam konteks pertumbuhan gereja
di Kirgizstan.

•

Berdoa khususnya untuk orang Kristen yang dikucilkan di desa mereka (Ibr. 10:24-25).
Berdoa mohon Roh Kudus menghibur, menguatkan dan menumbuhkan iman mereka.

•

Berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus hancurkan roh penolakan terhadap Tuhan,
roh kepahitan, roh perbudakan.
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Jumat, 28 Oktober 2005: Orang-Orang Dungan, Asia Tengah

Orang-orang Dungan yang tinggal di negara Kirgizstan, Kazakhstan dan Uzbekistan di
Asia Tengah, adalah kelompok masyarakat dengan populasi sekitar 110.000 jiwa.
Mereka menyebut diri mereka Huizu, karena mereka adalah keturunan Hui yang adalah
kelompok Muslim terbesar di Tiongkok. Antara tahun 1867 dan 1881 setelah orang
Islam gagal dalam pemberontakkan mereka, beberapa ribu orang Hui telah melarikan
diri dari Tiongkok ke pegunungan Tian Shan di Asia Tengah. Dalam tahun 1990-an
"Azdine" (bukan nama yang sebenarnya) menjadi orang Kristen Dungan pertama. Dia
menerima Kristus melalui seorang Rusia yang adalah teman sekolahnya. Untuk
sepanjang tahun Azdine tidak dapat kembali ke rumahnya oleh karena imannya. Orang
tuanya juga menderita karena masyarakat telah menuduh anaknya sebagai seorang
yang murtad dari iman Islam. Setelah tahun-tahun yang berlalu, ibunya berkata,
"sepanjang tahun rambutku mulai beruban!" Bagaimanapun Azdine tetap tabah dan
penolakan terhadapnya perlahan-lahan mulai surut.
Beberapa tahun kemudian Azdine pindah ke kota untuk melanjutkan sekolahnya.
Imannya bertumbuh, dia melayani Tuhan dan bertemu dengan istrinya. Kakak
perempuan Azdine juga menjadi seorang percaya, bagaimanapun juga, ia tidak
menunjukkan imannya kepada orang tuanya. Dia bergabung dengan Azdine di kota
untuk mengejar sekolahnya dan menghadiri kebaktian bersama saudara lelakinya dan
keluarganya. Istri Azdine meninggal beberapa minggu kemudian karena infeksi setelah
melahirkan anak mereka yang pertama. Ibu Azdine datang untuk merawat anak
perempuannya dan membesarkannya dalam ajaran Islam (termasuk menggunakan
jimat-jimat). Kakak perempuan Azdine terus menyembunyikan imannya dan tidak lama
kemudian ia berhenti menghadiri ibadah gereja. Pada tahun 2002 ia menikah dengan
seorang Muslim. Setelah itu Azdine pergi ke Eropa untuk mencari pekerjaan. Sekarang
dia telah menikah lagi, namun dengan susah payah menyediakan uang untuk
kebutuhan istri dan putrinya yang baru lahir. Kelihatannya untuk waktu yang singkat ia
kehilangan imannya, tapi masih ada harapan baginya. Tuhan penuh dengan belas
kasihan. Diketahui ada sekitar 50 orang percaya Dungan di Asia Tengah. Tampaknya
sekarang ada sekelompok orang percaya yang bertemu di kampung Azdine, di samping
masalah dan kesulitan yang mereka hadapi. Tidak ada lagi gereja atau kelompok
persekutuan rumah yang diketahui. Orang-orang Dungan tidak memiliki kebiasaan
berdoa atau menyembah dengan bahasa asli mereka, dan hanya sebagian saja dari Injil
Markus yang telah tersedia dalam bahasa mereka. Orang percaya Dungan dan pekerja
asing tinggal di daerah yang ada banyak masalah seperti terjadinya perkelahian, radang
sendi, tumor otak dan masalah perkawinan. Karena takut dan tekanan dari keluarga,
beberapa orang percaya Dungan telah berbalik dari iman mereka.
Biarlah ada panen yang besar di antara orang Dungan. "Ada benih-benih yang jatuh di
lahan yang baik, dan selagi mereka tumbuh dan menjadi besar, mereka akan
menghasilkan suatu panen yang berlipat ganda ([http://alkitab.mobi/?Mar.+%0A4%3A8
Mar. 4:8]). bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.
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Pokok Doa
•

Berdoa untuk kesatuan, dan persahabatan yang kuat dan dewasa secara timbal balik di
antara orang Kristen Dungan.

•

Berdoa agar Tuhan memberikan hikmat dan keberanian bagi orang Kristen Dungan,
sehingga mereka dapat menyaksikan iman mereka dengan berani (2Tim. 1:7; Kis. 4:29).

•

Berdoa agar Alkitab dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Dungan (Mzm. 67:3,4).

•

Berdoa agar Tuhan menambahkan para pekerja yang sanggup untuk belajar bahasa
dan sanggup menyesuaikan diri dengan berbagai kesulitan yang ada.
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Pada awalnya, orang-orang Uyghur datang dari Mongolia, tapi untuk 1.300 tahun
sebelumnya mereka telah hidup di suatu daerah "jalan Sutera" yang ramai dikunjungi
oleh kafilah yang melaluinya. Hari ini kira-kira ada 10.000 orang Uyghur yang tinggal di
Xinjiang, di sebelah Utara ke Barat Daya provinsi Tiongkok, mereka tinggal berbaur
dengan orang-orang Kazakstan, orang Kirgizstan, orang Mongol, orang Uzbekistan,
orang Hui dan orang Han. Mereka sangat jarang ditemui di provinsi Xinjiang Tiongkok
yang luasnya 1.65 juta km. Karena sejak tahun 1940 telah terjadi banjir imigran orangorang Han, mereka yang sekarang menutupi 33% dari populasi yang ada. Sekitar
setengah juta orang Uyghur tinggal di negara-negara tetangga di Asia Tengah, di
Pakistan dan di Turki. Pada beberapa milenium terakhir ini telah terjadi pembauran
karena kawin campur di wilayah ini, hal ini dapat dilihat pada orang-orang Uyghur.
Beberapa dari mereka terlihat seperti orang India, lainnya seperti orang Uzbekistan,
Tajikistan, atau Pasthur. Orang-orang Uyghur asli biasanya mempraktekkan animisme
dan Budhisme yang tersebar dari India sepanjang jalan sutera pada abad ke-2M. Islam
tiba pada abad ke-7M. Melalui para pedagang komersial dan diikuti oleh guru-guru
Islam. Pada abad ke-8M, penyebaran agama Islam sempat meningkat.
Ada tiga tipe orang Uyghur yang dapat diindentifikasi:
•

Kelompok yang pertama meliputi kaum intelektual, pegawai negeri dan para pemimpin
Politik. Mereka diindoktrinasi oleh pengajaran ateis, namun banyak di antara mereka
mengikuti tradisi dan budaya Islam.

•

Kelompok yang kedua mengikuti Islam Ortodoks yang keras; beberapa dipengaruhi oleh
pergerakan reformasi Islam seperti Wahhabism. Mereka berjuang untuk menerapkan
Syariah Islam.

•

Kelompok Islam ketiga dan yang paling besar terdiri atas petani, pengrajin dan para
pedagang. Mereka mempaktekkan kuasa gelap yang dasarnya dari animisme dan
Budhisme untuk kesembuhan, kemakmuran, keberhasilan, dan perlindungan dari rohroh jahat pada saat hamil.

Pada awal abad ke-7M, orang-orang Nestorian membawa kekristenan ke Tarim Basin,
walaupun saat ini tidak ada kenangan yang diingat dari kedatangan mereka. Pada abad
ke-19M, orang-orang Rusia dan Yesuit membawa iman Ortodoks dan Katolik di wilayah
ini, tanpa membuat seorang pun bertobat. Dalam tahun 1930-an, kebanyakan orang
Kristen telah dibunuh. di pertengahan abad ke-20M, misi untuk daratan Tiongkok di
Urumqi dan badan misi Swedia di Kashgar mulai bekerja di antara orang-orang Uyghur,
dengan mendukung panti Asuhan dan melakukan pelayan medis. Hari ini, ada sekitar
50 orang Kristen di antara orang-orang Uyghur di Tiongkok. Di Kazakhstan negera
tetangga, kemungkinan ada sekitar 400 orang percaya.
Terjemahan Alkitab yang lengkap dalam bahasa Uyghur telah tersedia pada tahun
1939. Perjanjian Baru telah direvisi sekali lagi ke dalam versi bahasa modern, dan
terjemahan yang baru untuk Perjanjian Lama sedang dikerjakan. Film Yesus telah
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tersedia dalam bahasa mereka, ada indikasi semakin bertambahnya jumlah orang
Uyghur yang berbalik kepada Yesus.
Pokok Doa
•

Berdoa untuk distribusi dan pemutaran film Yesus dan terjemahan terbaru dari kitab
Perjanjian Baru. (Rom. 10:17).

•

Berdoa untuk gereja-gereja Han untuk berani memberitakan Kristus bagi orang-orang
Uyghur yang tinggal di daerah mereka.

•

Berdoa agar Tuhan melindungi orang-orang percaya Uyghur di Xinjiang, dan
memberikan kuasa dan keberanian bagi mereka untuk bersaksi di antara orang mereka
sendiri. (2Tes. 2:17, 3:3).

•

Berdoa agar orang-orang muda yang baru percaya dapat menemukan pasangan Kristen
untuk mereka menikah. (Kej. 24:12-28).

•

Berdoa minta pengampunan Tuhan. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus putuskan ikatan
dan tuntutan hutang darah.

75

Minggu, 30 Oktober 2005: Malam Penuh Kuasa

40 Hari Doa 2005

Surat Quran Al QADR (97) diturunkan di Mekah, yang diwahyukan sebelum hijarah.
Surat ini mempunyai 5 ayat:
"Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1.
2.
3.
4.

Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al-qur’an) pada malam kemuliaan.
dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu?.
Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan.
Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk
mengatur segala urusan.
5. Malam itu (penuh) kesejahteraan sampai terbit fajar.

"Malam kemuliaan" dikenal dalam bahasa Indonesia dengan malam "Lailatul Qadr"
yaitu suatu malam yang penuh kemuliaan, kebesaran, karena pada malam itu
permulaan turunnya Al-Qur’an. Malam penuh kuasa atau "Laylat ul-Qadr" dikenal di
Arab sebagai satu malam yang sangat penting untuk diingat dalam kalender Islam.
Orang Islam percaya bahwa ada kelompok malaikat yang dikirim pada malam yang
penuh kuasa dengan tujuan yang khusus. Beberapa malaikat turun ke bumi untuk
menyembah Allah, dan yang lainnya datang untuk menyempurnakan permohonan dari
orang-orang Muslim yang percaya. Para malaikat khusus juga turun ke bumi dan
mengabarkan tentang tahun yang akan datang. Malam ini oleh beberapa orang disebut
juga "Malam keputusan atau malam takdir."
Malam penuh "Berkat" ini, menurut perkiraan adalah malam yang sama pada bulan
puasa ketika Nabi Muhammad pada malam ini menerima Al- Qur’an yang diturunkan
kepadanya, tetapi bisa jadi adalah salah satu malam dari beberapa malam. Bukhari,
seorang sahabat Nabi Muhammad melaporkan bahwa nabi Islam berkata "carilah itu
dalam beberapa hari, dari 10 hari terakhir di bulan Ramadhan". Menurut Hadis dari
Ubayy bin Ka’ab, nabi Muhammad juga berkata, "demi Allah, saya tahu malam apakah
itu’ Itu adalah malam di mana para utusan diperintahkan untuk mengamati, itulah malam
ke-27". Meskipun demikian, menurut banyak orang saat yang tepat selama bulan puasa
tinggal satu misteri, yakni untuk menguji ketulusan iman orang Islam tersebut. Banyak
orang Muslim yang dengan kesungguhan hati telah mencari Allah untuk dapat
menerima berkat-Nya pada malam ini. Mereka rela tidak tidur sepanjang malam hanya
untuk sembahyang dan menantikan berkat dari Allah. Orang Muslim disarankan untuk
terus berjaga sepanjang malam, dan berdoa untuk berkat dan pengampunan. Ini adalah
satu momen dalam setahun ketika Muslim memiliki keyakinan bahwa Allah akan
mendengar dan bekerja di tengah mereka. Sesuai dengan tradisi, Nabi Muhammad
sesungguhnya berkata; "siapa pun juga yang sembahyang sepanjang malam penuh
kuasa dengan iman dan penuh harap, niscaya akan menerima pengampunan atas
semua dosa-dosanya.
Pada malam ini orang Muslim akan membaca Al-Quran dengan disertai permohonanpermohonan yang khusus kepada Allah. yang lainnya mengoreksi dan mengevaluasi
diri dan membuat rencana untuk tahun depan. Kadang-kadang orang Muslim akan
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mengambil hari libur, hanya untuk terus terjaga dan sembahyang sepanjang malam,
dan menghabiskan waktu mereka di mesjid terdekat. Orang-orang Muslim datang pada
malam ini dengan beberapa sikap hati. Beberapa ingin meningkatkan perenungan
kepada Allah melalui doa mereka, dan bangga karena dapat menyelesaikan kewajiban
berpuasa. Lainnya mengetahui dalam hati mereka sendiri bahwa mereka tidak berhasil
sepenuhnya memuaskan Allah karena tidak berhasil menjalankan secara penuh
kewajiban berpuasa, mereka juga menjadi kecewa dengan diri mereka sendiri.
Akhirnya, jumlah yang banyak berdoa dalam keputusasaan dan meminta pertolongan
Allah. Sering wanita-wanita mengkhususkan dirinya berdoa dan menantikan Allah,
mereka berharap dapat menerima hasil dari doa mereka pada malam ini. Beberapa
memiliki masalah keluarga atau ada yang sedang sakit, semuanya akan memanggil
nama Allah pada malam ini. Jadilah spesifik dalam doa-doa Anda. Mintalah Tuhan
memberi inspirasi bagi Anda.
Anda dapat berdoa seperti berikut:
•

Tuhan, Biarlah belas kasih-Mu mengalir di hati kami untuk umat Islam sepanjang malam
ini. Tuhan, Engkaulah Bapa bagi anak yatim. Engkau dekat bagi mereka yang rendah
hati dan menyesal dalam hati (Yes. 51:17; 57:17, 66:2).

•

Tuhan, biarlah Engkau menghancurkan semua roh kebenaran diri sendiri melalui
kegiatan agamawi di antara orang Islam yang berdoa pada malam penuh kuasa ini.
Biarlah Engkau menuntun mereka untuk merendahkan hati di hadapan-Mu (Dan. 4:37).

•

Biarlah segala kemuliaan bagi-Mu oleh karena sifat-Mu yang pengasih dan untuk semua
yang telah Engkau jadikan. Tuhan, Biarlah Engkau menyatakan kedaulatan-Mu dan
pekerjaan-Mu sepanjang malam penuh kuasa ini, sehingga orang-orang akan menerima
penyataan oleh Yesus, Sang Juru Selamat.

•

Tuhan, ingatlah kepada mereka yang bersungguh-sunguh menantikan pertolongan-Mu
sepanjang malam penuh kuasa ini. Biarlah Engkau memberikan pertolongan kepada
mereka sesuai dengan cara-Mu, sehingga mereka tahu bahwa itu datangnya dari
Engkau melalui Yesus, Sang Juru Selamat (Mzm. 34:18; Zef. 9:9). Catatan dalam AlQur’an

Tolong catat: Teks dari surat 97 (amati dengan teliti) adalah satu- satunya kitab dari
Qur’an yang ayat-ayatnya telah kita kutip dalam "panduan doa" ini. Umat Kristen tidak
dilarang untuk membaca Qur’an, tetapi kita harus melakukannya dengan hati-hati,
disorot dalam terang Alkitab. (Yoh. 8:40-44). Semua ayat dalam Qur’an dimulai dengan
kata "dengan nama Allah, Maha Pemurah dan Maha Penyayang". Sekilas bunyi kalimat
ini seperti gagasan dari Alkitab tentang Tuhan, tetapi sebenarnya konsep ini berbeda.
Dalam pemikiran Islam pada umumnya, kemurahan/rahmat/anugerah adalah sesuatu
"yang didapat’ jika seseorang melakukan kewajiban agama. Allah hanya pemurah bagi
mereka yang mempraktekkan Islam. Dia tidak mengasihi orang berdosa.
Dalam Islam orang menerima anugerah sebagai upah kegiatan agama. Sebagai contoh:
Beberapa orang Muslim percaya bahwa mereka akan menerima upah 100.000 kali
dengan berdoa seharian di mesjid Haran di Mekah. Jumlah ini didapat sekitar 55 tahun,
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bila sholat/sembahyang 5 kali sehari. Upah ini akan menambah berat pada timbangan
hari penghakiman. Bagaimanapun juga untuk menerima upah seperti itu, orang Islam
akan berusaha melakukan perjalanan haji ke Mekah. Mereka menerima upah dan
pengampunan sebagai hasil dari kegiatan agama (jika itu adalah kehendak Allah).
Bulan Ramadhan sebenarnya dimulai pada sore hari tanggal 4 Oktober. Walaupun ini
adalah hari ke-26, sore ini akan menjadi malam ke-27 yaitu malam penuh kuasa
(berpikir tentang ‘sore dan kemudian pagi hari’ seperti dalam tradisi Yahudi).
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Senin, 31 Oktober 2005: Pemuda Islam di Negeri Belanda

Sutradara Belanda Theo van Gogh dengan film singkatnya mengenai penundukan diri
wanita Islam, telah mengejutkan banyak orang Muslim, dan hal ini telah mempercepat
profokasi pembunuhnya pada Desember 2004. Peristiwa ini membuat hubungan antara
umat Islam dan non Islam di Belanda menjadi berita utama dalam diskusi dan
pembicaraan tentang Islam fundamental. Bagaimanapun juga, tantangan dan
kenyataan hubungan antara hampir satu juta orang Islam di Belanda dengan sisa
populasi yang ada, telah menjadi perbincangan sejak lima tahun yang lalu.
Pemimpin liberal di Belanda dulu dan sampai sekarang ini telah bangga dengan
kehidupan multi-kultur dan multi-agama dalam masyarakat. Ketika ditemukan bahwa
suatu hal penting dari generasi orang-orang kedua dan ketiga dari orang-orang Islam
imigran mengkritik hukum liberal yang ada, dan sentimen pun berubah. Sebagai
hasilnya banyak anak-anak muda Islam merasa bahwa mereka bertanggung jawab atas
perbuatan beberapa orang yang mengatasnamakan Islam. Banyak anak-anak muda
Islam (terutama sekali di antara populasi Turki, yang adalah kelompok imigran terbesar)
telah setia menjadi masyarakat Belanda untuk bertahun-tahun. Ada beberapa orang
yang telah kembali ke Turki dalam kekecewaan, tapi tidak semuanya mengalami
keadaan seperti itu.
Pemisah yang besar antara pemuda Islam dan Kristen belum juga berkurang dalam
tahun-tahun terakhir ini. Ketika gereja di Belanda belum memiliki pemahaman dan
kesadaran akan Islam, maka kebanyakan orang Kristen Belanda tidak memiliki
kepastian bagaimana menghadapi orang Islam. Tapi ada sedikit harapan. Anak-anak
muda Islam terdorong untuk berpikir tentang nilai-nilai Islam lebih dari orang tua
mereka. Kebanyakan orang tua dari anak-anak muda Islam yang adalah imigran dari
Turki dan Maroko berasal dari desa-desa yang mengikuti Islam tradisional dari imam di
desa mereka. di Belanda anak-anak mereka berhadapan dengan banyak gerakan; ada
guru yang mau merekrut mereka untuk perang jihad, juga gerakan mistik dan
humanistik dari dalam Islam sendiri. Tekanan dari masyarakat membuat mereka
menciptakan pilihan mereka sendiri. Banyak anak muda menciptakan Islam mereka
sendiri melalui internet dan pertemuan di luar mesjid.
Tantangan bagi umat percaya adalah menunjukkan bagi generasi muda Islam kedua
dan ketiga bahwa tidak ada jalan untuk menemukan identitas mereka; hanya jika
mereka percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat mereka. di
beberapa tempat umat percaya telah menemukan jalan untuk melayani anak-anak
muda Islam. Mereka telah menemukan bahwa hanya dengan banyak doa dan
ketekunan barulah umat percaya dapat membangun jembatan di antara jurang
prasangka dan ketidakpercayaan untuk mendapatkan hati dari anak-anak muda.
Banyak orang Kristen di Belanda baru menyadari bahwa telah 40 tahun lamanya
mereka hidup berdampingan dengan orang-orang Islam. Fakta ini menuntut mereka
untuk dapat menenangkan diri masing-masing, sebelum mereka dapat bersaksi tentang
Tuhan Yesus dengan hikmat, kebijaksanaan, keberanian dan belas kasihan.
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Pokok Doa
•

Berdoa agar anak-anak muda Islam di Belanda tidak bersedia direkrut oleh pengajar
politik yang mendoktrinasi mereka untuk melakukan kekerasan atas nama Islam.

•

Berdoa bagi anak-anak muda Islam yang sedang resah dan mencari jawaban, berdoa
agar Roh Kudus menuntun mereka untuk menemukan jawaban dan ketenangan hanya
dalam Tuhan Yesus. Ini dialami oleh Augustine, dan ada banyak anak Muda Islam
Belanda yang datang dari Afrika Utara (Algeria dan Maroko).

•

Berdoa agar anak-anak muda Islam menyadari bahwa orang-orang Kristen mengasihi
mereka dan melihat mereka sebagai orang-orang yang diciptakan oleh Tuhan yang
memperdulikan mereka sebagai ayah mereka.

•

Berdoa agar orang-orang percaya Belanda akan menjadi kreativ dan tekun ketika
mereka melayani di antara anak-anak muda Islam.

•

Berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus menghancurkan roh penolakan, roh kepahitan
dari anak-anak muda Islam di Belanda
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Selasa, 1 November 2005: Orang Millet dan Orang Rumelian Turki di
Bulgaria

Suatu hari, seorang wanita Muslim yang bernama Nora meminta dengan tegas kepada
seorang pekerja Kristen untuk datang ke rumahnya dengan kata-kata berikut: "saya
sepenuhnya dikecewakan oleh engkau. Engkau mengunjungi beberapa desa, tapi tidak
pernah saya! Engkau sering berhenti tepat di bawah jaring rumah kami untuk berbicara
dengan orang lain. Lihat, saya tinggal dalam rumah putih itu sebelah sana". Hari
berikutnya orang Kristen itu mengunjungi Nora dan sangat kagum oleh minatnya untuk
lebih mengetahui tentang kehidupan dari "nabi" Yesus (seperti Muslim mengenal-Nya).
Nora menerima sebuah Alkitab Perjanjian Baru bahasa Turki dan mulai membacanya
secara teratur. Segera Nora mulai membacakannya kepada seluruh keluarganya dari
Perjanjian Baru dan berdoa dalam nama Yesus ‘sang Rasul’. Setelah beberapa bulan
dia merasakan bahwa ada kekuatan kuasa besar yang menakutkannya yang berasal
dari jimat-jimat yang digunakannya untuk melindungi dirinya dari sakit penyakit.
Beberapa minggu kemudian dia terkejut karena jimat-jimat itu telah menghilang. Sejak
kejadian tersebut telah lebih jelas baginya bahwa Yesus bukanlah hanya seorang rasul,
tapi Tuhan, Penebus, Dialah yang dapat dipercaya dalam segala kebutuhannya dan
keberadaannya.
Nora dan keluarganya berasal dari suku Millet (300.000 orang Turki - berbahasa
Gypsies). Mereka adalah bagian terbesar dari sekitar satu juta Muslim yang berbahasa
Turki yang tinggal di Bulgaria (yang keseluruhan populasinya berjumlah 8,2 juta jiwa).
Orang-orang yang bukan Millet-Turki berbicara dalam bahasa yang disebut Osmanlis
atau Turki Rumelian. Islam adalah agama kedua terbesar di Bulgaria (12%), setelah
agama Kristen Ortodoks Timur (71%). Pada tahun 1990an sekitar sepuluh ribu orang
Millet datang dan menerima Tuhan Yesus, tapi baru ada sedikit orang Turki Rumelian
(kurang dari 100 orang), dan belum ada gereja. Pada masa lalu telah terjadi perebutan
kekuasaan antara orang Bulgaria, orang Millet dan orang Turki, yang masih menyisakan
ketegangan dalam masyarakat. Peristiwa ini diperingati setiap tahun dengan
memberikan hari libur dan jamuan makan bagi masyarakat. Kondisi tersebut masih
menghalangi penginjilan bagi orang Bulgaria, juga orang Millet mengalami kesulitan
untuk menjangkau orang Turki Rumelian dengan Injil. Ada usaha-usaha yang dilakukan
secara tertutup di Burgaria untuk memberitakan Injil kepada orang-orang Turki
Rumelian dan orang-orang Millet untuk melayani dengan harapan untuk membangun
gereja Millet dan Rumelian. Bagaimanapun juga saat ini, mayoritas yang tertarik pada
Injil adalah orang Millet, sedangkan orang Turki Rumelian lebih banyak bergabung
dengan masyarakat Islam, dan masih sulit untuk menjangkau mereka.
Setelah 45 tahun Bulgaria berada di bawah komunis, maka pada tahun 1989 Bulgaria
menjadi negara Republik Demokrasi. Negara ini telah mengalami perjuangan ekonomi
dan pergumulan sosial. Setengah dari penduduk hidup dalam cengkeraman kemiskinan
yang sangat serius.
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Pokok Doa
•

Berdoa untuk peningkatan ekonomi dan sosial, termasuk pengangguran yang menderita
karena tidak ada pekerjaan di Bulgaria.

•

Berdoa untuk pengampunan dan penerimaan antara kelompok masyarakat yang
berbeda.

•

Berdoa agar orang-orang Millet yang telah menerima Tuhan Yesus akan bertumbuh
dewasa dalam rohani, dilatih dan membangun gereja rumah. (Kis. 2:42-47).

•

Berdoa agar hati orang-orang Turki Rumelian terbuka untuk menerima bahwa Tuhan
Yesus adalah lebih dari seorang nabi; biarlah mereka memberikan hidup mereka untuk
Dia dan memiliki keberanian untuk mengakui iman pada Tuhan Yesus.

•

Berdoa untuk orang Muslim agar dibebaskan dari tradisi tahyul dan ikatan penyembahan
berhala, mengalami kebebasan dan menjadi aman dalam perlindungan Tuhan.

•

Berdoa agar Firman Tuhan akan diberitakan dengan efektif melalui percakapan, literatur,
musik, radio dan TV (Kis. 4:31).
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Rabu, 2 November 2005: Albania, Bangsa yang Mendekati Perubahan

Populasi 3.545.000 (perkiraan Juli 2004). Saat Beni berlutut di tengah lumpur di stadion
nasional pada tahun 1991 dan mengakui imannya dalam Tuhan Yesus Kristus, itu tidak
masuk dalam pikirannya bahwa dia ada di antara generasi Kristen pertama yang lahir
dalam negaranya. Sejak tahun 1967, ketika Albania dengan bangga mengumumkan
dirinya atheist (tak bertuhan), negara ini telah dikenal sebagai "negara yang paling
tertutup di dunia" untuk Injil. Untuk beberapa dekade, Albania telah bertahan di bawah
tekanan dan kebekuan agama di bawah diktator yang brutal Enver Hoxha. (diperkirakan
sebanyak 700.000 orang telah di penjarakan atau di bunuh semasa kediktatorannya).
Ketika komunis jatuh di Eropa Timur pada awal tahun 1990an, Albania akhirnya terbuka
untuk Injil lagi.
Untuk pertama kali dalam sejarah, Kebaktian Kebangunan Rohani telah diadakan di
stadion nasional di Ibukota, Tirana. di tempat yang sama ketika Beni bertemu Tuhan
Yesus. Bukan karena gereja-geraja injili telah aktif dan eksis di mana saja dalam
negara, tapi secara mujizat dalam beberapa tahun terakhir gereja baru telah dirintis di
banyak kota dan desa di Albania, juga para duta Injil Albania telah diutus ke negaranegara lain.
Populasi Albania adalah 70% Muslim (mayoritas orang Islam tidak menjalankan
kehidupan agamanya dengan taat). Sebagai tambahan ada beberapa ratus ribu orang
Khatolik dan Kristen Ortodoks dengan berbagai tingkat iman. Dalam tahun 1990
anggota jemaat Kristen Injili dapat dihitung dengan satu tangan, tapi sekarang mereka
mencapai sekitar 0,25% (sekitar 20.000) dari populasi yang ada. Masyarakat Albania
terlihat secara umum memiliki pola hidup materialisme (kebendaan), nampaknya
mereka berambisi meningkatkan standar hidup. Agama secara umum dilihat sebagai
alat untuk mendapatkan "nama baik" (terlihat baik dalam hidup). Sering orang Albania
berkata bahwa "Tuhan adalah satu" artinya bahwa Dia adalah Tuhan yang sama dalam
setiap agama. Namun sebagian besar tidak mempunyai pengertian yang benar
bagaimana dapat berhubungan secara pribadi dengan Bapa kita di surga. Kendati ada
penghalang, banyak orang Albania sedang mempercayai Tuhan untuk transformasi
negara mereka menjadi negara Kristen, bahkan mereka mengirim utusan Injil. Kesatuan
yang tinggi tercermin dalam kebersamaan dan komunikasi yang sehat di antara banyak
gereja dan utusan Injil. Ini adalah permulaan yang baik
Pokok Doa
•

Berdoa agar kesempatan untuk memberitakaan Injil di antara populasi Islam semakin
terbuka. Biarlah gelombang keselamatan akan melanda Albania.

•

Berdoa untuk hikmat dan kekuatan bagi generasi Kristen pertama di mana mereka
sedang belajar untuk menerapkan kebenaran Alkitab dalam sikap hati mereka, dalam
hubungan dan dalam kebiasaan mereka.

•

Berdoa agar Kerajaan Tuhan akan dimanifestasikan dalam bagian kehidupan
masyarakat, dari rumah sampai ke tempat kerja. Berdoa untuk pelayanan yang efektif
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dalam menangani penyakit sosial seperti korupsi yang merajalela, pengangguran, obat
terlarang, kejahatan, paham materialisme dan kekerasan dalam rumah.
•

Albania berada di dalam Balkan, telah lama dikenal sebagai bagian dari daerah
perselisihan antar suku. Berdoa untuk gereja, agar dibebaskan dari warisan negatif ini
dan menjadi sumber kesembuhan dalam wilayah ini.

•

Berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hancurkan roh mamon dan roh perselisihan
di Albania.
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Kamis, 3 November 2005: Orang Islam di Amerika Serikat

Mengherankan, bahwa Amerika Serikat tidak memiliki perkiraan yang pasti berapa
jumlah orang Islam yang ada di negaranya. Ada banyak perkiraan, berkisar antara dua
juta sampai sekitar tujuh juta (1 atau 2% dari populasi Amerika Serikat), tapi ada sedikit
data yang dapat dipercaya. Bagaimanapun juga di beberapa negara bagian Amerika
Serikat terdapat penduduk Islam yang besar. Dalam tahun 2001 ditemukan lebih dari
1.200 mesjid di Amerika Serikat; contoh ini sekarang mungkin telah bertambah menjadi
1.500 atau lebih. Menurut lembaga pendidikan Hartfort, orang-orang Islam di Amerika
datang dari latar belakang yang berbeda. Sekitar 25% berasal dari Arab, 30% adalah
Afrika Amerika, dan 33% dari Asia Selatan (India, Pakistan, Bangladesh). Sisa 12%
lainnya berasal dari latar belakang yang berbeda.
1. Jumlah mesjid yang terbanyak dapat ditemukan di California, New York, New
Jersey dan Michigan. Tidaklah mengejutkan bahwa pada hari ini dapat
ditemukan mesjid dalam ukuran menengah dengan (25.000 orang) di pedesaan
Amerika - sesuatu yang tidak ditemukan pada 25 tahun silam. Dalam tahun 2004,
populasi Dearborn (100.000 jiwa yang dekat Detroit) di negara bagian Michigan
yang telah menjadi pusat Islam dan rumah paling besar di Utara Amerika
(dengan menghabiskan dana sebesar US$12.000.000 dengan bangunan seluas
11.000 m). Ada lebih dari 30 mesjid di daerah Detroit. Beberapa tahun yang lalu
restoran McDonald membuat berita utama di Amerika Serikat bahwa mereka
menyediakan makanan dengan daging halal, yang terkenal dengan McNuggets
di Dearborn. Daging halal didapatkan dengan cara menyembelih hewan dan
mengolahnya mengikuti aturan dan tatacara Islam ("dengan nama Allah").
McDonald juga menjual daging halal McNuggets kepada beberapa restoran di
daerah tersebut. Hal ini bukanlah suatu kebiasaan nasional yang mutlak, hal ini
menjadi saksi hadirnya orang Islam di Amerika.
Menurut sebuah artikel dalam sejarah di San Fransisco (10 September 2004),
dalam daerah San Fransisko setidaknya ada 200.000 orang Islam. Ini termasuk
sekitar 12.000 orang Afganistan, 32.000 orang Iran, dan 6.000 orang Pakistan.
Angka-angka dari orang-orang Islam di daerah ini telah "meledak" dalam 20
tahun terakhir ini. "Ledakkan ini telah mengubah wilayah di Teluk Selatan dan di
Teluk Timur, di mana harga- harga yang telah ditetapkan di rumah makan, toko
buku dan lainnya berubah menjadi tinggi. Ada banyak rumah makan halal yang
dibuka di sana, dalam tahun 1999, seorang Insinyur Islam di teluk mulai
membuka website, zabihah.com, sebagai petunjuk".
2. Paska tragedi 11 September 2001 yang diikuti dengan peperangan di Afganistan
dan Irak, orang-orang Islam mulai hidup di kota-kota kecil di Amerika, di mana
pintu-pintu terbuka untuk kontak dan persahabatan.
Sumber:
1. "Faith Communities Today", di koordinasi oleh Hartford Seminary, Lembaga
Hartford untuk penelitian agama.
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2. Jonathan Curiel, "orang Islam temukan toleransi di daerah teluk", San Fransisco
Chronicle (10 September 1994). Website: http://www.sfgate.com
Pokok Doa
•

Berdoa agar orang Kristen di Amerika berinisiatif untuk belajar tentang Islam dan
memahami kehidupan orang-orang Muslim. Orang Kristen harus mulai keluar
dari kehidupan yang kaku, yang juga mengabaikan orang Islam. Sikap hati
mereka haruslah sesuai dengan nilai kerohanian untuk memperhatikan tetangga
mereka.

•

Orang Kristen di Amerika perlu mempersiapkan diri agar menjadi saksi kepada
orang Muslim dengan sabar dan bukan dengan agresif untuk menjadi pemenang.
Berdoa untuk program pelatihan lintas budaya bagi masyarakat Amerika.

•

Berdoa agar Tuhan membangkitkan perintis gereja, yakni orang yang dapat
menciptakan gereja yang berorientasi pada campuran suku dalam masyarakat di
wilayah mayoritas populasi Muslim. Beberapa denominasi telah
mempraktekkannya.

•

Berdoa agar pemimpin gereja dan umat percaya di Amerika menyadari
keragaman anggota tubuh Kristus (Kis. 10:34; Rom. 10:12).

•

Berdoa agar Tuhan menghancurkan roh kesombongan, roh najis dan roh
penyesat dalam masyarakat Amerika.
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