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Sabtu, 1 September 2007: Doa 5 Patok

40 Hari Doa 2007

Lapangkanlah tempat kemahmu, dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu.
Janganlah menghematnya; panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokohkokoh patok-patokmu! "Patok-patok" biasanya digunakan untuk mempertahankan tali
kemah, sehingga memungkinkan kemah dapat berdiri dengan kokoh.
Ada 3 hal penting yang berhubungan erat dalam setiap kepercayaan/agama, yaitu:
1. Power people (orang yang berkuasa)
2. Power time (waktu yang berkuasa)
3. Power place (tempat yang berkuasa)
Melalui Fokus Doa kita berdoa pada waktu berkuasa (power time) yang bersamaan
dengan bulan puasa umat Muslim. Doa 5 patok bertujuan mengajak kita untuk semakin
meningkatkan doa-doa kita, bukan hanya pada waktu bulan khusus dalam setahun,
tetapi lebih terfokus dan spesifik lagi pada waktu doa dalam sehari. Umat Islam selalu
sholat 5 kali dalam sehari yang disebut:
1.
2.
3.
4.
5.

Sholat subuh, dimulai pukul 04.15 - 05.15
Sholat lohor, dimulai pukul 11.30 - 14.30
Sholat azhar, dimulai pukul 15.00 - 17.00
Sholat maghrib, dimulai pukul 17.30 - 18.15
Sholat isya, dimulai pukul 19.00 - 03.00

Yang dimaksud dari doa 5 patok adalah, kita akan meningkatkan doa-doa kita 5 kali
dalam sehari dengan waktu pelaksanaannya minimal 30 menit sampai 1 jam lebih awal
sebelum kaum Muslim melakukan sholat mereka. Saat kita berdoa dan menyembah
Tuhan akan terjadi pembersihan atmosfir rohani sekaligus mengikat dan
menghancurkan kekuatan musuh yang menghalangi manifestasi Tuhan yang benar
bagi kaum Muslim saat mereka bersembahyang 5 waktu. Harapan kita, Tuhan sendiri
akan membuka mata rohani mereka untuk mengerti kebenaran-Nya. Doa ini dinamakan
doa 5 patok yang dimulai dengan:
1.
2.
3.
4.
5.

PATOK I subuh, dimulai pukul 03.15 - selesai
PATOK II pagi, dimulai pukul 10.30 - selesai
PATOK III siang, dimulai pukul 14.00 - selesai
PATOK IV sore, dimulai pukul 17.00 - selesai
PATOK V malam, dimulai pukul 18.00 - selesai

Jangan tertinggal !! bergabunglah dalam gerakan "doa 5 patok"? Tetapkan patok doa
sesuai waktu yang cocok bagi Anda:
1. Patok I
2. Patok II
3. Patok III
4
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4. Patok IV
5. Patok V
Berapa kelompok yang telah berdoa?
Berapa orang dalam satu kelompok?

Para pendoa bebas memilih dan menetapkan patok doa yang sesuai waktu yang
dimiliki. Untuk memudahkan, kita cukup menghafal patok yang kita pilih, misalnya patok
I yang artinya pendoa patok I akan berdoa pada jam 03.15 - selesai. Patok II adalah
mereka yang berdoa pada jam 10.30 - selesai, dan seterusnya patok III sampai V.
Beberapa hal penting yang perlu mendapat perhatian lebih ialah:
Untuk setiap harinya sangat disarankan agar kita "lebih memperkuat doa" pada patok I
(subuh), patok III (siang) dan patok IV (sore).
Khususnya pada setiap malam Jumat (Kamis malam), sangat disarankan agar kita lebih
memperkuat doa pada patok V (sangat baik untuk melakukan doa semalaman dan doa
peperangan rohani sambil berkeliling kota/lokasi tertentu).
Khususnya pada setiap hari Jumat, sangat disarankan agar kita lebih memperkuat doa
pada patok II (dianjurkan untuk melakukan doa dan puasa).
Usahakanlah untuk mengembangkan jaringan ini dengan membentuk* kelompokkelompok yang berkomitmen untuk berdoa sesuai dengan patok yang disepakati.
Adalah baik bila setiap gereja lokal atau pelayanan Kristen lainnya memiliki pendoa
patok I sampai patok 5 dan menunjuk seseorang sebagai koordinator doa setiap patok.
Untuk mengingatkan komitmen doa, dapat digunakan jalur telepon dari setiap anggota
patok doa, atau cara lainnya yang dianggap efektif.
Diimani, doa-doa kita akan menyingkirkan awan kelabu (penghalang rohani) yang
menutupi mata rohani umat Islam, agar mereka bertemu Tuhan Yesus, "Sang
Kebenaran dan Jalan yang Lurus (Yohanes 14:6, 2Korintus 10:4-5).
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Minggu, 2 September 2007: Pokok-Pokok Doa Untuk
Indonesia Hari Ke 1-40
Doa orang benar berkuasa dan efektif (Yak. 5:17-20)

Doa-doa di halaman ini disusun secara sistimatis dalam 7 kelompok. Gunakan Doa-doa
ini sesuai fokus doa setiap hari yang tercantum.
Penting! Pendoa harap menyediakan Alkitab pada saat berdoa. Pendoa terbuka untuk
menerima tuntunan Roh Kudus.
Doa Bagi Umat Kristen
1. Berdoa mohon lawatan Tuhan atas setiap orang Kristen yang tinggal di Pulau...,
kota..., dan suku..., agar mereka memiliki roh takut akan Tuhan dan roh yang rela
untuk taat kepada Tuhan, agar terjadi pertobatan sejati, perubahan paradigma
dan karakter yang sesuai dengan Firman Tuhan.
2. Berdoa agar setiap orang Kristen terbebas dari setiap penyembahan berhala,
sinkritisme, roh orang mati, dan tidak memelihara tradisi leluhur yang berbaur
dengan kuasa kegelapan (Pkh. 9:5 orang mati. Mrk. 7:8, 9, 13 adat istiadat).
3. Berdoa agar setiap orang Kristen terbebas dari roh kesombongan, roh egois, roh
kemalasan beribadah dan enggan untuk memberitkan Injil, roh kekuatiran, roh
ketakutan, roh pengecut, roh intimidasi, roh sakit hati, roh kepahitan, roh kikir, roh
materialistis, roh pemecah belah, roh najis.
4. Berdoa agar setiap ayah Kristen menjadi imam dalam keluarganya (Ayb. 1:4-5).
Berdoa hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak
kepada bapanya (Mal. 4:6. Ef. 6:4).
5. Berdoa agar setiap orang Kristen menunjukkan buah-buah pertobatan dan buah
Roh Kudus, hidup dalam kasih Tuhan dan saling mengasihi satu sama lain serta
mengasihi dengan tulus kepada semua orang (Yoh. 13:34-35).
6. Berdoa agar setiap orang Kristen memiliki sadar lingkungan, menjadi teladan dan
surat Kristus yang terbuka, serta menjadi garam dan terang yang bersinar (Ef.
5:14-17. Mat. 5:13-16. Fil. 3:17. Yes. 60:1-3).
7. Berdoa agar setiap anak Tuhan akan menjadi mulut, tangan dan kaki Tuhan
untuk menyatakan kasih dan kemurahan Bapa bagi mereka yang lemah dan
membutuhkan (Yes. 58:6-7, 9-10).
8. Berdoa agar umat Kristen akan mendalami Islamologi dan pelayanan lintas
budaya dan bersedia untuk menjawab pertanyaan Bapa Sorgawi dalam (Yes.
6:8. dan amanat Agung-Nya dalam Mat. 28:19-20. Mrk. 16:15-18) untuk menjadi
Duta-Duta Pembawa Berita Damai di kota-kota dan suku-suku (Rm. 10:9-15.
Yes. 45:2).
9. Berdoa bagi mereka yang melayani di tengah masyarakat terabaikan agar
disempurnakan kasihnya, senantiasa rendah hati, sabar, tekun, beriman, penuh
hikmat dan kepekaan serta keberanian. Mohon Tuhan melindungi, menyertai,
dan memberkati pribadi, keluarga dan seisi rumah tangganya.
6
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10. Berdoa agar setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan tidak akan dicuri iblis
ataupun mati karena ketakutan, keraguan, kekuatiran dan penolakan, tapi akan
tumbuh, berakar dan menghasilkan buah- buah kehidupan yang berlipat ganda
(Mrk. 4:4-20, Yes. 55:11, Mzm. 126:6).
11. Tahun-tahun terakhir ini umat Kristen Indonesia mengalami kecemasan karena
tinggal di tengah-tengah penduduk yang mayoritas adalah Islam. Ratusan
bangunan gereja telah dibakar dan ribuan orang Kristen telah dianiaya di
Indonesia. Berdoa agar umat Kristen semakin sungguh-sungguh bertekun dalam
doa yang lahir dari hati yang tulus dan penuh kasih bagi umat Islam. Berdoa
umat Kristen menyadari sepenuhnya bahwa umat Islam bukanlah "musuh", tetapi
mereka adalah saudara dan saudari kita yang sedang kita doakan untuk tujuan
keselamatan (Yoh. 10:16). Roh-roh jahatlah yang mengelabuhi mereka untuk
memusuhi umat Kristen (Ef. 6:12)
Doa Pertobatan
Doa pertobatan. Di sini pendoa berperan sebagai Imam yang mengadakan pendamaian
bagi yang didoakan. Dosa adalah penghalang doa (Yes. 59:1-8, 12-17, Gal. 5:15-21,
Ams. 6:17-19, 1Yoh. 1:9). Belalah mereka di hadapan tahta kasih karunia Bapa (Kej.
18:22-32, Kel. 32:30-32). Pendoa dapat berperan sebagai pembela memintakan
pengampunan dari Tuhan. Dosa-dosa yang umumnya dapat kita akui:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Perzinahan rohani (menyembahan berhala, okultisme, menolak Tuhan).
Menghujat nama Tuhan, kesombongan.
Pembunuhan (merancang dalam hati dan melakukannya).
Perzinahan jasmani.
Mencuri, merampas, korupsi yang bukan miliknya.
Bersaksi dusta, bersumpah palsu, memutarbalikkan hukum dan
menyalahgunakan kekuasaan.
7. Rakus dan tamak, dsb.
Doa Terobosan Bagi Kota-Kota, Suku-Suku dan Tokoh-Tokoh
1. Perkatakan! Penerobos akan maju di depan mereka; mereka akan menerobos
dan berjalan melewati pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Raja mereka akan
berjalan terus di depan mereka, Tuhan sendiri di kepala barisan mereka! (Mikha
2:13).
2. Perhatikan Mat. 18:18, Mzm. 149:8, dan Ef. 6:12. Dalam nama Tuhan Yesus, ikat
dan hancurkan segala kuasa dari pemerintah-pemerintah roh, penguasapenguasa roh, penghulu-penghulu dunia gelap dan roh- roh jahat di udara di
setiap pulau, kota dan suku yang didoakan hari ini.
3. Deklarasikan dengan suara lantang dan jelas dengan iman dan otoritas dalam
nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan dalam Mzm. 24:7-10. Sebutkan nama kota,
suku, dan tokoh-tokoh yang menjadi fokus doa hari ini. Tambahkan nama kota,
suku dan tokoh pada akhiran kata dan kalimat yang tepat. Contoh: "Angkatlah
kepalamu, hai pintu- pintu gerbang, tambahkan di Sumatera, di P. Jawa, di
7
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Papua, kota: Banda Aceh, Medan, Makasar, Suku: Gorontalo, Singkil, Bugis,
Melayu, Muko-muko, tokoh: Irwandi Yusuf, Moh. Nazar, dst. Dan terangkatlah
kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, tambahkan di...." Lanjutkan sampai
semua nama kota, suku, dan tokoh yang didoakan pada hari ini selesai
diucapkan.
Doa Membebaskan Tawanan Dari Ikatan Roh-Roh Jahat

Pendoa berperan sebagai "Imamat Rajani" yang memiliki otoritas rohani dalam nama
Tuhan Yesus, juga atas nama dan mewakili umat Kristen/gereja Tuhan di Indonesia
dalam nama Tuhan Yesus Kristus:
•

•
•

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Memutuskan semua hubungan perjanjian roh dengan kegelapan, melepaskan
semua ikatan roh dengan kegelapan, membatalkan semua hak roh dengan
kegelapan, dan menghancurkan semua kutukan roh kegelapan. Secara umum
roh-roh yang dihadapi antara lain:
roh anti Kristus, roh penyesat, roh dusta/penipuan, roh penuduh/pendakwa, roh
manipulasi, roh curang.
roh penyembahan berhala, roh ketaatan kepada pemerintah dunia kegelapan (Ef.
6:12) menyembah kepada ilah-ilah, di gunung-gunung, kuburan-kuburan
keramat, perdukunan dsb.
roh perzinahan, roh selingkuh, roh najis, roh cabul, sebagai buah dari
penyembahan berhala.
roh maut, roh dendam, roh balas dendam, roh pembunuhan, roh pemberontakan,
roh bunuh diri, roh pertikaian, roh aniaya, roh kekerasan, roh anarkis, roh adu
domba.
roh diskriminasi (suku, agama, sosial) intimidasi, roh manipulasi (yang kuat
menekan yang lemah, yang mayoritas menekan yang minoritas, yang licik
memperalat yang bodoh).
roh kepalsuan yang menimbulkan kebingungan (yang benar disalahkan, ditolak
dan dibenci, yang salah dibenarkan dan diyakini).
roh dusta, roh fitnah, roh pengacau, roh ketertolakkan, roh sakit hati, roh
kepahitan, roh kebencian, roh iri hati.
roh perbudakan, roh minder/rendah diri, roh malu.
roh pembodohan (pantang bertanya), roh apatis.
roh ketakutan, roh takut akan manusia (2Tim 1:7, Ams. 29:25).
roh tamak, rakus, gelojoh, mencuri, menguasai hak-hak orang lain.
roh atheis, roh memberhalakan manusia, roh kefasikan, roh materialistis, roh
kesombongan, roh egois, roh bebal, roh masa bodoh.

Doa Untuk Para Pemimpin
1Tim 2:1-4. Komponen-komponen penting yang sangat perlu untuk didoakan di negara
Indonesia: Lembaga Legislatif (MPR dan DPR), Lembaga Eksekutif (Presiden, Wapres
beserta seluruh Menteri), Lembaga Yudikatif (MA,TNI, dan POLRI). Berdoa setiap hari
dengan menumpangkan tangan sambil menyebutkan nama-nama mereka.
8
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1. Berdoa agar mereka memiliki hati yang takut dan hormat pada Tuhan. tidak
melupakan Tuhan dalam setiap rancangan dan pengambilan keputusan yang
mereka buat, karena Tuhanlah yang berdaulat penuh atas kehidupan pribadi,
bangsa, negara (Dan. 2:20-22. Yes. 45:5-8).
2. Berdoa agar mereka memiliki hati nurani yang murni dan bersih dari segala
penyalahgunaan kekuasaan dan dana serta berani membela kebenaran (Ams.
31:3-5. Kel. 23:8).
3. Berdoa agar mereka membuat keputusan dengan benar dan adil (Hab. 1:3. Kel.
23:7).
4. Berdoa agar mereka memiliki hati yang tulus dalam membela hak-hak orang
miskin dan lemah. Berdoa agar HAM selalu ditegakkan di Indonesia (6).
5. Berdoa agar Tuhan membangkitkan, meneguhkan dan memberkati Yusuf- Yusuf
dan Daniel-Daniel yang sanggup mempresentasikan kebenaran dan kebesaran
Tuhan di tengah pemerintah pusat sampai ke daerah-daerah di Indonesia.
Doa Untuk Saudara-Saudari Muslim

1. Berdoa di saat bulan ramadhan ini orang Muslim yang ada di pulau ... kota ...,
suku ... akan sungguh dengan tulus membuka hati untuk kebenaran dari Tuhan.
Berdoa mohon Tuhan Yesus berkenan mendatangi mereka dengan cara-Nya,
baik melalui mimpi, penglihatan, dan lain-lainnya. Umat Islam selalu memohon
Tuhan menunjukkan kepada mereka Jalan yang Lurus (Yoh. 14 :6).
2. Berdoa mohon Roh Kudus menyingkapkan ayat-ayat Al Qur`an yang menuliskan
tentang Isa Almasih, kelahiran-Nya, pekerjaan-Nya dan kedatangan-Nya kembali
ke dunia. Apa yang Al Qur`an katakan?
3. Berdoa agar Tuhan memberikan dorongan bagi kaum Muslim untuk membaca
Alkitab, walaupun secara umum mereka dilarang karena menganggapnya
haram.
4. Berdoa agar tokoh-tokoh Islam dan Kristen dapat berkomitmen untuk bertemu
dalam diskusi-diskusi terbuka tentang hal keimanan.
5. Berdoa mohon lawatan Tuhan secara khusus bagi para tokoh Islam yang
berkarya dalam berbagai profesi (agama, politik, ekonomi, pendidikan, media,
kesehatan, wanita, pemuda, anak-anak). Secara khusus para Habib, Ustad dan
Kyai
6. Berdoa mohon Roh hikmat dan pewahyuan bagi kaum intelektual Islam yang
mengenyam pendidikan di dunia barat agar mereka dapat memahami berbagai
perbedaan serta menyambut keragaman yang ada di Indonesia. Berdoa mohon
Roh Kudus membuat mereka berhasil menuju "Kebenaran Sejati" (Yoh. 14:6).
Berdoa agar Tuhan mempertemukan mereka dengan anak-anak Tuhan yang
sanggup melayani dan menjawab berbagai pertanyaan mereka.
Ucapan Syukur
1. Bersyukur bahwa: Firman Tuhan tidak pernah gagal (Rm. 9:6). Firman Tuhan
tidak terbelenggu (2Tim. 2:9). Tidak ada rencana Tuhan yang gagal (Ayub 42:2).

9
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Kesabaran Tuhan sebagai kesempatan bagi semua orang untuk beroleh selamat
(2Ptr. 3:15).
2. Bersyukur atas anugerah Bapa yang telah melayakkan kita untuk menjadi
pendoa. Mohon Roh Kudus untuk menyempurnakan setiap doa-doa yang telah
dipanjatkan (Rm. 8:26).
Pendoa disarankan untuk mengembangkan doa-doa syafaat yang lebih spesifik, antara
lain:
1. Doa Lima Patok pada setiap hari. (Lihat informasi kiriman hari Sabtu, 1
September 2007)
2. Mengadakan doa, puasa dan peperangan rohani pada setiap hari Jumat. Bila
perlu dilakukan doa keliling dengan fokus doa pada tempat/lokasi yang
ditentukan.
3. Doa, puasa dan peperangan rohani pada hari-hari raya keagamaan (Nasrani,
Islam, Hindu, Budha, Kong Fu Tju, dan lain-lain) di Indonesia, yang biasanya
adalah hari libur Nasional.

10

40 Hari Doa 2007

Senin, 3 September 2007: Pulau Sumatera
Pulau Sumatera telah dimekarkan menjadi 10 provinsi:

1. Provinsi DI Nangroe Aceh Darusalam, ibukotanya Banda Aceh, Gubernurnya
Drh. Irwandi Yusuf, Msc dan Wagub. Nazar S.Ag.
2. Provinsi Sumatera Utara ibukotanya Medan, dipimpin oleh Gubernur Drs.
Rudolof M. Pardede.
3. Provinsi Sumatera Barat Ibukotanya Padang, dipimpin Gubernur Gunawan
Fauzi, SH. MM. dan Wagub Prof. Dr. H. Marlis Racman. Msc.
4. Provinsi Riau ibukotanya Riau dipimpin oleh Gubernur H. M. Rusli Zainal. SE.
dan Wagub Drs. H. Wan Abubakar MS. MSi.
5. Provinsi Kepulauan Riau ibukotanya Batam dipimpin oleh Gubernur H.M. Rusli
Zainal, SE dan Wagub Drs. H. Wan Abubakar MS. MSi.
6. Provinsi Bengkulu ibukotanya Bengkulu, dipimpin oleh Gubernur Agusrin
Maryono, ST dan Wagub H. Muhammad Syamlan. Lc.
7. Provinsi Jambi ibukotanya Jambi dipimpin Gubernur Drs. H. Zulkifli Nurdin. dan
Wagub Drs. H. Anthony Zeidra Abidin.
8. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan ibukotanya Pangkal Pinang dan
dipimpin Gubernur Ir. H. Eko Maulana Ali dan Wagub H. Syamsuddin Basari.
9. Provinsi Lampung dengan ibukotanya Bandar Lampung dan dipimpin Gubernur
Drs. Sjahroedin ZP. SH dan Wagub Drs. Samsuryab Ryacudu.
10. Provinsi Sumatera Selatan ibukotanya Palembang dan dipimpin Gubernur Ir.
Syahrial Oesman. M.M. dan Wagub dr. H. Mahyuddin Ns. Sp. OG.
Di Sumatera dan sekitarnya terdapat 9 rumpun suku dengan 52 sukunya yang
kesemuanya masih sangat terabaikan dari berita Injil. Rumpun dan suku-suku tersebut
adalah:
1. Rumpun ACEH dengan populasi 3.980.000 jiwa terdiri dari 6 sukunya yakni:
Suku Aceh 3.500.000 menempati populasi tertinggi. Suku-suku: suku AnuekJamee, Gayo, Simeulue, Singkil dan Tamilang. Orang percaya 481 jiwa. Sarana
PI belum ada.
2. Rumpun MANDAILING dengan populasi 505.000 jiwa terdiri dari 3 suku yakni:
suku Alas 80.000 jiwa, suku Kluet 25.000 jiwa, suku Mandailing 400.000 jiwa.
3. Rumpun MELAYU RIAU 5.120.000 terdiri dari 6 suku: Melayu Riau yang terletak
di propisi Riau dengan populasi 2.000.000. Orang percaya 30 jiwa. Suku Asahan,
Bangka, Belitung, Talang Mamak.
4. Rumpun JAMBI populasi 915.000 jiwa dengan 4 sukunya. Suku Jambi terletak di
Provinsi Jambi dengan populasi 800.000 jiwa. Orang percaya 20 jiwa. Suku Batin
70.000 jiwa, orang percaya 10 jiwa. Suku Penghulu dan Pindah.
5. Rumpun MINANGKABAU populasi 9.305.000 jiwa dengan 6 sukunya. Suku
Minangkabau terletak di Provinsi Sumatera Barat dengan populasi 8.100.000
jiwa. Suku Bengkulu, Kerinci, Muko-muko, Pakai, Rejang.
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6. Rumpun MUSI dengan 5 sukunya populasi 1.192.600 jiwa: Lakitan, Musi
Banyasin, Musi Sekayu, Rawas dan Palembang. Suku Palembang teletak di
Sumatera Selatan dengan populasi 624.600 jiwa.
7. Rumpun OGAN dengan 7 suku berpopulasi 550.000 jiwa: Belide, Daya, Enim,
Kayu Agung, Ogan, Penesak, Rambang Senuli.
8. Rumpun PASEMAH di Sumatera Selatan dengan populasi 1.520.000 jiwa dari 9
suku. Suku Pasemah dengan populasi 650.000 jiwa. Orang percaya 50 jiwa.
Suku Serawai 300.000 jiwa. Suku: Kaur 40.000 jiwa, orang percaya 0. Kikim
15.000 jiwa, orang percaya 0. Lematang 150.000 jiwa, orang percaya 5 jiwa
Lembak 160.000 jiwa, orang percaya 10 jiwa. Lembak Delapan 30.000 jiwa orang
percaya 2 jiwa. Lintang 70.000 jiwa, orang percaya 0. Semendo 105 jiwa, orang
percaya 0.
9. Rumpun LAMPUNG populasi 2.300.000 jiwa dengan 6 sukunya. Suku Komering
terletak di Provinsi Lampung dengan populasi 800.000 jiwa. Lampung Abung,
Lampung Krui, Lampung Peminggir, Lampung Pubian, Ranau. Telah ada orang
percaya dalam jumlah puluhan, kecuali suku Rana. Sarana PI belum ada.
Selain ibukota provinsi, kota-kota lainnya antara lain adalah Meulaboh, Pidli,
Tambilahan, Rangkat, Muara Bulian, Bangkinang, Pangkal Pinang, Sungailiat,
Tanjungpandan, Kuala Tungkal, Bengkali, Dumai, Bengkulu, Batusangkar, Bangko,
Sungai Penuh, Muarabungo, Solok Muao, Padang Panjang, Payah Kumbuh, Lahat,
Prabumulih, Lubuk Linggau, Curup, Argamakmur, Muara Bilian, Muara Bunggo,
Kenaliasam, Kota Bumi, Metro, Batu Raja, Sekayu, Lubuk Linggau, Lahat, Manna.
Pokok Doa
Lihat pokok doa yang kami kirim pada hari Minggu, 2 September 2007.
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Selasa, 4 September 2007: DKI Jakarta, Banten, dan
Jawa Barat

1. Daerah Khusus Istimewa Jakarta dengan ibukotanya Jakarta dan dipimpin oleh
Gubernur DR. Ing. H. Fauzie Bowo dan Wagub Priyanto.
2. Provinsi Jawa Barat dengan ibukotanya Bandung dan dipimpin oleh Gubernur
Drs. H. Danny Setiawan M. Si. dan Wagub Drs. H. Numman Abdul Hakim.
3. Provinsi Banten dengan ibukotanya Tangerang yang dipimpin oleh Gubernur Hj.
RT. Atut Chosiyah dan Wagub H. Masduki.
Kota-kota lainnya antara lain: Depok, Bekasi, Bogor, Sukabumi, Kerawang, Purwakarta,
Sumedang, Tasikmalaya, Banjar, Kuningan, Majalengka, Sumedang, Subang, Krawang
Tiga (3) rumpun orang-orang yang masih terabaikan dari Berita Injil di wilayah ini adalah
1. Rumpun SUNDA dengan suku Sunda yang terletak di Provinsi Jawa Barat
dengan populasinya berjumlah 32.000.000 jiwa. Telah ada orang percaya asal
Sunda sejumlah 21.000 jiwa. Telah ada 50 jemaat suku. Sarana penyampaian
Berita Injil berupa Alkitab, Film Yesus dan Siaran Radio dalam bahasa Sunda
telah tersedia.
2. Rumpun BETAWI dengan suku Betawi berpopulasi 500.000 jiwa yang bermukim
di DKI Jakarta dan di sekitar pinggiran Kota Jakarta. Telah ada 100 jiwa yang
percaya Tuhan Yesus, sedang dilayani dan telah ada satu jemaat suku. Sarana
Pemberitaan Injil: Alkitab, Film Yesus dan siaran radio dalam bahasa betawi
belum ada.
3. Rumpun BANTEN dengan suku Banten terletak di bagian barat P. Jawa memiliki
populasi 500.000 jiwa. Orang yang telah percaya Tuhan Yesus sejumlah 3.400
jiwa. Belum ada jemaat suku.
Kota Jakarta sebagai ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia berperan utama
dalam setiap keputusan yang dilakukan bagi bangsa Indonesia. Kota Jakarta
merupakan tempat bertemu dan berpadunya segala sesuatu yang serba multi. Multi
agama, multi budaya, multi bangsa, multi suku dan multi bahasa. Segalanya dapat
ditemukan seperti kekuatan dan kelemahan, kekayaan dan kemiskinan, yang terpelajar
dan yang kurang terpelajar, yang kelelahan karena pekerjaan yang berlebihan dengan
yang pengangguran, yang gembira dan yang sedih, yang memiliki semangat hidup dan
yang patah semangat dan tertekan, yang mewah dan yang kumuh, yang tinggal di
rumah gedung mewah dan apartemen dan yang tidur di emperan toko, rel kereta api
dan kolong jembatan, yang berjas dan berdasi dan yang compang-camping. Semuanya
bertarung di Kota Jakarta.
Sebuah slogan yang telah usang berkata "sekejam- kejamnya ibu tiri, lebih kejam
ibukota". Perputaran waktu terasa begitu cepat berlalu di tengah berbagai kesibukan
bisnis dan kepadatan serta kemacetan lalu lintas di kota Jakarta. Seakan penduduk
kota ini terkesan tidak ramah pada yang belum dikenalnya, sehingga muncullah istilah
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dalam bahasa Betawi "Lu, lu, gue, gue", yang artinya: uruslah urusan Anda sendiri,
saya mengurus urusan saya sendiri.
Pokok Doa
Lihat pokok doa yang kami kirim pada hari Minggu, 2 September 2007.
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Rabu, 5 September 2007: D.I. Yogyakarta, Jawa Tengah
dan Jawa Timur

1. Daerah Istimewa Yogyakarta dengan ibukotanya Yogyakarta dipimpin oleh Sri
Sultan Hamengkubuwono, ST. dan Wagub H. Muhammad Syamlan. Lc.
2. Provinsi Jawa Tengah dengan Ibukotanya Semarang di pimpin oleh Gubernur H.
Marsiyanto dan Wagub Drs. Ali Mufiz MPA.
3. Provinsi Jawa Timur dengan Ibukotanya Surabaya dipimpin oleh Gubernur
Maijen TNI (Purn) Imam Utomo. S. dan Wagub Drs. H. Sunarjo. MSi.
Yogyakarta disebut sebagai kota pelajar, terdapat puluhan perguruan tinggi dengan
jumlah mahasiswa berkisar 100.000 orang yang kesemuanya berdatangan dari
berbagai penjuru Indonesia dan juga dari luar Indonesia. Yogyakarta juga telah
bertumbuh sebagai kota yang kaya akan budaya dan kesenian Jawa. Kota ini ramai
dikunjungi oleh pelancong domestik dan juga mancanegara. Umumnya Yogya juga
dikenal dengan makanannya yang bernama Gudeg Yogya. di sekitar wilayah Yogya
dapat juga ditemukan peninggalan sejarah Hindu dan Budha dalam beberapa candi,
antara lain candi Prambanan dan Borobudur.
Revolusi 10 November 1945 yang terjadi di Kota Surabaya, menjadikan Surabaya
dikenang sebagai kota pahlawan. Surabaya kini menjadi salah satu kota tertua di
Indonesia yang sarat dengan nilai sejarah, yang telah berkembang menjadi kota
modern ke dua terbesar di Indonesia setelah kota Jakarta. Pesatnya perkembangan di
kota Surabaya telah menjadikan Surabaya sebagai kota industri dan perdagangan, juga
pendidikan.
Kota-kota lainnya di Jawa Tengah dan Timur di antaranya adalah: Rembang, Pati,
Kudus, Demak, Jepara, Surakarta, Magelang, Pamekasan, Bangkalan, Jember, Gresik,
Malang, Situbondo, Jombang, Banyuwangi, Lumajang, Pasuruhan.
1. Rumpun JAWA dengan populasi 31.200.000 jiwa dengan 4 sukunya: Jawa
Banyumasan terletak di Provinsi Jawa Tengah dengan populasi 6.600.000 jiwa.
Orang Percaya 20.000. Telah ada Alkitab, film Yesus dan siaran radio. Jawa
Osing terletak di Provinsi Jawa Timur dengan populasinya 350.000 jiwa. Orang
percaya 3.300 jiwa. Sudah ada Alkitab, sudah dilayani, belum ada jemaat suku.
Jawa Pesisir Kulon terletak di Provinsi Jawa Barat dengan populasi 2.500.000
jiwa. Orang percaya 6.000 jiwa. Alkitab, film Yesus, siaran radio dan sudah
dilayani, tapi belum ada jemaat suku. Jawa Pesisir Lor terletak di Provinsi Jawa
Tengah, populasi 18.600.000 jiwa. Orang Percaya 4.200 jiwa. Sarana PI: Alkitab,
film Yesus, radio. Sudah dilayani dan ada beberapa jemaat suku.
Orang-orang dari rumpun Jawa telah banyak ditransmigrasikan oleh pemerintah
ke berbagai pulau di Indonesia seperti di Papua dan Irian Jaya Barat, pulau
Seram di Maluku Tengah, pulau Halmahera di Provinsi Maluku Utara, pulau
Sulawesi, pulau Kalimantan, dan pulau Sumatera. Ribuan orang dari suku Jawa
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juga berada di luar Indonesia guna mencari nafkah dengan bekerja di negaranegara Timur Tengah dan di Asia. Berbagai profesi dan posisi ditekuni oleh
orang Jawa.
2. Rumpun MADURA populasi 20.040.000 dengan 3 sukunya yang kesemuanya
terdapat di provinsi Jawa Timur. Mereka dapat ditemukan di pesisir Pantai Pulau
Jawa dan juga di pulau Madura. Suku Bawean populasi 60.000 jiwa, orang
percaya 10 jiwa. Sarana PI: Alkitab, Film Yesus, radio, sudah dilayani, belum ada
jemaat suku. Suku Pendalungan populasi 6.500.000 jiwa. Orang percaya 400
jiwa. Sarana PI: Alkitab, film Yesus, radio, sudah dilayani, belum ada jemaat
suku. Suku Madura populasi 13.480.900 jiwa. Orang percaya 500 jiwa. Sarana
PI: Alkitab, film Yesus, radio, sudah dilayani dan ada 2 jemaat suku. Orang
Madura dikenal senang merantau dan berlayar. Orang Madura ada juga yang
bermukim di pulau Kalimantan. Soto dan sate Madura juga terkenal.
Pokok Doa
Lihat pokok doa yang kami kirim pada hari Minggu, 2 September 2007.
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Kamis, 6 September 2007: Pulau Kalimantan

Pulau Kalimantan adalah pulau terbesar di Indonesia. di pulau Kalimantan terdapat tiga
negara yaitu Indonesia, Malaysia, dan Brunai. Wilayah Indonesia di Kalimantan dialiri
oleh dua sungai yang sangat besar dan panjang yakni Sungai Kapuas dan Mahakam.
Pulau Kalimantan kaya dengan sumber daya alamnya, baik hutan dan khususnya
emas, gas dan beraneka barang tambang lainnya.
Wilayah Kalimantan Indonesia terbagi dalam 4 provinsi antara lain:
1. Provinsi Kalimantan Barat ibukotanya Pontianak dipimpin Gubernur H. Usman
Jafar dan Wagub Drs. LH. Kadir
2. Provinsi Kalimantan Selatan dengan ibukotanya Banjarmasin dipimpin Gubernur
Dr. H. Rudy Arifin, MM. dan Wagub H.M. Rosehan NB. SH
3. Provinsi Kalimantan Tengah dengan ibukotanya Palangkaraya dipimpin
Gubernur Agustin Teras Narang SH. Dan Wagub Ir. H. Acmad Diran
4. Provinsi Kalimantan Timur dengan ibukotanya Samarinda dipimpin Gubernur H.
Suwarna Abdul Fatah dan Wagub Drs. Yurnalis Nyayoh MM.
Kota-kota lainnya di Pulau Kalimantan antara lain: Balik Papan, Bontang, Sendawar,
Tenggarong, Sengatta, Panajam, Kandangan, Batu Licin, Tanjung, Plei Hari, Muara
Tawe, Permata Intan, Ranggu, Sanggu, Permata Intan, Pulang Pisau, Puruk Cahu,
Muara Taweh, Buntok, Pangkalan Bun, Ketapang, Mempawah, Singkawang, Sanggau.
di kota-kota yang ada dapat ditemukan baik penduduk asli Kalimantan maupun para
perantau dari berbagai daerah di Indonesia seperti Madura, Toraja dll.
Di Kalimantan
1. Rumpun MELAYU KALIMANTAN bermukim di Kalimantan Barat dengan
sukunya Melayu Kalimantan dan populasinya 535.000 jiwa. Telah ada orang
percaya 50 jiwa. Sarana PI belum ada, sudah dilayani. Suku Melayu bermukim di
beberapa negara di Asia Tenggara di antaranya: Malaysia, Brunai, Singapura,
Thailand dan Indonesia. di Indonesia suku Melayu bermukim di wilayah Pulau
Sumatera dan Kalimantan. Suku Melayu Kalimantan bermukim di sepanjang
Pantai Barat Kalimantan serta pulau-pulau di Selat Karimata. Bahasa yang
digunakan adalah bahasa Dayak Melayu.
2. Rumpun BARITO dengan populasi 374.000 jiwa terdiri dari 6 suku. Suku
Ampanang 30.000 jiwa, suku Lawangan dengan populasi 100.000 jiwa, orang
percaya 50 jiwa. Kedua suku ini berdiam di wilayah Kalimantan Timur. Suku
Bakumpai populasi 40.000 jiwa, belum ada orang percaya, belum ada sarana PI,
sudah dilayani tapi belum ada jemaat suku. Suku Dohoi ot Danum populasi
105.000 jiwa. Orang Percaya 500 jiwa. Sarana PI belum ada, sudah dilayani dan
belum ada jemaat suku. Suku Siang populasi 79.000 jiwa. Orang percaya 300
jiwa. Sarana PI belum ada, sudah dilayani dan belum ada jemaat suku. Tawoyan
populasi 20.000 jiwa, orang percaya 100 jiwa. Sarana PI: Alkitab, sudah dilayani,
belum ada jemaat suku. Ke-4 suku ini berdiam di wilayah Kalimantan Tengah.
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3. Rumpun BANJAR dengan populasi 6.282.000 jiwa terdiri dari 5 suku. Suku
Banjar berdiam di Kalimantan Selatan populasi 5.567.000 jiwa. Orang percaya
20 jiwa. Sarana PI: radio. Sudah dilayani, belum ada jemaat suku. Ke-4 suku
lainnya yang bermukim di wilayah Kaliamtan Timur adalah: Suku Berau, populasi
20.000 jiwa. Orang percaya 20 jiwa, sarana PI belum ada dan belum dilayani.
Suku Pasir populasi 160.000 jiwa. Orang percaya 46 jiwa. Belum ada sarana PI,
sudah dilayani belum ada jemat suku. Suku Tidong populasi 45.000 jiwa, orang
percaya 0, sarana PI belum ada, sudah dilayani, belum ada jemaat suku. Suku
Tenggarong Kutai populasi 310.000 jiwa. Orang Percaya 100 jiwa. Sarana PI
belum ada, sudah dilayani, belum ada jemaat suku.
Kota Tenggarong terletak sekitar 45 Km Barat Laut Kota Samarinda. Kota Tenggarong
menyimpan sejarah dan budaya kerajaan Hindu tertua di Indonesia yakni kerajaan Kutai
dengan rajanya bernama Mulawarman. Istana Tenggarong yang kini telah berubah
fungsi menjadi museum Mulawarman dan menyimpan benda-benda bekas peninggalan
kerajaaan Kutai Martadipura dan Kutai Kertanegara. Masyarakat Kutai juga kaya akan
berbagai upacara adat.
Pokok Doa
Lihat pokok doa yang kami kirim pada hari Minggu, 2 September 2007.
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Jumat, 7 September 2007: Pulau Sulawesi

Pulau Sulawesi yang bentuk pulaunya menyerupai huruf K, terletak di bagian Tengah
Indonesia. di Pulau Sulawesi terdapat 6 provinsi, yaitu:
1. Provinsi Sulawesi Utara dengan ibukotanya Manado dipimpin oleh Gubernur Drs.
Sinyo Harry Sarundayang dan Wagub Fredy H. Saulang.
2. Provinsi Gorontalo dengan ibukotanya Gorontalo dipimpin oleh Gubernur Ir. H.
Fadel Muhammad dan Wagub Ir. H. Gusnar Ismail, MM.
3. Provinsi Sulawesi Tengah dengan ibukotanya Palu dipimpin oleh Gubernur Prof.
(EM) H. Aminuddin Ponulele dan Wagub H. Rully Arifudin Lamadjido.
4. Provinsi Sulawesi Barat dengan ibukotanya Mamuju dipimpin oleh Gubernur Drs.
Anwar Adnan Saleh dan Wagub Drs. H.M.Amri Sanusi M.SH.
5. Provinsi Sulawesi Tenggara dengan ibukotanya Kendari dipimpin oleh Gubernur
Ali Mazi SH dan Wagub Drs. H. Yusran A. Silondaf M.Si.
6. Provinsi Sulawesi Selatan dengan Ibukotanya Makasar dipimpin oleh Gubernur
H.M. Amin Syam dan Wagub H. Syahrul Yasin Limpo.
Kota Makasar adalah kota besar di Indonesia yang merupakan pintu gerbang bagi
wilayah Indonesia bagian Timur. di kota ini berbaurlah masyarakat dari berbagai daerah
di Indonesia. Kota ini dapat disebut kota pelajar bagi wilayah Indonesia bagian Tengah
dan Timur. di Makasar sering berlangsung demonstrasi mahasiswa karena berbagai
hal. Makasar juga menjadi pusat transportasi baik udara maupun laut. Coto Makasar
adalah makanan khas Makasar yang digemari baik di kota asalnya dan juga
diperantauan.
Kota-kota lainnya di P. Sulawesi antara lain: Jene Ponto, Sinjai, Watansoppeng,
Singkang, Polewali, Mamuju, Palopo, Makale, Kabila, Limboto, Tilamuta, Marisa, Tolitoli, Limboto, Bau-bau, Kolaka.
Di Pulau Sulawesi kita dapat menjumpai 8.922.500 jiwa terdiri dari 4 rumpun suku yang
masih terabaikan dari Berita Injil. Mereka adalah
1. Rumpun GORONTALO populasi 940.000 jiwa terdiri dari 3 suku. Suku Gorontalo
populasi 900.000 jiwa. Orang percaya 250 jiwa. Sarana PI: Alkitab, film Yesus,
radio. Sudah dilayani, ada 10 jemaat suku. Suku Kaidipang populasi 25.000 jiwa.
Orang percaya 5 jiwa. Sarana PI: Alkitab, radio. Sudah dilayani belum ada
jemaat suku. Suku Lolak Populasi 15.000 jiwa. Orang percaya 10 jiwa. Sarana PI
belum ada, sudah dilayani, belum ada jemaat suku.
2. Rumpun KAILI terletak di Sulawesi Tengah dengan 7 sukunya yaitu: Suku Boul,
Dampelasa, Dondo, Kaili Ledo, Kaili Unde, Toli-toli, Tomini. Populasi dari ke-7
suku adalah 325.000 jiwa. di antaranya baru ada 21 orang yang percaya Tuhan
Yesus. Baru suku Kali Ledo yang telah memiliki Alkitab dalam bahasanya, sukusuku lainnya belum ada Alkitab, film Yesus dan pelayanan radio dalam bahasa
mereka.
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3. Rumpun BUGIS berlokasi di Sulawesi Selatan dengan populasinya 6.954.000
jiwa terdiri dari 14 suku yakni: Suku Bentong, Bugis, Campalagian, Duri,
Enrekang, Konjo Pegunungan, Konjo Pesisir, Luwu, Maiwa, Suku Makasar,
Mamaju, Mandar, Pannei dan Ulumanda. Orang percaya 4.296 dari rumpun
Bugis. Belum semuanya memiliki Alkitab, film Yesus dan pelayanan radio dalam
bahasa suku mereka. Orang Bugis dikenal senang merantau dengan tugas
dagangnya, juga dalam mengarungi lautan dengan kapal-kapal phinisi mereka.
4. Rumpun. TUKANG BESI yang berlokasi di Sulawesi Tenggara memiliki populasi
703.500 jiwa dengan 10 sukunya: Suku Bajau, Bonerate, Bungku, Kulisusu,
Muna, Pancana, Tukangbesi Selatan, Tukangbesi Utara, Wawonoli, Wolio.
Orang percaya 17 jiwa. Baru suku Bajau yang memiliki Alkitab dalam bahasa
mereka, 9 suku lainnya masih belum ada sarana PI dan pelayanan.
Pokok Doa
Lihat pokok doa yang kami kirim pada hari Minggu, 2 September 2007.
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Sabtu, 8 September 2007: Bali, NTB, dan NTT

Kepulauan yang terbentang di wilayah Tengah sampai ke Timur Indonesia ini terbagi
dalam tiga Provinsi.
1. Pulau Bali sebagai provinsi Bali dengan ibukotanya Denpasar dan dipimpin oleh
Gubernur Drs. I. Dewa Made Beratha dan Wagub IGN. Kesuma Kelakan ST.
2. Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang meliputi pulau Lombok dan Sumbawa
dengan Ibukotanya Mataram dipimpin oleh Gubernur Drs. Lalu Serimata dan
Wagub Drs. H.B. Thamrin Rayes.
3. Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan ibukotanya Kupang dipimpin oleh
Gubernur Peit Alexander Tallo SH. dan Wagub Drs. Frans Lebu Raya.
Kota-kota lainnya di tiga provinsi ini di antaranya adalah: Singaraja, Bangli, Amlapura
Semarapura, Tabanan, Negara, Dompu, Raja, Sumbawa Besar, Praya, Selong,
Camplong, Kalabahi.
Di bentangan kepulauan tiga provinsi ini bermukim ribuan jiwa di kota- kota dan desadesa yang memiliki kepercayan yang bervariasi seperti: pemeluk Hindu yang lebih
banyak terdapat di pulau Bali, Islam dan Hindu yang berdiam di pulau Lombok, di pulau
Sumbawa sendiri selain dapat ditemukan pemeluk Islam dan Katolik masih banyak
penduduk setempat yang melakukan praktek animisme dan sinkritisme, di pulau
Kupang yang terbagi dalam dua negara Indonesia dan Timor Leste umumnya adalah
pemeluk Kristen dan Katholik.
Pulau Bali nan indah dengan pantai-pantainya dan panorama alam dari terbit sampai
terbenamnya matahari, disertai seni dan budayanya yang khas, menjadi impian banyak
orang yang ingin berlibur di pulau Bali. Pengunjung domestik sampai mancanegara
mendatangi pulau ini. Penduduk asli pulau Bali adalah rumpun BALI dengan populasi
3.697.000 jiwa. Orang percaya 5.000 jiwa. Sarana PI :Alkitab, film Yesus, radio. Telah
ada beberapa jemaat suku. Selain di pulau Bali, orang Bali juga ada yang bermukim di
pulau Lombok, ada pula yang bertransmigrasi ke P. Sumatera dan Sulawesi.
Rumpun SASAK dengan 6 sukunya: suku Bima, Dompu, Loloan, Mamboru, Sasak dan
Sumbawa terdapat di NTB. Populasi 6 suku ini berjumlah 3.255.000 jiwa yang masih
terabaikan dari Berita Injil. Jumlah orang percaya baru ada 20 jiwa dari suku Bima, 10
jiwa dari suku Mamboru, 500 jiwa dari suku Sasak, dan 50 jiwa dari suku Sumbawa.
Dari suku Dompu dan Loloan belum ada orang percaya. Alkitab dan film Yesus telah
tersedia bagi suku Bima, Dompu, Loloan dan Sasak.
Di Pulau Kupang, Alor dan pulau-pulau sekitarnya kita dapat bertemu dengan saudara
Muslim yang datang dari suku Bugis, suku Makasar, suku Jawa, suku Padang dan
lainnya. Kehadiran suku-suku pendatang semakin meningkat tajam di daerah NTT.
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Pokok Doa

Lihat pokok doa yang kami kirim pada hari Minggu, 2 September 2007.
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Minggu, 9 September 2007: MPR dan Kehakiman

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah lembaga negara dalam sistem
Ketatanegaraan RI, yang terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Jumlah anggota MPR saat ini adalah 678 orang, terdiri atas 550 anggota DPR dan 128
anggota DPD.
Tugas, wewenang, dan hak MPR antara lain:
•
•
•
•
•
•

Mengubah dan menetapkan (Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
1945).
Melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil pemilihan umum.
Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan (Mahkamah Konstitusi) untuk
memberhentikan Presiden/Wakil Presiden dalam masa jabatannya.
Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat,
berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam
masa jabatannya.
Memilih wakil Presiden dari 2 calon yang diajukan Presiden apabila terjadi
kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya.
Memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara
bersamaan dalam masa jabatannya.

Anggota MPR memiliki hak mengajukan usul perubahan pasal-pasal UUD, menentukan
sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan, hak imunitas, dan hak protokoler.

Kedudukan MPR Setelah Perubahan UUD 1945
Perubahan (Amandamen) UUD 1945 membawa implikasi terhadap kedudukan, tugas,
dan wewenang MPR. MPR yang dahulu berkedudukan sebagai lembaga tertinggi
negara, pemegang dan pelaksanaan sepenuhnya kedaulatan rakyat, kini MPR
berkedudukan sebagai lembaga negara yang setara dengan lembaga negara lainnya
seperti Lembaga Kepresidenan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan
Daerah (DPD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA) dan
Mahkamah Konstitusi (MK).
MPR juga tidak lagi memiliki kewenangan untuk menetapkan GBHN. Selain itu, MPR
tidak lagi mengeluarkan ketetapan MPR (TAP MPR), kecuali yang berkenan dengan
menetapkan Wapres menjadi Presiden, memilih Wapres apabila terjadi kekosongan
Wapres, atau memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila Presiden dan Wakil
Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajiban
dalam masa jabatannya secara bersama-sama. Hal ini berimpliksi pada materi dan
status hukum Ketetapan MPRS/MPR yang telah dihasilkan sejak tahun 1960 sampai
dengan tahun 2002.
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Saat ini Ketetapan MPR (TAP MPR) tidak lagi menjadi bagian dari hirarki Peraturan
Perundang-undangan.

ALAT KELENGKAPAN MPR terdiri atas : Pimpinan, Panitia Ad Hoc dan Badan
Kehormatan. Pimpinan MPR terdiri atas seorang ketua dan 3 orang wakil ketua yang
mencerminkan unsur DPR dan DPD yang dipilih dari dan oleh anggota MPR dalam
sidang Paripurna DPR.
Pimpinan MPR saat ini adalah :
Ketua
: Dr. M. Hidayat Nur Wahid
Wakil Ketua I : Drs. H.A.M. Fatwa
Wakil Ketua II : Hj. BRA. Mooryati Soedibyo, S.s. M. Hum
Wakil Ketua III : H.M. Aksa Mahmud

Kekuasaan Kehakiman di Indonesia
•
•
•
•
•
•

Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi
Peradilan Umum: Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi
Peradilan Tata Usaha Negara: Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara
Peradilan Agama: Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama.
Peradilan Militer: Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer
Utama
Peradilan Pajak. Komisi Yudisial

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA (MA)
Adalah pengadilan tertinggi di Indonesia yang diketuai oleh: Bagir Manan

Mahkamah Konstitusi
Diketuai oleh: Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. Mahkamah Konstitusi mempunyai 9
Hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden. Hakim Konstitusi diajukan masingmasing 3 orang oleh MA, 3 orang oleh DPR, dan 3 orang oleh Presiden.
Ketua Hakim Konstitusi Periose 2003 - 2008 adalah Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.
Mohammad Laica Marzuki.
Abdul Mukthieadjar.
Achmad Roestandi.
H.A.S. Natabaya.
Harjono.
I Dewa Gede Palguna.
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8. Maruarar Siahaan.
9. Soedarsono

Badan Pemeriksa Keuangan
BPK adalah lembaga negara Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Anggota BPK dipilih oleh DPR
dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden. Hasil
pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD (sesuai
dengan kewenangannya).
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan adalah Anwar Nasution.
Fokuskan doa untuk nama-nama tokoh dan tugas mereka yang ada dalam topik hari ini.

NAMA-NAMA ANGGOTA MPR
A-494. M. Yahya Zaini. SH.
Moh. Taufiq Siahaan
Iman Soeroso
A-241. Ardy Muhammad, MBA.H
A-10. Muhammad Zainul Majdi, MA.KH
A-100. Aziddin, Se H.
A-101. Vera ebyanthy. BBA
A-102. Shidki Wajab
A-103. Ignatius Mulyono. Mayjen (purn).
A-104. F.X. Soekarno, SH
A-105. Soekartono Hadiwarsito
A-106. Anggelina Sondakh, SE
A-107. Burhanuddin Bur Mawas
A-108. Surya Supeno
A-109. Budi Prihandoko, MTP Ir.
A-11. Jamaluddin Karim, SH
A-110. Mascus Silano, S.IP.
A-111. Chandara Pratomo Samiadji Massaid
A-112. Azam Azman Natawijana, Ir. H
A-113. Sunatro Muntako H.
A-114. Hasanauddin Said, AK
A-115. Acmad auzie SH, MM. Dr. H.
A-116. Soetatji, SE, S. IP,MM
A-117. Guntur Sasono M.Si Drs.H.
A-118. Baslkan Kaplale Drs. H.
A-119. Zaenuddin H.
A-120. Denny Sultani Hasan,Ph.D. Ir
A-121. I Wayan Gunastrah
A-122. I Wayan Sugiana, MM Drs.
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A-123. Anita Yacoba A, Gah
A-124. Albert Yaputra
A-125. Berstein Samuel Tundan Drs.
A-126. Taufiq Eendi, Mba Drs.
A-128. Evert Erents Mangindaan, Se.S.IP
A-129. Junus Eendi Habibie
A-13. Muhammad Yus Tgk.
A-130. Jhoni Allen Marbun, MM. Drh
A-131. Herman Benediktus Kabur
Pokok Doa

Lihat pokok doa yang kami kirim pada hari Minggu, 2 September 2007.
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Senin, 10 September 2007: Irian Jaya Barat dan Papua

Provinsi Irian Jaya Barat dan Provinsi Papua adalah nama provinsi yang digunakan
setelah Papua dimekarkan menjadi dua provinsi.
1. Irian Jaya Barat dengan ibukotanya Manokwari dan dipimpin oleh Gubernur
Abraham Oktavianus Atururi dan Wagub Drs. Rahimin Katjong, M. Ed.
2. Provinsi Papua dengan ibukotanya Jaya Pura dipimpin oleh Gubernur Barnabas
Suebu, SH dan Wagub Alex Hesegem, SE.
Pulau yang terbentang di wilayah paling Timur Indonesia ini menampakkan betapa
kreatifnya Tuhan yang menjadikan alam semesta ini. Keindahan alamnya nan
mempesona di pesisir pantai dan danau-danaunya, lembah dan lereng-lerang
gunungnya yang terjal, kilauan salju abadinya yang menakjubkan dari Puncak Jaya
Wijaya, flora dan faunanya, kekayaan hutan, laut dan terlebih lagi aneka kekayaan
tambang dan khususnya emas, membuat Papua menjadi salah satu sumber devisa
utama bagi Indonesia, dan terdengar slogan dari orang Papua yang berbunyi, "Papua
adalah dapurnya Indonesia".
Sayangnya kekayaan yang melimpah di dua provinsi ini belum juga dapat
meningkatkan sumber daya manusia dan taraf hidup masyarakat aslinya sebagai mana
selayaknya, dibandingkan daerah lain yang lebih maju di Indonesia. Hal ini
menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat Papua.
Saat ini trasmigran dari pulau Jawa telah menempati ribuan hektar tanah Papua dan
Irian Jaya Barat sehingga penduduk asli menjadi minoritas. Sebelum tahun 2001 lebih
dari 10.000 keluarga Muslim transmigran telah tinggal di kota-kota pesisir, bahkan ada
sejumlah orang-orang Kristen Papua beralih kepercayaan menjadi Islam. Opini
masyarakat menilai adanya kecenderungan dalam bidang pemerintahan, pada level
pengambilan keputusan lebih didominasi oleh para pendatang dan bukan penduduk
asli.
Minimnya pelayanan kesehatan dan tenaga medis menghasilkan kondisi kesehatan
yang buruk, penyakit kusta sangat tinggi, dari 10.000 orang, 88 orang terjangkit dalam
lokasi yang sama. 25 % kematian bayi yang disebabkan radang paru-paru menempati
angka tertinggi di dunia, diperkirakan 20% lainnya kekurangan gizi. Dalam jangka waktu
beberapa tahun terakhir ini Papua telah menempati urutan papan atas HIV di Indonesia.
Seakan ada monster HIV yang menargetkan para tokoh masyarakat dan pemuda
Papua dan Irian Jaya Barat.
Pokok Doa
Lihat pokok doa yang kami kirim pada hari Minggu, 2 September 2007.
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Selasa, 11 September 2007: Dewan Perwakilan Rakyat

Dewan perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga negara dalam sistim ketatanegaraan
Republik Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat dan memegang
kekuasaan membentuk Undang-Undang. DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran dan
pengawasan. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum, yang
dipilih berdasarkan hasil Pemilihan Umum. Anggota DPR berjumlah 550 orang. Masa
jabatan anggota DPR adalah 5 tahun.
Tugas dan Wewenang DPR antara lain:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Membentuk Undang-Undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapat
persetujuan bersama.
Membahas dan memberikan persetujuan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang.
Menerima dan membahas usulan RUU yang diajukan DPD yang berkaitan
dengan bidang tertentu dan mengikutsertakannya dalam pembahasan.
Menetapkan APBN bersama presiden dengan memerhatikan pertimbangan
DPD.
Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN, serta
kebijakan pemerintah.
Memilih angota Badan Pemeriksa Keuangan dengan memerhatikan
mempertimbangkan DPD.
Membahas dan menindaklajuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban
keuangan negara yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
Memberikan persetujuan calon Hakim Agung yang diusulkan komisi Yudisial
untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh presiden.
Memilih 3 orang calon anggota Hakim Konstitusi dan mengajukannya kepada
presiden untuk ditetapkan.
Memberi pertimbangan kepada presiden untuk mengangkat duta, menerima
penempatan duta negara lain, dan memberi pertimbangan dalam pemberian
amnesti dan obligasi
Memberikan persetujuan kepada presiden untuk menyatakan perang,
membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain.
Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklajuti aspirasi
masyarakat.

Alat kelengkapan DPR terdiri atas: Pimpinan, Komisi, Badan Musyawarah, Badan
Legislasi, Badan Urusan Rumah Tangga, Badan Kerja sama Antar Parlemen, Panitia
Anggaran, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan.
Ketua DPR: Agung Laksono
Sekretaris Jenderal: Faisal Djamal. SH. Msi.
Wakil Sekretaris Jenderal: Sra. Nining Indra Saleh, Msi.
Deputi Bidang Perundang-undangan: HR. Sartonom SH. MSi.
28

40 Hari Doa 2007

Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan: Dra Winantunigtyastiti, Msi
Deputi bidang Administrasi: Tiop Heriyanto SF. MH.
Ketua Panitia Anggaran DPR : Izedrik Emir Moeis, dari (F-PDIP).
Ketua Badan Legislasi DPR:FX Soekarno, dari (F-PD).
Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR : Roestanto Wahidi, dari (F-PD)
Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen: Abdilah Toha, dari (F-PAN).

Komposisi Anggota DPR
Komposisi DPR saat ini adalah komposisi berdasarkan Pemilu 2004. Anggota DPR
yang terpilih berdasarkan Pemilu tersebut mengelompokkan diri ke dalam fraksi-fraksi.
Jumlah
Anggota
129

Fraksi

Fraksi Partai Golongan Karya (F-PG)
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F109
PDIP)
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP)
58
Fraksi Partai Demokarat (F-PD)

57

Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN)
Fraksi Kebangkitan Bangsa (F-PKB)
Faksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS)
Fraksi Partai Bintang Reormasi (F-PBR)
Fraksi Partai Damai Sejahtera
Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi (F-BPD)

53
52
45
14
13
20

Ketua
Priyo Budi Santoso
Tjahjo Kumolo
Endin J. Soefihara
Sukartono
Hadiwarsito
Abdillah Toha
Ida Fauziyah
Mahfud Sidik

Fokuskan doa untuk tokoh-tokoh dan tugas-tugas mereka yang ada dalam topik hari ini.

NAMA-NAMA ANGGOTA DPR
003. H. Nur Syamsi Nurian, SH.
004. Nizar Dahian, Msi, Ir
005. Muhammad Tonas, SE
006. Drs, H, Moh, Darus Aagap
007. Dr. Yusron Izha LLM.
008. P. KH. Anwar Shaleh
009. Hilman Indra, SE,MBA.
011. Jamaluddin Karim SH,
012. Drs. Ali Moctar Ngabalin
013. Tgk H. Muhammad Yus.
015. Drs, H, Hasrul Azzwar, MM.
016. Musa Ichwanshah
017. H.Maiyasyak Joham SH, MH.
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018. H. Efiyardi Asda
019. H. Yudo Paripurno, SH
020. H. Syahriaal Agamas SH
021. H, Achmad Farial
023. H. Romzi Nihan, S.IP.
024. H.M.Al Amin Nur Nasution SE.
025. Hj. Sundari Fitriyana, S.Ag
026. Dra Lena Maryana Mukti
027. HA. Chudlary Syafii Hadzami.S.Sos.
028. Drs. H. Burhanudin Somawinata
029. Drs. H. Ahmad Kudri Moekri
030. H. Chairul Anwar Lubis.
032. H. Endang Kosasih,SE,MA.
033. H. Sofyan Usman
034. Ir. A. Rahman Syagaff
035. Drs. HBT. Achda
036. Ma'mur Noor, KH.
037. Drs, H. Anwar Sanusi SH.
038. Drs. H.A. Chozin Chumaidy.
039. Drs. H. Endin A.J. Soefihara,MM
041. Drs. H. Akmad Muqowam.
042. Drs. H. Arie Mudatsir Mandan, MSi.
043. H.M. Faqih Chaironi
044. H. Ahmad Thoyfoer, MC
045. Drs.H. Lukman Hakim Saiudin.
047. Zaunut Tauhid Sa'adi, Drs, H.
048. H. Djuhad Mahja, SH,CN.
049. Drs, H, Tosari Widjaja.
050. Usmah Muhammad Al Hadar.
052. Ny. Hj. Mahsusoh Ujiati.
053. A. Hafiz Ma'some, Drs,H.
055. H. Soeaeman Fadell
056. KH. Ismail Muzakki
057. Sa'adun Syibromalisi, Drs, H.
058. H. Idiel Suryadi,B.SC
059. Edy Jauzie Muhsin Bafadal,SH
060. H. Uray Faisal Hamida, SH
061. H. Rusnain Yahya
062. H. Syaffriansyah BA
064. H.M. Hifnie Sarkawie.
066. H. Yusu Rizal Tjokroamonoto
067. H. Andi M. Ghalib, SH,MH.
068. H.M.. Yunus Yosfiah
069. H. Habil Marati SE
070. H. Suharso Monoarfa
071. Prof.Dr. Ryaas Rasid, MA.
072. Rapuiddin Hamarung
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Pokok Doa

Lihat pokok doa yang kami kirim pada hari Minggu, 2 September 2007.
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Rabu, 12 September 2007: Presiden dan Wapres RI

"Bangsa ini memuliakan Aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh dari pada-Ku.
Percuma mereka beribadah kepada-Ku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah
perintah manusia." (Mat. 15:8-9).
Salah satu lagu wajib nasional yang berjudul Indonesia Tanah Air Beta, dengan lirik
lengkapnya:
Indonesia tanah air beta,
Pusaka abadi nan jaya,
Indonesia sejak dulu kala,
Selalu di puja-puji bangsa.
Di sana tempat lahir beta,
Dibuai dibesarkan bunda,
Tempat berlindung di hari tua,
Sampai akhir menutup mata.
Kandungan kata-kata lagunya menggambarkan pujian bangsa-bangsa, kebanggaan,
kedamaian, kejayaan dan perlindungan bagi orang Indonesia dari lahir sampai akhir
hayatnya di Indonesia. Tuhan yang Maha Pengasih dalam kedaulatan-Nya telah
mengijinkan gugusan kepulauan yang indah dengan penduduknya yang multi etnik,
bahasa, budaya dan kepercayan ini menjadi satu bangsa, yakni bangsa Indonesia.
Keberagaman, keunikan dan keindahan Indonesia sangatlah menakjubkan.
Di Indonesia pada tahun 1996 mulai meletup pertentangan antar agama dan antar etnik
yang disuguhkan dalam bentuk penyerangan langsung maupun adu domba antar etnik
dan pemeluk agama yang berbeda. Keutuhan bangsa yang dibangun di atas dasar
PANCASILA ini berulang kali mengalami cobaan-cobaan politik yang bertujuan
menyingkirkan PANCASILA dan UUD 1945. Beberapa produk hukum yang digolkan
dengan permainan cantik para elite politik sempat membuahkan ketidakadilan,
kegelisahan dan ketidakpuasan penduduk negeri ini.
Dalam keprihatinan-Nya, Tuhan mengizinkan alam yang telah menjadi saksi bisu di
Indonesia untuk bergerak dalam berbagai bentuk seperti: tsunami, gempa bumi,
gelombang pasang, longsor, banjir bandang, kekeringan, lumpur Lapindo, kebakaran
hutan, kecelakaan pesawat, kapal laut, kereta, ditambah dengan bonus flu burung,
busung lapar, HIV, deman berdarah, dsbnya.
Kesengsaraan hidup bagi masyarakat bawah terasa berat. Jumlah masyarakat miskin,
jumlah tenaga Putus Hubungan Kerja (PHK), hutang negara yang menumpuk,
kesemuanya belum dapat teratasi, walaupun beberapa Badan Usaha Milik Negara telah
dijual. Si kaya semakin kaya dan Si miskin semakin miskin. Apakah yang sedang terjadi
di Indonesia?
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Firman Tuhan berkata: "Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu
untuk beroleh selamat, ..." (2 Petrus 3:15a)

Tuhan sedang berbicara melalui alam dan kondisi bangsa Indonesia untuk
menyempurnakan kasih umat pilihan-Nya, dan juga nenunjukkan kuasa-Nya guna
menyadarkan penduduk Indonesia akan kedaulatan-Nya, sampai bangsa Indonesia
berbalik dan menyembah Tuhan dalam Roh dan Kebenaran (Yoh. 4:24). Marilah kita
meminta roh pengasihan dan roh permohonan (Zak. 12:19) untuk mengasihi bangsa
kita, bangsa Indonesia. Berdoalah sampai Indonesia LAHIR dalam hati Anda. Harga
yang harus dibayar oleh seorang ibu saat melahirkan anaknya adalah mempertaruhkan
nyawanya sendiri.
Doakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres H Yusuf Kala sebagai
pemimpin bangsa Indonesia.
Pokok Doa
Lihat pokok doa yang kami kirim pada hari Minggu, 2 September 2007.
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Kamis, 13 September 2007: Panggilan Untuk Berdoa di
Aljazair
Cerita di bawah ini adalah ilustrasi yang diangkat dari kisah nyata.

Rachid suka melihat ke seberang gedung-gedung putih yang berada di tengah Kota
Algier. Gedung-gedung tersebut merefleksikan indahnya cahaya matahari dari balkon
lantai 4 dekat kantor Pos pusat. Ia tertegun melihat pemandangan di sekitarnya.
Sebuah kapal sedang merapat di tepi Perairan Mediterania. di arah selatan terlihat
Monumen Nasional yang berbentuk menara dan ke arah utara ia melihat bagian lain
dari Casbah (kota tua). Lalu lintas terlihat sangat padat dekat kantor Pos. Klaksonklakson berbunyi tanpa henti, sementara pengemudi yang tak sabar menghindar dari
jalan yang ditutup. Persis sebelum jam 1 siang, seorang petugas melalui pengeras
suara mesjid mulai memanggil orang-orang untuk sembahyang. Tak lama kemudian,
belasan mesjid mulai meneriakkan adzan di seluruh kota dalam bahasa Arab.
Allahu Akbar, Alahu Akbar (Allah Maha Besar)
Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah (2x)
Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah rasul
Allah (2x)
Marilah sholat (2x)
Marilah datang kepada kemakmuran (2x)
Allahu Akbar, Allahu Akbar
Tiada Tuhan selain Allah
Beberapa pria mulai terlihat berjalan menuju mesjid lokal. Rachid bukanlah tipe orang
yang berpartisipasi dalam doa, bahkan pada hari Jumat. Akan tetapi, kematian
pamannya baru-baru ini membuatnya mulai merenung tentang kewajiban agamanya. Ia
juga harus meninggalkan kebiasaan berpesta-pesta sampai larut malam dengan temantemannya di kota tetangga Tapaza mungkin harus berakhir. Rachid tahu bahwa
kehidupan yang sesungguhnya akan ia jalani. di seluruh tempat di dunia, orang Muslim
diwajibkan untuk berdoa lima kali sehari.
Di banyak kota sangatlah mungkin untuk mendengar panggilan dari belasan mesjid
lokal secara bersamaan. di pagi hari kalimat "Shalat lebih penting dari pada tidur" akan
terdengar saat panggilan dilakukan.
Catatan:
Dalam bahasa Arab, kata Allah yang digunakan oleh umat Islam, juga digunakan oleh
hampir seluruh orang Kristen Arab, saat mereka mengacu pada Allah Ishak, Musa,
Daud dan Yesus. Namun terdapat perbedaan pengertian dalam Kristen dan Islam
mengenai Allah Abraham. (lihat artikel kami mengenai Islam). Anda dapat mendengar
panggilan untuk berdoa dalam bahasa Arab di situs kami, lihat juga foto-foto orang
Algiers di situs: http://dziria.com.photos.htm (klik di gambar yang ada di peta).
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Pokok Doa
•

Ada lebih dari dua juta orang yang hidup di Kota Algier yang besar. Jumlah
diperkirakan ada beberapa ratus orang Kristen yang di antaranya berasal dari
latar belakang bangsa Arab Muslim. Beberapa ribu orang yang baru menerima
Tuhan Yesus tinggal dekat Berber, Kabylia, beberapa jam dari Timur Algier.
Pada tahun 2006 sebuah undang-undang telah dikeluarkan yang dengan tegas
melarang setiap bentuk usaha pemberitaan Injil.

•

Anak muda Algier terpecah dalam pandangan budaya, sebagian lebih memilih
budaya dan gaya barat dan bagian lainnya memilih budaya tradisonal.

•

Berdoa agar mereka dapat dituntun untuk mengenal Bapa yang mengasihi
mereka (Lukas 15:11-32). Berdoa agar kelompok gereja rumah dapat bertumbuh
di dalam kota dan pingiran kota (Kis. 20:20; 21:8. 28:30, Roma 16:5).

INDONESIA
Komisi Yudisial berfungsi mengawasi perilaku hakim dan mengusulkan nama calon
Hakim agung. Tujuh anggotanya adalah:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Thahir Saimima, sebagai Ketua
M. Burso Muqoddas,
Irawady Joenoes,
Soekotjo Soeparto,
Chatamarrasjid,
Zainal Arifin,
Mustafa Abdulah,

Tuhanlah Hakim yang adil.
Pokok Doa Indonesia
Lihat pokok doa yang kami kirim pada hari Minggu, 2 September 2007.
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Jumat, 14 September 2007: Bersiap Untuk Doa di Beirut
Beirut 1,5 juta orang (mungkin Muslim)

Bayangkan, seorang Muslim muda melihat ke bawah dari apartemennya di Beirut
Selatan, lingkungan tetangganya yang terpecah-pecah. Orang Israel pasti
meninggalkan bekasnya di kota itu. Anak muda tersebut kembali teringat pada sirene
serbuan dan bom yang dijatuhkan. Hidup tidaklah mudah semenjak toko tempat ia
bekerja dihancurkan oleh bom. Karena belum memiliki pekerjaan tetap, ia melakukan
kerja serabutan untuk teman-teman dan keluarganya. Bahkan kekuatiran mengenai
kondisi keuangannya yang tidak pasti membuatnya frustrasi dan kurang bisa berpikir
jernih.
Di luar, adzan telah selesai dikumandangkan lewat pengeras suara. Ia memilih untuk
tidak ke masjid, anak muda ini memutuskan untuk berdoa di apartemennya
menggunakan sadjadah. Namun, sebelum berdoa ia harus mengambil air wuduh dan
membersihkan tubuhnya. Proses pembersihan itu dilakukan di kamar mandinya yang
kecil, ia mulai dengan mengatakan tujuan ia membersihkan dirinya dan berdoa dengan
mengatakan "Bismillah" (Dalam nama Allah). Kemudian ia membersihkan tangannya
sampai ke pergelangan tiga kali. Ia berkumur dengan air tiga kali dan membersihkan
lubang hidungnya dengan memasukkan air tiga kali. Setelah itu, ia membersihkan
seluruh wajahnya tiga kali dengan kedua tangan dari ujung dahi sampai ujung dagu,
dan dari satu telinga ke telinga lain. Kemudian, ia membersihkan lengannya tiga kali
sampai ke sikut dan mengakhirinya dengan mencuci telinga dan kedua kakinya.
Kemudian, anak muda ini teringat waktu malam sebelumnya, ketika ia di dekat gerbang
besi Gemmayzeh, lingkungan tetangga "Kristen" Beirut bagian Timur. Banyak sekali
perempuan muda yang cantik di sana. Banyak anak-anak muda Muslim ingin masuk ke
Gemmayzeh, tetapi mereka tidak memiliki cukup uang untuk banyak hal saat ini.
Kemarahannya bangkit saat ia memikirkan konflik dengan Israel dan konflik dengan
orang Kristen. Pengangguran, uang yang sedikit, dan tidak ada kedamaian. Kemudian
ia membuka gulungan sajadahnya.
Pokok Doa
•
•

•

Sekalipun mereka telah membersihkan tubuh sebelum bersembahyang,
namun mereka menyadari bahwa cara itu tidaklah dapat membersihkan rasa
sakit hati dan ketidakadilan yang senantisa menggoda pikiran mereka.
Berdoa agar mereka menemukan kedamaian yang sejati dari Tuhan yang
memulihkan mereka untuk dapat mengampuni dan mencintai sesama.
Banyak yang telah menerima Tuhan, yang telah menerima pengampunan dan
pemulihan (Matius 18:23-35, Roma 5:1-5).
Berdoa agar Gereja di Libanon akan menjadi "garam dan terang" di kota ini,
dan bahwa Tuhan akan dimuliakan lewat seluruh perkataan dan perbuatan
mereka. Ada begitu banyak orang Kristen yang tidak mempraktekkan "iman
Kristen" di antara orang Libanon (Mat. 5:14-16; Rm. 12:1-2)
36
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Tuhan memiliki proses dan tujuan-Nya sendiri bagi Israel, tetapi bagi Muslim
Libanon (juga bagi sejumlah orang Kristen) sangatlah sukar untuk mengerti
bagaimana mengasihi dan menerima Israel. Berdoa agar mereka dapat
memahaami bahwa Tuhan Yesus telah disalibkan karena kasih-Nya merata
bagi orang Yahudi dan orang Arab. Tuhan tidak memandang bulu atas semua
manusia ciptaan-Nya.(Efesus 3:6)

INDONESIA
•

Komisi I DPR Membidangi Pertahanan, Luar Negeri, Informasi. Ketua: Theo
Sambuaga dari ( F-PG), Menteri Pertahanan: Prof. Dr. Juwono Sudarsono,
Menteri Luar Negeri: hasan Wirajuda. Doakan agar ada roh takut dan hormat
pada Tuhan.

Pokok Doa Indonesia
Lihat pokok doa yang kami kirim pada hari Minggu, 2 September 2007.
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Sabtu, 15 September 2007: Berdoa di Riyad, Ibukota Arab
Saudi
"Sementara matahari tenggelam di balik jajaran gedung-gedung yang bertingkat
rendah, berkumandanglah adzan sebelum magrib, ini adalah doa ke 4 dalam sehari. di
mesjid terbesar, Al Rajhi, tempat parkir telah penuh dengan mobil-mobil mewah yang
baru. Sebelum berdoa, Mutawa membersihkan diri dan kemudian berjalan dengan kaki
telanjang di atas hamparan karpet oriental mewah dengan hiasan lampu gantung di
dalam mesjid yang memiliki kapasitas beberapa ribu umat.

Bayangkan situasi ini"
Seluruh pria berdiri berjajar dari depan ke belakang menghadap arah kiblat (Mekah)
dengan masing-masing orang mengangkat kedua tangannya sejajar dengan bahu
mereka dan mulai berdoa:
"Allahu Akbar" (Allah Maha Besar) Puji dan Hormat bagi-Mu Ya Allah (catatan 2).
Diberkatilah Nama-Mu, ditinggikanlah Keagungan dan Kemuliaan-Mu. Aku mencari
perlindungnya pada Allah dari setan yang terkutuk. Kemudian kelompok tersebut
mengucapkan surat Al-Faatihah di dalam hati (pasal pertama disebut "sura" atau
"surat).
Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji
bagi Allah, Tuhan semesta alam," Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. yang
menguasai hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya
kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus. "(yaitu)
jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka; bukan
(jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat.
Setiap orang mulai berkonsentrasi dengan doanya saat mereka juga mengucapkan
surat lain dari Al- Qur'an yang disebut Surat Al-Ikhlas (Pasal 112) diikuti dengan: "Allahu
Akbar". Kemudian seluruh kelompok tersebut membungkuk dengan kepala sejajar
dengan lutut dan mengucapkan kata-kata ini sebanyak tiga kali: "Segala Puji bagi Allah
yang Maha Besar". Kemudian menegakkan tubuhnya kembali, mereka mengatakan;
"Allah Maha mendengar orang yang memuji-Nya. Oh, Tuhan kami, segala puji bagiMu".
Kemudian mereka membungkuk sampai dahinya mengenai lantai mengulangi tiga kali
"Allahu Akbar, Ya Allah, Segala Puji Bagi-Mu, Allah Maha Besar" kata-kata tersebut.
Terakhir, secara bersamaan, semua berkata "Allahu Akbar" dan menegakkan tubuh
mereka di mana mereka masih duduk dalam keadaan bertumpu pada lutut, dahi mereka
kembali mengenai lantai sambil mengulang kata-kata berikut sebanyak tiga kali, "Wahai
Tuhan kami, segala puji bagi-Mu di tempat yang Maha Tinggi" dan Allahu Akbar".
Runtutan tindakan berikut dan kata-kata yang diulang tersebut dinamakan rakaat (atau
doa keseluruhan). Dalam sholat wajib lima kali sehari, umat Muslim biasanya
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menyelesaikan 17 kali shalat keseluruhan (dua sampai empat kali setiap kali berdoa).
Dalam 50 tahun, seorang Muslim yang melakukan sholat secara teratur akan
mengulang seluruh doanya paling tidak 300.000 kali.

Doa dalam Islam merupakan suatu ekspresi rasa hormat kepada Allah. Bagi mereka,
tujuan dari sholat adalah sebagai ritual untuk mengingat dan menunjukkan kesetiaan
mereka kepada Allah. Umat Islam percaya bahwa doa mereka dapat menyucikan hati
mereka dan membantu mereka untuk tetap teguh dalam menghadapi setiap godaan.
Doa-doa tersebut dilakukan dengan penuh kesungguhan sebagai ungkapan
penyembahan kepada Allah. Bagi umat Kristen doa adalah membangun hubungan dua
arah (timbal balik) dengan Tuhan.
Umat Muslim dan Kristen mengutamakan motif yang tulus dalam berdoa. Keduanya
membutuhkan pengampunan atas dosa-dosa mereka oleh Tuhan. Umat Islam
mempercayai bahwa pengampunan dosa dapat diterima seseorang sesuai dengan
amal ibadahnya. Umat Kristen memiliki kepastian pengampunan dosa dan keselamatan
dalam korban Kristus di kayu salib. Inilah anugerah terbesar "Jalan Lurus" yang Tuhan
Yesus sediakan bagi setiap mereka yang percaya kepada-Nya.

Penjelasan Islam
Muslim percaya dalam Allah, yang unik, berkuasa, pengasih dan pemurah untuk semua
orang Muslim. Iman Islam dibangun di atas lima "pilar" yang harus ditaati bila seseorang
mau selamat. Kelima Pilar tersebut adalah:
1. Syahadat - mengucapkan dua kalimat syahadat, tiada Tuhan selain Allah dan
Muhammad adalah rasul Allah.
2. Sholat/doa - lima kali dalam sehari pada waktu-waktu yang telah ditetapkan.
3. Berpuasa ("suam") terutama selama bulan "suci" ramadhan.
4. Sedekah (zakat) baik yang wajib dan sukarela, memberi untuk orang miskin.
5. Ziarah ("haji") - sedikitnya satu kali selama masa hidup.
Walaupun seorang Muslim telah menaati setiap pilar, tetap masih belum ada jaminan
pengampunan dosa. Umumnya orang Muslim percaya bahwa ketaatan agama mereka
akan menyucikan dosa mereka, tidak ada pengampunan dosa tanpa ketaatan ibadah
yang sepenuhnya.
Wilayah terbesar Islam ada di Arab Saudi. pengakuan akan iman Islam tertulis di
bendera Nasional
Pokok Doa
•

Berdoa untuk kota Riyadh. Tidak semua dari 4,5 juta penduduk Riyad berdoa
lima kali sehari, tapi jumlah terbesar melakukan doa secara rutin. Berdoa agar
mereka semua memiliki rasa lapar untuk mengenal Tuhan yang hidup dan
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memiliki komunikasi yang sesungguhnya dengan Tuhan. (Yer. 31:34 dan Yoh.
17:3)
•

Sejumlah besar Umat Kristen juga tinggal di Riyadh. Banyak dari mereka yang
bekerja sebagai pekerja rumah tangga, kebanyakan berasal dari Asia. Berdoalah
agar mereka mampu menyaksikan Kristus seperti Yusuf dan Daniel yang
melayani di negara yang jauh dari negara kelahirannya. Banyak umat Muslim
yang peka terhadap mimpi. Berdoa untuk pewahyuan dan mimpi tentang Mesias
yang sudah bangkit.

INDONESIA
Komisi II DPR, membidangi Pemerintahan Dalam Negeri, Otonomi Daerah, Aparatur
Negara dan Agraria. Ketua: Evert E. Mangindaan dari (F-PD), Menteri Dalam Negeri:
Letjen TNI (purn) M. Ma'ryf).
Pokok Doa Indonesia
Lihat pokok doa yang kami kirim pada hari Minggu, 2 September 2007.
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Minggu, 16 September 2007: Muslim Delta Nil

Daerah pesisir Nil adalah suatu daerah tanah pertanian yang subur, yang terbentang
dari ujung Utara Kairo sampai ke Laut Mediterania. Tiga kota besar yang menjadi batas
dari daerah pesisir Nil, tetapi tidak termasuk di dalamnya adalah Kairo, Alexandria dan
Port Said. Sebagai salah satu daerah di Timur Tengah dan Mesir yang paling padat
penduduknya. Delta merupakan tempat tinggal bagi kira-kira 32 juta orang yang hidup di
beribu-ribu desa dan beberapa kota besar. Daerah tersebut termasuk 20 kota besar,
masing-masing dengan penduduk antara 90.000 dan 500.000 orang. Penduduk lokal
meningkat kira-kira sebesar 500.000 orang tiap tahunnya. Meliputi luas area yang
luasnya sama dengan negara bagian Vermount di Amerika Serikat (22.000 kilometer
persegi), daerah kecil ini merupakan tempat tinggal bagi 12% atau 1 dari tiap 8,5
penduduk yang berbahasa Arab sebagai bahasa ibu mereka. (Jumlah penduduk dari 22
Negara Arab adalah 323 juta tetapi hanya 272 juta orang dari mereka yang berbahasa
Arab sebagai bahasa ibu mereka).
Secara sosial masyarakat Delta memiliki tingkat pekerjaan dan pendidikan yang
berbeda-beda: dari yang berpendidikan rendah sampai lulusan perguruan tinggi dari
Barat, juga dari yang kaya hingga yang miskin, yang tinggal di kota maupun di
pedalaman. Walaupun terjadi urbanisasi, mayoritas orang-orang Mesir di Delta adalah
petani. Mesir adalah salah satu dari produsen beras unggulan di dunia yang hampir
semuanya ditanam di Delta. Mayoritas penduduk di Delta adalah Muslim. Akan tetapi
ada sekitar 3% umat kristen yang mayoritas adalah anggota Gereja Koptik, yang
ditelusuri berasal dari Markus, Penginjil yang juga menulis Injil. Minoritas kecil orang
Kristen di Delta adalah anggota Gereja Injili.
Pokok Doa
•

Berdoa agar Tuhan memberikan keberanian dan hikmat bagi semua orang
percaya di Delta untuk menyampaikan Kabar Baik bagi mereka yang belum
menerima Berita Injil (Kis. 4:29).

•

Suasana rohani di Delta saat ini banyak dipengaruhi dengan kuasa gelap,
ketakutan, kebingungan dan fanatisme. Berdoalah agar orang- orang Delta akan
mengenal Tuhan Yesus secara benar dan bebas dari sinkritisme.

•

Berdoa agar seluruh keluarga datang kepada Yesus Kristus, membuka pintu hati
dan pintu rumah mereka bagi Tuhan.

•

Berdoa agar orang-orang mendengarkan dan menonton siaran satelit dan radio
Kristen yang dapat didengar di Delta.

Info lebih lanjut: http://www.peopleteams.org/niledelta
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INDONESIA

Komisi III DPR, membidangi hukum dan perundang-undangan, hak asasi manusia dan
keamanan. Diketuai Trymedya Panjaitan dari F-PDI P. Menteri Hukum dan Ham: Andi
Matala. Jaksa Agung:Hendarman Supandji.
Pokok Doa Indonesia
Lihat pokok doa yang kami kirim pada hari Minggu, 2 September 2007.
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Muslim 85% (Suni 70%, Shi'a 30%)
Kristen 15%, Hindu dan Parsi (Zorastrianisme)
Kuwait, negara yang relatif kecil dibandingkan dengan negara-negara di sekitarnya
seperti Irak, Arab Saudi, dan Iran. Kekayaan minyak Kuwait telah menarik orang-orang
dari berbagai belahan dunia dan sekarang setengah dari 2,5 juta penduduknya adalah
bukan warga negara Kuwait! Penduduk Kuwait mula-mula berasal dari suku bangsa Al
Aniza Bedouin yang berimigrasi dari Arab Tengah untuk menghindari musim panas
pada awal tahun 1700-an. Serangan-serangan dari suku bangsa Wahhabi di bagian
pedalaman membuat mereka mencari perlindungan dari Inggris. Akhirnya, Kuwait
menjadi negara perlindungan Inggris pada tahun 1987 dan mendapat kemerdekaan lagi
di tahun 1961.
Beratus-ratus tahun yang lalu orang-orang Kristen datang ke Kuwait dan membantu
orang-orang melalui pelayanan-pelayanan medis. Kontribusi- kontribusi positif orang
Kristen untuk masyarakat Kuwait berlanjut sampai sekarang. Selain itu, Pemerintah
Kuwait tidak hanya bersikap toleran terhadap perkembangan ke-Kristenan, tetapi juga
menyediakan fasilitas pertemuan untuk kebaktian orang Kristen. Dalam suatu pekan
tertentu, jemaat berbagai denominasi yang berjumlah 40.000 orang menggunakan
fasilitas-fasilitas untuk mengadakan kebaktian gereja dan pertemuan-pertemuan
lainnya. Orang-orang Kristen mempunyai kebebasan untuk memuji dan menyembah
Tuhan, sepanjang hal tersebut tidak di luar dinding-dinding gereja.
Banyak orang Kristen di Kuwait percaya bahwa Tuhan telah memanggil mereka untuk
menjadi terang bagi bangsa-bangsa di sekitar mereka. Beberapa gembala sidang
menyatakan Tuhan mengingatkan mereka untuk menjadi Betlehem, tempat di mana
keselamatan datang ke dunia. Seorang pendeta di Kuwait menulis, "Kami telah melihat
bahwa dalam sembilan tahun terakhir, Tuhan memulai suatu proses yang luar biasa
untuk memenuhi tujuan Tuhan bagi negara ini melalui persekutuan dan pertemuan para
pendeta dari berbagai jemaat. Mereka tidak saja peduli terhadap jemaat lokal mereka,
tetapi juga bergumul bersama untuk transformasi ilahi dan berkat atas Kuwait.
Pokok Doa
•

•
•

Banyak orang Kuwait sedang mencari Tuhan, terutama melalui siaran satelit.
Berdoa agar umat Tuhan diberi kesanggupan khusus untuk melayani,
memuridkan, melatih dan memperlengkapi mereka yang sedang mencari
Kristus. Kiranya mereka meneladani Tuhan sebagai anak-anak yang taat.
(Efesus 5:1)
Berdoa agar umat percaya terus membangun suatu mentalitas yang
berdasarkan pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip Kerajaan-Nya.
Berdoa untuk kepemimpinan seperti Kristus di gereja-gereja besar (1 Tim.
3:1-13)
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Berdoa agar orang-orang percaya Kuwait mengaplikasikan nilai-nilai keKristenan melalui kegiatan-kegiatan bisnis mereka dengan orang- orang yang
belum percaya (Kol. 4:5).
Berdoa agar Tuhan membangkitkan wanita-wanita Kristen yang berkomitmen
untuk menyaksikan Tuhan kepada wanita-wanita Kuwait dan non-Kuwait (Tit.
2:3-5).
Kiranya Tuhan menyatakan diri-Nya kepada generasi muda Kristen dan non
Kristen. Beberapa orang mempunyai kesempatan untuk bertemu dengan
orang-orang Kristen saat sedang bepergian atau sewaktu melanjutkan belajar
di luar negeri (Kis. 8: 26-40)
Berdoa agar Pemerintah memberikan tanah dan izin pembangunan rumah
ibadah.
Dalam tahun 1951 banyak toko buku Kristen ditutup. Berdoa untuk
pembukaan toko-toko buku rohani dan Alkitab.

INDONESIA
Komisi IV DPR membidangi: Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan, Perikan,
dan Pangan. Diketuai oleh M. Yusuf Faisal dari (F-PKB). Menteri Pertanian: Anton
Apriyanto. Menteri Kehutanan: MS. Kaban. Menteri Negara Kelautan dan Perikanan:
Fredy Numbery.
Pokok Doa Indonesia
Lihat pokok doa yang kami kirim pada hari Minggu, 2 September 2007.
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Selasa, 18 September 2007: Daerah Shifting Sands di
Qatar
Muslim 90+%
Populasi sekitar 900.000 orang (kurang lebih 200.000 orang adalah warganegara
Qatar).

Kami sangat berterima kasih untuk apa yang telah terjadi di Qatar sejak terakhir kali
kami berdoa untuk Qatar melalui Doa "40 hari" di tahun 1998. Hasilnya, dalam bulan
Mei 2005, wakil-wakil dari beberapa gereja Kristen menandatangani sebuah perjanjian
dengan pemerintah Qatar untuk sewa tanah yang sangat luas untuk 50 tahun di ibukota
Doha, yang akan digunakan untuk membangun 6 gedung gereja dengan biaya mereka
sendiri. Juga, walaupun dengan beberapa pembatasan, Undang- Undang Dasar secara
eksplisit memberi kebebasan untuk beribadah, perkumpulan dan pertemuan publik.
Qatar mungkin paling dikenal di dunia sebagai pusat dari Al-Jazeera, saluran berita
televisi satelit berbahasa Arab yang kontroversial. Selama berabad-abad, Qatar
hanyalah merupakan suatu semenanjung pasir yang menonjol ke dalam Teluk Arab di
mana orang-orang Arab setempat membangun kapal dan hidup dengan berburu
mutiara, memancing dan menenun. Minyak ditemukan di Qatar pada tahun 1939, dan
sekarang minyak dan gas merupakan lebih dari 55% GDP, secara kasar 85% dari
pendapatan ekspor, dan 70% dari penerimaan pemerintah. Qatar memiliki potensi untuk
memasok sampai dengan 1/3 dari sumber daya gas dunia. Semuanya ini telah
mengubah Qatar menjadi salah satu negara yang terkaya di dunia.
Qatar memeluk agama Islam di awal abad ke-7. Dewasa ini, gerakan reformasi Islam
Wahabbi banyak berpengaruh di kalangan elite politik Qatar. Wahabbi percaya bahwa
peranan mereka sebagai suatu gerakan akan memulihkan Islam dari apa yang mereka
anggap sebagai inovasi, takhayul, penyimpangan, kepercayaan yang sesat, dan
penyembahan berhala. Hal-hal tersebut adalah gerakan Suni yang sangat bertentangan
dengan tradisitradisi Shi'a.
Orang-orang non-Muslim tidak boleh mengajak orang lain untuk ikut kepercayaan
mereka, pemerintah mengatur publikasi, impor dan distribusi buku-buku dan bahanbahan bacaan agama non-Islam. Tidak ada duta Injil yang dapat melakukan kegiatan
dengan terbuka di negara tersebut. Jumlah orang Kristen dari semua denominasi dan
tingkat keaktifannya di negara tersebut diperkirakan 8-9%, terutama pekerja- pekerja
asing.
Pokok Doa
•

Keluarga Al-Thani telah memerintah sejak pertengahan tahun 1800-an.
Berdoa agar Tuhan berkenan menyatakan diri-Nya kepada anggota- anggota
terkemuka keluarga tersebut dan mereka bijaksana sebagai pemimpin
bangsa mereka. Keluarga Emir mempunyai 3 istri dan 15 anak.
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Berdoa untuk proyek pembangunan gedung gereja yang telah mengalami
keterlambatan dalam penyelesaiannya, sehingga beberapa media Islam telah
mengeluh tentang proyek tersebut.
Berdoa agar umat Kristen yang masih minoritas mengaplikasikan nilai- nilai
dan prinsip-prinsip kerajaan Bapa sorgawi serta menampilkan sikap dan
perilaku moral yang Alkitabiah, sehingga kekristenan dapat menjadi teladan
yang membawa pengaruh dan dampak positif di tengah masyarakat.
Beberapa orang Qatar dan pekerja asing menemukan Kristus melalui 2 media
dan kontak langsung dengan orang-orang percaya lokal. Berdoa untuk
mereka yang telah menemukan Mesias yang sudah bangkit agar mereka
bertumbuh dalam iman.

INDONESIA
Komisi V DPR, membidangi: Perhubungan, Telekomunikasi, Pekerjaan Umum,
Perumahan Rakyat,Pembangunan Pedesaan dan Kawasan Tertinggal. Diketuai Akhmat
Muquwam dari (F-PPP). Menteri Perumahan Rakyat: M. Yusuf Ashari. Menteri
Pekerjaan Umum: Djoko Kimanto. Menteri Negara Komunikasi dan Informasi:
Muhammad Noeh.
Pokok Doa Indonesia
Lihat pokok doa yang kami kirim pada hari Minggu, 2 September 2007.

46

40 Hari Doa 2007

Rabu, 19 September 2007: Muslim Tunisia

Tunisia adalah sebuah negara yang terletak di antara Aljazair dan Libia di Pantai
Mediterania Selatan. Keamanan dan kesatuan adalah ciri khas dari negara yang
berpenduduk 10 jiwa ini, yang selama 50 tahun terakhir telah dipimpin oleh dua
presiden. Tunisia memiliki stabilitas politik dan kemakmuran. Negara ini memiliki
perpaduan berbagai nilai budaya. Islam dan sekulerisme, kedua-duanya membentuk
pola pikir dan nilai dari sebagian besar warga Tunisia. Berkat kerja keras angkatan
kepolisian yang kuat dan efektif, terciptalah keamanan dan perdamaian sehingga
memungkinkan berjuta-juta wisatawan Eropa mengunjungi Tunisia setiap tahun,
walaupun disinyalir pernah ada gangguan dari negara- negara Islam tetangga mereka.
Berbicara tentang Injil kepada orang-orang Tunisia relatif mudah, walaupun banyak
orang belum menunjukkan minat dalam hal-hal kerohanian. Sejumlah orang telah
mengalami kesembuhan, pembebasan, dan perubahan hidup dalam nama Tuhan
Yesus. Namun, mereka belum bersedia berkomitmen kepada Tuhan Yesus. Ada
sejumlah kecil anak-anak Tuhan yang berkomitmen di gereja-gereja rumah, walaupun
masih sedikit yang dari penduduk asli.
Ada sebuah gereja nasional kecil dengan beberapa pemimpin lokal yang diakui,
sebagian besar anggotanya orang-orang yang terpelajar yang bersifat lebih kebaratbaratan daripada mayoritas penduduknya. Sebagian besar dari orang-orang percaya
dan pekerja Kristen hidup di ibukota Tunisia (2 juta penduduk). Baru-baru ini beberapa
orang percaya telah mendirikan tempat tinggal paling sedikit di empat kota besar baru,
yang sebelumnya mempunyai sedikit orang Kristen. Dengan jumlah orang percaya yang
tidak banyak, peranan media (khususnya program TV satelit berbahasa Arab) manjadi
hal terpenting dalam menjangkau yang luas dari negara tersebut. Banyak orang Kristen
hidup dalam kekuatiran akan penganiayaan oleh keluarga dan teman mereka.
Pokok Doa
•
•
•
•
•

Berdoa untuk kesatuan dan kepercayaan di antara orang-orang percaya lokal.
Berdoa untuk perkawinan yang sehat dan keluarga yang kuat. Beberapa
orang percaya dewasa muda mengalami kesulitan untuk mendapatkan
pasangan yang seimbang.
Berdoa bagi mereka yang telah berjumpa dengan Tuhan Yesus melalui
kesembuhan dan mimpi, agar mereka berani mengkomitmenkan hidup
mereka bagi Tuhan (Efesus 5:11-20).
Berdoalah untuk pemuridan yang efektif bagi orang-orang percaya dan "para
simpatisan" Kristen (Matius 28:20a). Kiranya mereka dapat menyadari bahwa
hidup baru mereka adalah milik Kristus (2 Kor. 5:17).
Berdoa untuk koordinasi dan tindak lanjut yang lebih efektif dari kontakkontak media (siaran-siaran satelit, dan radio) dilakukan tiap hari. Berdoa
agar Tuhan memberkati dan memakai umat percaya menjadi saksi yang
efektif yang tinggal di kota-kota besar yang baru dikembangkan di mana
sebelumnya belum ada orang percaya.
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Berdoa untuk para pemimpin agar memiliki roh takut akan Tuhan dan
bijaksana dalam melindungi negara dari gangguan orang-orang Islam radikal
(1Tim. 2:1, Yer.29:7, Roma 13:1-5)

INDONESIA
Komisi VI, membidangi Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Koperasi, UKM (Usaha
Kecil Menengah) dan BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Diketuai oleh: J. Rachbini
dari (F-PAN). Menteri Perdagangan: Marie Pangestu. Menteri Perindustrian: Fahmi
Idris.
Pokok Doa Indonesia
Lihat pokok doa yang kami kirim pada hari Minggu, 2 September 2007.
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Kamis, 20 September 2007: Orang Donxiang di Tiongkok
Populasi : kira-kira 514.000 (sensus tahun 2000) Agama : Muslim Suni

Orang-orang Donxiang adalah bagian terbesar ke-4 dari 10 kelompok suku di Tiongkok
yang beragama Islam. Secara harafiah, Donxiang berarti "desa- desa sebelah timur".
Donxiang berasal dari Barat yang jauh. Sebenarnya, mereka diperkirakan berasal dari
orang Sarta di Asia Tengah. Antara abad ke-12 dengan abad ke-13, Gengis Khan
menyerbu Asia Tengah dan menangkap orang-orang Sarta-Muslim, suatu istilah yang
pernah merujuk ke pedagang-pedagang miskin di Asia Tengah. Ia mengembalikan
mereka ke Tiongkok dan banyak dari mereka menikah campur dengan tentara-tentara
Mongol. Beberapa dari orang Sarta menjadi budak dari orang-orang Mongolia dan
beberapa dari mereka dikirim ke Provinsi Gansu untuk menetap. Mereka berperang
untuk orang-orang Mongolia dan mengerjakan tanah pertanian mereka saat keadaan
aman tenteram. Konsentrasi terbesar orang Donxiang masih hidup di gunung-gunung
yang belum tersentuh dan kering di Provinsi Gansu, sementara konsentrasi lainnya
terdapat di provinsi-provinsi Qinghai, Ningxia dan Xinjiang di Tiongkok bagian barat laut,
sebelah selatan Mongolia dan timur laut Tibet.
Selang generasi ke generasi mereka juga bercampur dengan orang-orang Han,
Mongolian, Hui, dan Tibet. Karena hidup terpisah di daerah terpencil di daerah barat
laut selama beberapa abad, orang-orang Donxiang membentuk bahasa-bahasa mereka
yang tidak tertulis, yang berkaitan dengan Bahasa Mongol. Walaupun tidak mempunyai
tradisi- tradisi lisan, mereka kaya dengan legenda, cerita, lagu-lagu rakyat, teka-teki dan
peribahasa. Banyak dari mereka mengerti Bahasa Mandarin lisan. Akan tetapi, statistik
pemerintah menunjukkan bahwa orang Donxiang adalah minoritas dari 56 etnis
Tiongkok yang paling miskin dan banyak yang belum mengenal huruf. Banyak dari
mereka telah bersekolah hanya selama satu tahun lebih sedikit. Sebagian besar anakanak Donxiang sulit untuk belajar bahasa Tionghoa. Beberapa instansi bantuan
internasional telah dianjurkan untuk bertindak melalui kerjasama dengan Pemerintah
Tiongkok untuk mulai memberikan solusi atas masalah ini. Sebuah Kamus Donxiang
Tionghoa baru-baru ini dihasilkan dan terbukti sangat membantu.
Orang-orang Donxiang terutama bergerak di bidang pertanian. Memelihara ternak,
terutama domba merupakan suatu pendapatan ekonomi penting bagi mereka. Produkproduk utama mereka antara lain kentang, gandum, jagung, rami, biji rapa dan hasil
tanaman industri lainnya. "Tiga Harta Karun" Donxiang adalah aprikot, melon dan buahbuah lainnya, memiliki kualitas yang baik dan dikenal di seluruh Tiongkok. Ada sekitar
200 orang Kristen di antara orang-orang Donxiang, tetapi sebagian besar dari mereka
tidak terorganisasi dalam kelompok-kelompok rumah atau gereja.
http://www.iht.com/articles/2006/03/07/news/china.php
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Pokok Doa
•

•
•
•

Mintalah Tuhan mengirim orang-orang Kristen Tiongkok untuk tinggal dan
memberitakan Injil di antara orang-orang Donxiang. Agar ada kesempatan
untuk membantu mereka dengan proyek-proyek medis, pendidikan, sosial
dan pertanian.
Kiranya Tuhan membuka hati orang-orang Donxiang agar mereka dapat
masuk dalam kerajaan-Nya.
Berdoa untuk pemuridan yang kuat bagi umat percaya Donxiang yang masih
sedikit jumlahnya sehingga mereka dapat berbuah dalam komunitas mereka.
Direkomendasikan di situs: Artikel International Herald Tribune oleh Jim
Yardley

INDONESIA
Komisi VI, membidangi Energi, Sumber Daya Mineral, Riset dan Teknologi, dan
Lingkungan Hidup. Diketuai oleh Agusman Effendi dari (F-PG). Menteri Riset dan
Teknologi: Dr Kusmayanto Kadiman. Doakan ada roh takut dan hormat pada Tuhan.
Pokok Doa Indonesia
Lihat pokok doa yang kami kirim pada hari Minggu, 2 September 2007.
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Jumat, 21 September 2007: Kazakhs Dari Mongolia Barat

Dengan megah burung-burung elang membentuk lingkaran, sementara burung-burung
tersebut mengepakkan sayap mereka yang kuat di atas orang-orang banyak yang
berkumpul. Saat pelatih elang tersebut memberikan tanda, seekor elang tiba-tiba
menukik ke bawah, dan meluncur di atas kepala para penonton dan mendarat dengan
suatu teriakan yang keras di atas sarung-sarung tangan karet yang tebal dari tuannya.
"Festival of the Golden Eagle" (Festival Burung Elang Emas) di Bayan-Olgii di Provinsi
Mongolia paling barat yang dihadiri oleh pelatih-pelatih elang terbaik dengan burungburung hadiah mereka. Peristiwa tersebut yang dimulai saat pertengahan Oktober
menandakan pembukaan musim berburu. Burung-burung dilatih untuk berburu marmut
tanah, katak, bahkan serigala. "Perayaan akan Burung Elang Emas" adalah bagian
yang sangat dipelihara dari kebudayaan Kazakhstan lokal. Dan dalam beberapa dekade
terakhir, orang Kazak Mongolia telah dapat memelihara tradisi-tradisi dan keterampilanketerampilan mereka jauh lebih baik dari para saudara-saudara mereka di negara
tetangga Kazakhstan.
Para pengembara Kazak telah mengembara ke gunung-gunung tinggi dan lembahlembah Mongolia Barat dengan kelompok mereka sejak abad ke 19. Namun, tahun
1920 mereka dapat dengan bebas bergerak di Kazakhstan, Mongolia, dan Provinsi
Xinjiang di Tiongkok. Akan tetapi, setelah didirikannya Republik Rakyat Mongolia tahun
1924, banyak dari mereka meninggalkan gaya hidup mereka yang seminomadik dan
mulai menetap di Dataran Tinggi Barat Mongolia. Dewasa ini, orang Kazakh di Provinsi
Bayan-Olgii berjumlah sekitar 87.000 atau kira-kira 88,7% dari penduduk provinsi,
sedangkan di seluruh negara, jumlah mereka kira- kira 110.000 orang, mewakili 4% dari
jumlah penduduk Mongolia.
Kebudayaan Kazakh berbeda dalam beberapa hal dengan kebudayaan Mongolia.
Secara tradisional, Mongolia adalah orang-orang Muslim Suni, sedangkan penduduk
lainnya berkaitan dengan agama Budha Tibet. Dalam kehidupan sehari-hari,
sebenarnya Islam hanya memainkan sebagian kecil peran dalam kehidupan
kebanyakan dari Mongolian Kazakhs. Indoktrinisasi Atheis pemerintah selama
bertahun-tahun dan didikan dari komunis telah meninggalkan bekasnya kepada orangorang tersebut. Sampai akhir tahun 1990-an, praktis tidak ada satu pun mesjid di
Bayan-Olgii. Tempat-tempat pemujaan Islam baru muncul beberapa tahun yang lalu di
desa-desa dan tempat-tempat pemukiman, beberapa di antaranya didanai oleh
organisasi-organisasi Islam asing dalam usaha mereka untuk memenangkan hati umat
Islam untuk kembali kepada Islam. Sejak tahun 1990-an, 35.000 sampai 50.000 etnis
Mongolia telah menyerahkan diri mereka kepada Kristus. Sebelumnya, hanya beberapa
puluh orang saja yang dikenal sebagai orang Kristen. Sejauh ini, Kazakhs di BayanOlgii masih belum tersentuh hatinya seperti yang dialami oleh orang Mongolia.
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Pokok Doa
•
•

Berdoa agar Injil dapat diberitakan dengan pendekatan konteks budaya
kepada orang Kazakhs dari Mongolia, sehingga mereka dapat menaruh
harapan kepada Tuhan (Yesaya 40:31).
Berdoa agar orang-orang Kristen Mongolia dan lain-lainnya akan
meningkatkan usaha mereka untuk membawa kabar baik akan Mesias
kepada minoritas Kazakh di Mongolia Barat.

INDONESIA
Komisi VIII, membidangi Agama, Sosial, dan Pemberdayaan Perempuan. Diketuai oleh
Hasru Azwar dari (F-PPP). Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan : Meutia Hatta.
Menteri Agama: H. Maftuh Basyuni. Doakan ada roh takut dan hormat pada Tuhan.
Pokok Doa Indonesia
Lihat pokok doa yang kami kirim pada hari Minggu, 2 September 2007.
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Sabtu, 22 September 2007: Balkh dan Mazari Sharif:
Kota-Kota di Utara Afganistan

Provinsi Balkh di Afganisthan Utara berpenduduk 1,6 juta, didominasi oleh orang
Uzbekistan dan Tadjikistan, walaupun ada minoritas- minoritas Hazara dan Pashtun.
Mazari adalah ibukota provinsi dengan 240.000 jiwa. di pusat kota, orang dapat
mengunjungi Mesjid Biru yang terkenal (Rawze-e-Sharif) yang didirikan pada abad ke14 didasarkan pada mimpi bahwa Ali bin Talib, anak menantu dan saudara sepupu dari
Nabi Muhammad, sesungguhnya dikuburkan di sini. Mayoritas orang Muslim setempat
percaya Muhammad dikuburkan di Najaf, Irak. Kota tersebut telah menjadi sebuah
lokasi penting untuk naik haji bagi orang Afgan Syi'ah dan juga bagi banyaknya
peziarah-peziarah Suni, terutama selama Nauroz (perayaan 40 hari, yang menurut
kalender Persia dimulai pada 21 Maret).
Antara bulan Mei dan Juli 1997, Taliban gagal dalam usahanya mencoba menduduki
Mazari. Hal ini mengakibatkan dibunuhnya sekitar 2500 tentara Taliban. Sebagai
pembalasan terhadap insiden itu, pada bulan Agustus 1998, Taliban kembali dan terjadi
pembunuhan massal terhadap orang-orang Husaras dan orang-orang lokal lainnya
selama enam hari, dan kota diduduki oleh Taliban. Bahkan sekarang, saksi-saksi mata
menjadi emosi ketika menceritakan bagaimana orang mati tergeletak di jalan-jalan dan
bau kematian tercium di kota tersebut. Sekarang ini di Mazari Sharif, kota terbesar
keempat di Afghanistan, sedang dilakukan pembagunan jalan-jalan,
supermarketsupermarket dan kafé-kafé internet baru. Akan tetapi, baru ada sejumlah
kecil orang-orang Kristen.
Hanya 20 menit dengan mobil ke Mazari Barat, terdapat Kota Balkh (dulunya dikenal
sebagai Bactria). Kota-kota ini adalah bagian dari Kerajaan Persia yang ditaklukkan
oleh Alexander the Great. Kemudian, kota ini menjadi pusat agama Budha dan akhirnya
ketika orang-orang Arab menguasai di abad ke-8, ia memperoleh gelar "Ibu dari Segala
Kota", disebabkan karena kekayaan dan kemasyurannya sebagai pusat pendidikan.
Pada tahun 1221, kota ini dimusnahkan oleh Gengis Khan dan hancur sampai
permulaan abad ke-16. Kota besar baru yang bernama Wazirabad memunyai 70.000
penduduk yang sebagian besar terdiri dari etnis Uzbek. Saat ini, tidak ada orang Kristen
yang diketahui tinggal di Balkh.
Pokok Doa
•
•

Berdoa agar orang-orang yang berziarah ke Mesjid Biru dan mencari
kesembuhan, kebebasan, dan kebijaksanaan agar bertemu dengan Tuhan
Yesus secara pribadi.
Berdoa untuk orang-orang Mazari Sharif, terutama orang Hazara, yang masih
mengalami trauma peristiwa pada akhir tahun 1990-an. Agar mereka
mendapatkan hidup baru di dalam Tuhan Yesus, karena hanya Tuhan Yesus
yang memberi kedamaian sejati dan kemampuan untuk mengampuni.
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Berdoa untuk beberapa orang percaya di daerah tersebut agar terbuka untuk
menerima pengajaran yang dapat memberikan pertumbuhan bagi kerohanian
mereka.
Berdoa terutama agar Kota Balkh (sekarang Wazirabad) supaya akan
mempunyai saksi Kristen.

INDONESIA
Komisi IX, membidangi: Kependudukan, Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi,
diketuai oleh Ribka Tjiptaining dari (F-PDIP). Menko Kesra Ir. Aburizal Bakrie.
Pokok Doa Indonesia
Lihat pokok doa yang kami kirim pada hari Minggu, 2 September 2007.
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Minggu, 23 September 2007: Suku Uyghur di Xinjiang

Kami menampilkan materi tentang orang Uyghur dua tahun yang lalu dalam Doa "40
hari". Akan tetapi, kami ingin mendorong Anda terus berdoa untuk fokus yang agak
berbeda tahun ini. Orang-orang Uyghur adalah suatu kelompok orang Turki yang tinggal
di kota-kota oasis kuno yang mengelilingi Padang Pasir Taklamakan, dan sekarang
dikenal sebagai Xinjiang Tiongkok. 10 juta penduduknya tersebar di seluruh daerah
yang luasnya sebesar luas seluruh Perancis, Jerman, Spanyol, dengan umat Kristen
yang diperkirakan berjumlah 150 orang.
Migrasi, perdagangan dan perang selama berabad-abad telah membuat orang Uyghur
tersebar di seluruh Asia Tengah, tetapi Xinjiang adalah jantung hati mereka. Orangorang Uyghur sebelumnya adalah orang-orang yang beragama Budha, tetapi agama
Islam masuk sekitar abad ke-11 dan semenjak itu telah berakar dengan kuat. Akan
tetapi, praktek-praktek mistis rakyat meluas dan banyak orang dapat dikatakan lebih
kuatir akan dampak "jin" (roh jahat) terhadap kehidupan mereka daripada takut akan
Pencipta, Tuhan Abraham (Ibrahim), Musa, dan Yesus (Isa).
Orang-orang Uyghur memunyai sejarah literatur yang panjang dan bangga dengan
kesenian, terutama musik, dan pemikiran yang jernih akan identitas kebudayaan
mereka. Akan tetapi, walaupun telah merdeka selama berpuluh-puluh periode, mereka
diawasi dengan ketat oleh Tiongkok dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial selama
abad terakhir dan karenanya mereka sangat dendam terhadap Tiongkok.
Ada banyak ketegangan antara para penguasa Tiongkok dan penduduk Uyghur, paling
sedikit disebabkan karena sikap komunis yang Atheis terhadap Islam. Pemerintah
komunis melukiskan diri sendiri sebagai "pembebas" sedangkan orang-orang Uyghur
menganggap Pemerintah Tiongkok sebagai "penjajah". Banyak orang Uyghur sangat
merindukan kemerdekaan politik mereka.
Kota Kashgar berada di ujung paling barat Padang Pasir Taklamakan, adalah suatu
tempat persinggahan utama di jalur Sutra kuno, dan dapat dikatakan sebagai pusat
keagamaan dan kebudayaan Uyghur. Ia dikenal karena merupakan suatu pusat
pertumbuhan bagi orang-orang Islam konservatif, nasionalis Uyghur dan kelompok
separatis.
Kashgar merupakan kota yang strategis. Kashgar bangga karena sebagai salah satu
penyelenggara bazar mingguan terbesar di Asia Tengah dengan lebih dari puluhan ribu
orang - hampir seluruhnya beragama Islam datang ke perdagangan dari negara-negara
sekitar dan negara tetangga seperti Pakistan, Krygyzstan, dan Tadijikistan.
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Pokok Doa
•

•

•

Kiranya Tuhan menghancurkan prinsip-prinsip dan kekuatan iblis. Ketakutan
akan kematian. Minta Tuhan menghancurkan benteng-benteng penguasapenguasa kegelapan, dan melepaskan orang Uyghur pada kebebasan yang
hanya datang dari Tuhan Kristus.
Angkat Kota Kashgar di hadapan Tuhan. Berdoa untuk penyelesaian
penterjemahan Injil bahasa Uyghur dan penyelesaiannya. Terjemahan
Perjanjian Baru sudah selesai baru-baru ini, tetapi banyak dari Perjanjian
Lama yang belum diterjemahkan dan dipublikasikan. Di Xinjiang, Alkitab
Uyghur masih belum diperbolehkan.
Berdoa agar Tuhan membangkitkan tentara yaitu para pendoa syafaat untuk
mengisi jurang pemisah antara masyarakat Uyghur dan masyarakat Xinjiang.

INDONESIA
Komisi X, membidangi: Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kesenian dan
Kebudayaan. Diketuai oleh Zuber Safawi dari (F-PKS). Menteri Negara Pemuda dan
Olahraga: Adhyaksa Dault. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata: Jero Wacik.
Pokok Doa Indonesia
Lihat pokok doa yang kami kirim pada hari Minggu, 2 September 2007.
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Senin, 24 September 2007: Sukar Untuk Dijangkau:
Nuristan, Afganistan
Populasi: Penduduk diperkirakan antara 100.000 sampai 300.000

Provinsi-provinsi Afganistan yang paling tidak dapat diakses, Nuristan, membentuk
tulang punggung Gunung Hindu Kush di timur laut Afganistan. Puncak-puncak gunung
yang ditutupi salju setinggi 5500 meter dihubungkan oleh lembah-lembah yang dalam,
di mana terdapat batu, lumpur dan rumah-rumah kayu di lereng-lereng gunungnya.
Kesulitan akses untuk mencapai daerah tersebut dan permusuhan yang berlangsung
lama dengan suku tetangganya, Pashtun, semakin mengisolir mereka. Sampai
sekarang daerah tersebut tetap hampir seluruhnya masih tertinggal. Tidak ada
perawatan kesehatan, sangat ada beberapa sekolah yang berfungsi, tanpa akses
kendaraan. Banyak desa yang sepenuhnya tertutup oleh salju selama bulan-bulan
musim dingin.
Tahun 1865, dua orang Pashtun yang percaya mengambil resiko atas keselamatan
jiwanya dengan memberitakan Injil ke penduduk Nuristan. Pada waktu itu, Nuristan
merupakan sebuah pulau animisme terpencil di laut yang terbentang luas di Pusat Islam
Asia. Pesan mereka disambut dengan antusiasme dan Nuristan memberikan undangan
lebih lanjut kepada guru-guru Injil untuk kembali dan berbagi lebih banyak. Tragisnya,
tidak seorangpun yang pernah kembali. Tiga puluh tahun kemudian, Amir dari Kabul,
dengan menggunakan informasi yang mungkin diberikan oleh orang Inggris, menyerbu
Nuristan, dan membuat orang-orang di sana menjadi pemeluk Islam dengan pedang.
"Tanah orang-orang "kafir" (orang-orang tidak percaya)" seperti yang diketahui, dinamai
kembali sebagai "Tanah Cahaya Surga".
Pada tahun 2007, daerah tersebut masih berada dalam keadaan yang mengerikan.
Produksi pangan sangat tidak mencukupi, harapan hidup rendah, dan angka kematian
ibu merupakan angka yang tertinggi di dunia. Nuristan Timur, sebuah tempat
persembunyian bagi Taliban dan Al-Qaeda, seringkali diserang baik serangan terhadap
orang-orang lokal maupun terhadap orang-orang asing yang bekerja di sana. di sisi lain
daerah ini penuh ketidakpercayaan, pertumpahan darah, ketiadaan pengampunan,
beredarnya para bandit dan takut akan roh-roh. Dewa perang, yang begitu dipuja pada
jaman pra-Islam, nampaknya masih memiliki pengaruh yang besar di lembah-lembah.
Akan tetapi, orang- orang ini tidak pernah dilupakan oleh Tuhan yang Mahakasih, yang
telah merencanakan hal-hal besar bagi orang-orang Nuristan (Yesaya 9:2).
Selama lebih dari 20 tahun, telah tumbuh keinginan untuk menjamah Nuristan. Ada
suatu visi untuk melihat masyarakat yang saling bermusuhan diubahkan oleh pesan
Tuhan akan anugerah, kasih dan pengampunan. Proyek-proyek pembangunan yang
praktis sangat dibutuhkan. Akses yang sukar seringkali menghalangi percobaan orangorang luar untuk mengunjungi daerah tersebut, tetapi ada suatu perasaan bahwa waktu
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Tuhan sedang datang bagi orang-orang Nuristan. Tantangan memang besar tetapi
Tuhan lebih besar.
Pokok Doa
•

Berdoa agar terbuka akses untuk lebih banyak pekerja, terutama tenaga medis
yang mau melayani di tempat yang sukar. Berdoa untuk pemahaman,
kebijaksanaan dan perlindungan bagi para pekerja.

•

Berdoa untuk terjalinnya kontak-kontak dengan orang-orang dengan damai dan
hormat yang dapat membuka pintu bagi Kabar Baik (Matius 10:11).

•

Berdoa untuk mimpi-mimpi dan visi-visi Tuhan Yesus untuk mempersiapkan
orang-orang Nuristan bagi pesan-Nya.

INDONESIA
Komisi XI, membidangi: Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, Perbankan,
Lembaga Keuangan bukan Bank. Diketuai oleh Yunus Yosfiah dari(F-PPP). Menko
Perekonomian Dr. Boediono. Menteri BAPENAS: Ir. Paskah Suzetta.
Pokok Doa Indonesia
Lihat pokok doa yang kami kirim pada hari Minggu, 2 September 2007.
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Selasa, 25 September 2007: Pekerja-Pekerja Asing di
Antara Muslim di Taiwan
Populasi
22.850.660
Kristen
sekitar 3%
Pekerja asing 336.985
Indonesia
79.650 (23,6%)
Filipina
91.995 (27,3%)
Thailand
93.673 (27,8%)
Vietnam
71.618 (21,2%)

Islam pertama kali sampai di Taiwan pada abad ke-17 ketika orang-orang Muslim
menyertai Koxinga dalam penyerbuannya untuk menyelamatkan orang Belanda dari
Taiwan. Tetapi keturunan-keturunan mereka berasimilasi dengan masyarakat setempat,
menggunakan adat-adat dan agama-agama lokal dan Islam tidak meluas.
Tahun 1949, sejumlah 20.000 orang Muslim, sebagian besar tentara dan pegawai
negeri, melarikan diri dari Tiongkok daratan dengan Kuomintang (Pemerintah nonkomunis) ke Taiwan. Dua mesjid dibangun di Kota Taipei dan Kaohsiung untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim. Pada tahun 1989, untuk melaksanakan 14
proyek konstruksi yang besar, Pemerintah Taiwan merekrut pekerja-pekerja asing untuk
memecahkan masalah kekurangan tenaga kerja. Sejak waktu itu, penggunaan pekerja
asing telah menjadi suatu sumber utama tenaga kerja yang murah di Taiwan. Sebagian
besar mereka dipekerjakan di pabrik, konstruksi dan pekerjaan rumah tangga (lebih dari
60% adalah wanita). Mereka secara resmi diijinkan untuk tinggal selama 6 tahun saja.
Tidak ada statistik tentang jumlah pekerja Muslim asing, tetapi sangat mungkin bahwa
persentase yang tinggi dari orang-orang Indonesia adalah orang-orang Muslim. Mereka
tidak saja telah memberi kontribusi kepada ekonomi Taiwan, tetapi mereka juga berbagi
makanan, alat, tradisi dan kepercayaan mereka dengan orang-orang Taiwan.
Sayangnya, banyak dari mereka dan anak-anak mereka diperlakukan secara kasar dan
diskriminasi oleh penduduk asli Taiwan.
Beberapa gereja dan pelayanan Taiwan telah mencapai kelompok etnik yang berbedabeda. Untungnya, banyak pekerja Kristen dapat berbicara dalam beberapa bahasa.
Beberapa Pastor berasal dari Filipina, Thailand, dan bahkan Indonesia. Mereka
memerlukan Alkitab dan sumber- sumber daya lainnya dalam berbagai bahasa. Banyak
orang Kristen Taiwan juga menggunakan pekerja asing untuk pekerjaan rumah tangga,
berdoa supaya lebih banyak para pekerja Muslim yang menemukan Tuhan sebelum
mereka kembali ke kampung halaman mereka. Banyak dari mereka memainkan suatu
peranan penting dalam gerakan-gerakan gereja yang sedang tumbuh di antara sesama
penduduk.
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Pokok Doa
•
•
•
•

Berdoa agar Tuhan membuat lebih banyak orang-orang Kristen Taiwan
menjamah orang-orang Muslim di sekitar mereka.
Berdoa agar Tuhan membangkitkan pekerja-pekerja Kristen lokal yang rela
mempelajari bahasa-bahasa dan kebudayaan-kebudayaan pekerja asing
untuk menjalin hubungan dengan harapan membawa mereka kepada Kristus.
Berdoa agar Tuhan membuka hati dari banyak pekerja asing kepada Injil.
Berdoa agar literatur, brosur, traktat, audio, dan bahan-bahan video yang
diperlukan dalam berbagai bahasa dapat tersedia.

INDONESIA
Menko Politik Hukum dan Keamanan: Wododo AS. Kepala Kepolisian NKRI: Jenderal
(Pol) Sutanto. Panglima TNI: Letnan Jendral Djoko Santoso. Kepala Staf TNI Angkatan
Laut: Laksamana Madya Slamet Soebijanto. Kepala Staf TNI Angkatan Udara: Marsekal
Madya Herman Prayitno. Panglima TNI: Marsekal Djoko Suyanto, berasal dari TNI
Angkatan Udara.
Pokok Doa Indonesia
Lihat pokok doa yang kami kirim pada hari Minggu, 2 September 2007.
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Rabu, 26 September 2007: Republik Georgia
Populasi
: 4.661.473 (Perkiraan pada bulan Juli 2006)
Krsiten Ortodoks : 83,9 %
Kristen Lainnya : 5,5%
Muslim
: 9,9%
Atheis/Agnostik : 0,7%

Dengan iklim seperti Mediterania di sepanjang Pantai Laut Hitam, sebenarnya
sebagaian besar Republik Georgia terdiri dari daerah pegunungan. Puncak-puncak
yang menjulang lebih dari 5.200 meter (17.000 kaki) memisahkannya dari Kaukasus
dan Rusia. Turki, Armenia, dan Azerbijan membatasi Georgia di sebelah selatan. Ada
cukup banyak anggur, buah-buah citrus dan kacang hazel untuk diekspor, tetapi
ketergantungan Georgia pada impor gas alam menghambat pembangunan politik dan
ekonominya. Termasuk ke dalam kerajaan Rusia di abad ke- 19, Georgia
memproklamasikan kemerdekaan pada tahun 1991. Eduard Shevardnadze, yang
membantu Rusia membuat konsep kebebasan-kebebasan baru, memimpin Georgia
selama lima tahun.
Sepanjang sejarah, Georgia ditaklukan oleh kerajaan-kerajaan Muslim beberapa kali.
Tbilisi (ibukota) ditaklukan oleh orang-orang Arab dalam abad ke-8 dan suatu
masyarakat Muslim menetap di sana. Pada abad ke-8, Ottoman Turks dan Safavids
Iran (orang-orang Persia) menguasai banyak daerah di Georgia. Para migran yang
kemudian dikenal sebagai Tatars, juga memutuskan untuk membuat daerah tersebut
menjadi tempat kediaman mereka.
Selama era Soviet, Undang-undang Islam (Syariah) dan Pemerintahan dihapus pada
tahun 1926. Namun menjelang tahun 1930, sebuah kompromi yang dicapai
memberikan orang-orang Muslim kemerdekaan yang pasti. Saat Perang Dunia II,
Pemerintah Soviet mendirikan Dewan Agama Muslim untuk mengendalikan umat
Muslim di seluruh daerah tersebut. Beberapa orang Muslim dideportasi (tergantung
pada etnisnya) dan deportasi tersebut sebenarnya berlanjut sampai akhir abad ke-20.
Hal tersebut masih merupakan suatu isu politik sampai saat ini.
Ada tiga kelompok penduduk Muslim utama: etnis Azeris (di daerah- daerah pedalaman
dan Tbilisi), etnis Muslim Georgia di Ajara (di bagaian Barat Daya), dan etnis Checen
Kists di timur laut. Masing- masing dari suku utama ini mempunyai suatu latar belakang
sejarah yang berbeda.
Islam masih memunyai pengaruh besar di daerah tersebut. Ada tujuh Madrasah
(sekolah agama Islam) di Georgia. Beberapa adalah Shi'ite, dibiayai oleh kelompokkelompok agama Islam, sedangkan lainnya adalah Suni dan dibiayai oleh kelompokkelompok Turki. Orang-orang Georgia kuatir terhadap ideologi Islam dan pengaruh luar
yang dapat menyebabkan kekerasan internal. Muslim Chechec Kists juga dapat
menjadi suatu sumber ketegangan politik antara Georgia dan Rusia.
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Pokok Doa
•
•
•

Berdoa untuk Azeri, berdoa agar Alkitab dan film Yesus tersedia dalam
bahasa Azeri. Perlu pendekatan budaya dalam memberitakan Injil dengan
lebih memperhatikan pemuridan.
Berdoa untuk Kists dan orang-orang Muslim di daerah Ajaria. Berdoa supaya
Tuhan memberikan hikmat, kemurahan, dan kesempatan kepada orangorang Kristen untuk menjangkau mereka (1 Korintus 16:9).
Berdoa untuk orang-orang Kristen. Hubungan antara Gereja Ortodoks
Georgia dan Jemaat Protestan masih kurang harmonis. Kasih, saling
menghormati dan pengertian yang lebih besar dibutuhkan. Berdoa agar
orang-orang Kristen dikuatkan dalam iman, pekerjaan, dan kesaksian mereka
(Yohanes 17:17-21).

INDONESIA
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Yusuf Kala, beserta seluruh
menteri, staf dan jajarannya di pusat maupun di seluruh daerah. Doakan roh hikmat,
wahyu dan takut akan Tuhan untuk memimpin bangsa Indonesia (Efesus 1:17-18).
Pokok Doa Indonesia
Lihat pokok doa yang kami kirim pada hari Minggu, 2 September 2007.
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Kamis, 27 September 2007: Orang Mirpur di Inggris

Orang Mirpur (orang-orang yang berasal dari daerah Mirpur di Kashmir, Pakistan),
diperkirakan berjumlah 70% dari total 747.000 penduduk Pakistan Inggris. Persentase
tersebut lebih tinggi di kota-kota besar dan kota-kota kecil di utara. di Bradford, kota
industri di barat laut Inggris, diperkirakan 75% penduduknya berasal dari Mirpur. Dalam
akhir tahun 1950-an dan permulaan tahun 1960-an, Pemerintah Pakistan
merencanakan Bendungan Mangla yang akan dibangun daerah Mirpur, dan
memerintahkan ribuan penduduk lokal untuk pindah. Pada waktu itu, Inggris
memerlukan tenaga kerja terutama untuk pabrik-pabrik tekstil, yang membuka pintu
bagi banyak orang Mirpur untuk berimigrasi. Banyak orang Mirpur yang dipindahkan ke
Inggris dan mulai bekerja di pabrik- pabrik, sebagian besar di apa yang disebut "Black
Country" dan di daerah Bradford, Inggris. Lebih dari 50% penduduk beberapa desa
pindah ke Inggris Raya untuk menetap di kota-kota industri. Daerah pedalaman yang
miskin ini menyalurkan tenaga kerja yang murah, tidak terampil untuk Inggris dalam
tahun 1960-an dan 1970-an.
Sebagian besar dari para imigran adalah masyarakat petani kecil dengan pendidikan
rendah atau bahkan tidak berpendidikan sama sekali. Salah satu hal yang mereka bawa
bersama mereka adalah persepsi suatu sejarah yang panjang tentang perampasan dan
marginalisasi. Pemisahan India membawa pertumpahan darah yang mengerikan
bersama-sama dengan pembagian Kashmir antara Pakistan dengan India. (Ini adalah
isu yang disebut hingga baru-baru ini sebagai prioritas politik yang paling mendesak di
Inggris Raya oleh mayoritas orang-orang Muslim Inggris). Tiga dari pembom bunuh diri
di bawah tanah di London dalam musim panas 2005 berasal dari daerah Pakistan ini.
Sebagian besar penduduk Mirpur berbicara bahasa Pothowari, bahasa yang berkaitan
dengan Punjabi. Suku-suku yang terkemuka adalah antara lain: Rajput (Janjua), Sudan,
Khokhar, Gakkhar, Awan, Jat, dll.
Orang Mirpur adalah suatu kelompok orang yang belum dijangkau (terabaikan) dari
berita Injil . Hanya ada sedikit orang percaya yang dikenal di antara mereka di Inggris.
Beberapa dari mereka mengalami banyak penyiksaan dan penderitaan. Rumah dari
satu keluarga orang yang percaya bahkan dibakar baru-baru ini.
Pokok Doa
•

•

Berdoa agar orang-orang Kristen di Inggris digerakkan Tuhan untuk melayani
orang Mirpur dan agar banyak orang berkomitmen untuk mendoakan mereka.
Juga berdoa agar Tuhan mengutus pekerja-pekerja Kristen dari seluruh dunia
datang untuk melayani mereka.
Berdoa untuk para pekerja lintas budaya yang sedang melayani orang Mirpur
supaya mempunyai kebijaksanaan untuk mengetahui bagaimana cara
menjangkau mereka secara efektif. Berdoa mereka diberi kepekaan untuk
melihat terobosan rohani di antara orang Mirpur.
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Berdoa untuk perlindungan bagi orang percaya Mirpuris agar mereka dapat
mewartakan Injil dengan pendekatan budaya suku. Juga, berdoa agar dapat
segera dibentuk persekutuan orang-orang percaya dari latar belakang Muslim
Mirpur.

INDONESIA
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi: Erman Suparno, seluruh staf dan jajarannya
baik di pusat dan daerah. Berdoa agar mereka kreatif dan inovatif bekerja sama dengan
berbagai pihak guna penyediaan lapangan kerja untuk mengatasi angka pengangguran.
Pokok Doa Indonesia
Lihat pokok doa yang kami kirim pada hari Minggu, 2 September 2007.
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Jumat, 28 September 2007: Muslim Kurdi di Kanada

Orang-orang Kurdi telah datang ke Amerika Serikat dan Kanada dari Turki, Irak, dan
Iran selama berpuluh-puluh dasawarsa. Beribu-ribu orang telah melarikan diri dari Irak
setelah pembunuhan masal oleh Saddam Hussein terhadap Orang-orang Kurdi. Mereka
yang datang sebagai pengungsi di Amerika Utara masih hidup, beberapa dari mereka
adalah pejuang kebebasan Kurdi yang disiksa di bawah Pemerintahan Saddam
Hussein. Diperkirakan 6000 orang Kurdi sekarang hidup di Ontario Selatan, Kanada.
Hamilton, Ontario adalah kota-kota besar dengan populasi 500.000 jiwa, merupakan
tempat tinggal bagi kira-kira 2000 Orang Kurdi. Sebagian besar dari orang Kurdi di
Hamilton datang dari Irak Utara dan berbicara dialek Kurdi yang disebut Sorani. Mereka
semua kuatir akan penyiksaan, kekerasan, dan pembunuhan yang masih berlanjut di
Irak saat ini.
Lebih dari 90% orang-orang Kurdi di Hamilton berlatar belakang Muslim, walaupun ada
beberapa yang komunis, Atheis dan penganut Zoroaster. Sekarang banyak orang Kurdi
di Kanada telah menanggalkan identitas Muslim mereka. Beberapa di antara mereka
bahkan telah menjadi Anti- Islam. Walaupun masih ada orang-orang yang percaya
kepada Tuhan, mereka cenderung curiga terhadap agama.
Di Hamilton, orang-orang Kurdi bekerja di bidang usaha pizza. Mereka senang bekerja
lembur, bebas berkumpul dan berbicara dalam bahasa mereka sendiri. Ada juga yang
materialistis dan kehidupan rohaninya mulai mengering. Anak-anak Kurdi tumbuh
menjadi besar antara dua dunia, bahasa Inggris sebagai bahasa paling mereka kenal,
mereka lebih aman di Kanada daripada kembali ke "rumah" di Kurdistan. di Hamilton
masyarakat Kurdi pergi ke sekolah berbahasa Kurdi agar anak-anak mereka tidak
melupakan kebudayaan dan bahasa mereka.
Orang Kristen lokal sedang berusaha untuk memberitakan Injil bagi orang-orang Kurdi
di Ontario. Mereka ingin mendirikan gereja-gereja rumah Kurdi. Mereka aktif
mengadakan pendekatan dan menciptakan pola ibadah yang cocok bagi masyarakat
Kurdi. di tahun 2006, dua saudara Kurdi menerima Kristus. Keluarga-keluarga ini
terbuka bagi Injil, tetapi tidak siap untuk berkomitmen, hal seperti ini sering terjadi.
Pokok Doa
•

•
•

Berdoa agar orang-orang percaya Kanada dapat menunjukan kepada orang
Kurdi bagaimana mengikut Kristus. Kiranya Tuhan Yesus Kristus dimuliakan
ketika orang-orang Kurdi menemukan Jalan, Kebenaran, dan Hidup (Yohanes
14:6).
Berdoa agar Tuhan memberi mimpi-mimpi dan visi-visi agar bangsa Kurdi
dapat melihat kebutuhan rohani mereka.
Berdoalah agar orang-orang Kurdi akan lebih banyak mengerti tentang cerita
Tuhan melalui Alkitab dan film-film Kristen.
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INDONESIA

Menteri Hukum dan HAM Andi Matalata beserta seluruh staf dan jajarannya di pusat
dan daerah. Doakan agar mereka menjaga keselarasan dan konsistensi UUD 1945
dengan setiap produk hukum yang sudah dan akan dihasilkan, agar semuanya sejalan
dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Mengupayakan pemahaman masyarakat akan HAM
dan dapat menerapkannya. (Lihat pokok doa yang kami kirim pada hari Minggu, 2
September 2007.)

Penguatan Untuk Berdoa
Doa orang benar berkuasa dan efektif (Yak 5:17-20).
"Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh- sungguh
berdoa, supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama tiga tahun
dan enam bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun
mengeluarkan buahnya. Saudara- saudaraku, jika ada di antara kamu yang
menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah,
bahwa barangsiapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan
menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa."
Pokok Doa Indonesia
Lihat pokok doa yang kami kirim pada hari Minggu, 2 September 2007
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Sabtu, 29 September 2007: Guyana, Amerika Selatan
10% Muslim
35% Hindu
50% Kristen (semua denominasi)
5% Lain-lain

Guyana merupakan kata India-Amerika yang berarti "Tanah/Negeri dengan Banyak Air".
Ciri khas dari negara ini adalah hutan-hutan dan sungai-sungainya yang sangat banyak.
Gunung-gunung yang ditemukan di daerah-daerah bagian dalam memberi imajinasi
kepada Sir Arthur Conan Doyle dalam novelnya tahun 1912, "The Lost World" yang
merupakan suatu cerita jenis petualangan "Jurassic Park."
Sebagian besar dari penduduk Guyana yang berjumlah 767.000 orang, hidup di
sepanjang Pantai Atlantik. Orang-orang Asia Selatan (India, Pakistan, dan Afganistan)
merupakan mayoritas yang miskin di Guyana (lebih dari 75.000 orang). Orang Guyana
dari Afrika dulunya dibawa sebagai budak yang dipekerjakan di perkebunanperkebunan gula dan kapas di negara tersebut. Orang-orang Asia Selatan dari latar
belakang Hindu dan Muslim berjumlah 51% dari penduduk. "Orang Kulit Putih" dan
orang-orang Tionghoa kurang dari 2% dari penduduk. Pada tahun 1978, terjadi
pembunuhan masal terhadap 900 anggota kelompok sesat Amerika, peristiwa ini
menarik perhatian dunia ke Guyana.
Seni musik di Guyana mengikuti praktek dari negara-negara Karibia dan India. Stasiunstasiun radio memainkan reggae, dance-hall, soca, dan musik chu tney terbaru, serta
pengaruh-pengaruh Bollywood India Bhangra dan musik Hindi lainnya. Stasiun-stasiun
televisi lokal mengudarakan siaran-siaran Amerika, Inggris, dan India.
Kemungkinan orang-orang Muslim pertama yang datang ke Guyana berasal dari suku
Fulani dari Afrika. Sementara masyarakat Muslim Guyana kebanyakan berasal dari
orang-orang Asia Selatan, juga sejumlah minoritas Afro-Guyana yang sedang tumbuh.
Sebagian besar dari mereka adalah Muslim Suni. Menurut laporan mantan Presiden
Hamilton Green yang adalah pemeluk Islam. Guyana secara resmi bergabung dengan
Organisasi Konferensi Islam (CIO) pada 1998 (lihat di situs Bangsa Guyana di
http://ciog.org.gy). CIOG terlibat dalam pembagian zakat dan program-program
kesejahteraan sosial termasuk pertolongan untuk para janda. Orang-orang Muslim
Guyana dibagi menjadi kubu-kubu tradisional dan reformis yang telah berada dalam
konflik ideologi selama beberapa dasawarsa.
Orang-orang Muslim Guyana memberi perhatian terhadap isu-isu yang berpengaruh
terhadap orang-orang Muslim di luar negeri, termasuk konflik-konflik di Palestina, Irak,
dan Afganistan. Organisasi- organisasi lokal sering menjamu para tokoh ahli Islam
terkemuka dari Asia Selatan dan dunia Arab sebagai suatu solidaritas dan
kebersamaan sebagai suatu "ummah" dengan masyarakat Muslim di seluruh dunia.
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Pokok Doa
•
•
•
•

Berdoa agar damai dan kasih Tuhan diwartakan secara efektif kepada
seluruh kelompok etnik yang berbeda-beda. Orang-orang Asia Selatan
seringkali diadu-domba dengan orang Guyana keturunan Afrika.
Berdoa untuk musik Kristen yang bermutu, juga siaran televisi Kristen agar
dapat mengudara. Berdoa agar anak muda Muslim tertarik untuk
mendengarkan siaran televisi tersebut.
Ada beberapa Sekolah Tinggi Teologia di Guyana. Berdoa untuk pelatihan
orang-orang percaya yang memiliki iman untuk menjangkau orang-orang
Muslim. Beberapa orang Muslim telah menerima Tuhan Yesus.
Tingkat kejahatan yang bertambah menjadi masalah serius. Berdoa agar
prinsip-prinsip kerajaan Tuhan dapat diajarkan kepada orang-orang muda
dan agar remaja dilindungi dari obat-obatan dan para penjahat.

INDONESIA
Menteri Pertanian: Anton Apriyanto, beserta seluruh staf dan jajarannya baik di pusat
dan daerah. Doakan agar kreatif untuk pembudidayaan lahan pertanian dan
swasembada pangan secara merata.
Pokok Doa Indonesia
Lihat pokok doa yang kami kirim pada hari Minggu, 2 September 2007.
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Minggu, 30 September 2007: Singapura: Kota Singa
Populasi :
4,5 juta
Budha :
40%
Kristen (mayoritas Tionghoa dan India): 15%
Tidak beragama :
15%
Islam :
13,9%

Singapura terdiri dari 62 pulau kecil dan satu pulau besar (699 km2) dan berada persis
di sebelah selatan Malaysia dan utara Indonesia. Sekitar 23% lahan tanah Singapura
terdiri dari hutan dan cadangan alam, dan juga merupakan negara di dunia kedua yang
berdiri sendiri dengan penduduk terpadat. Pelabuhan Singapura terkenal sebagai salah
satu pelabuhan bisnis tersibuk di dunia. Juga keuangan dan teknologinya tergolong
maju di Asia Tenggara. Singapura memunyai taraf kehidupan yang tertinggi se-Asia (ke11 di seluruh dunia).
Campuran kebudayaan yang ada di Singapura sangatlah menarik. Singapura dikenal
sebagai Kota Tionghoa yang terbesar di luar Tiongkok karena 76% penduduknya
membawa warisan mereka dari daratan Tiongkok. Kelompok mayoritas etnik besar
lainnya adalah Melayu 14%, dan India 7%. Singapura juga merupakan negara yang
multi-agama, terutama karena lokasinya yang terletak di salah satu rute transportasi
utama dunia.
Pemerintah Singapura telah memberlakukan Undang-Undang kerukunan beragama
dengan rekomendasi tentang bagaimana kepercayaan yang berbeda berinteraksi dan
bagaimana kepercayaan-kepercayaan itu dipisahkan dari politik. Undang-Undang tidak
melarang pemberitaan Injil kepada orang Muslim, tetapi juga tidak dianjurkan. yang
diwaspadai adalah suara- suara masyarakat dari negara tetangga mereka, jika
penginjilan dianjurkan.
Pemerintah memelihara hubungan setengah resmi dengan komunitas Muslim melalui
Dewan Agama Islam (MUIS). MUIS memberitahukan pemerintah tentang hal-hal yang
menjadi kebutuhan umat Muslim, di antaranya sembahyang dan khotbah Jum'at yang
disetujui, petunjuk-petunjuk yang diharuskan di sekolah-sekolah Islam, dan dana
pembangunan mesjid yang dibiayai dari potongan gaji sukarela. MUIS juga mengawasi
pemberian wajib "zakat" yang terpusat dalam pengumpulannya dan dikomputerisasikan.
Baru-baru ini seorang Kristen mendapat kesempatan untuk berdoa bagi seorang Muslim
Melayu dan berbagi Injil dengannya. Orang Muslim ini cukup terbuka untuk mendengar
tetapi tidak mengambil keputusan untuk menerima Mesias. Ini adalah ciri khas Muslim
muda di Singapura. Mereka cenderung untuk tidak terlalu tradisional dan sedikit lebih
terbuka. Seorang Kristen Melayu pernah berkomentar bahwa di Singapura umat Muslim
dapat dengan mudah menjadi kelompok yang tidak dapat dijangkau melalui peraturan
pembatasan dan keragu-raguan mereka.
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Pokok Doa
•

•
•

Berdoa agar Tuhan memberikan umat Kristen lokal kesempatankesempatan, pelatihan dan kemampuan untuk memberitakan Injil kepada
masyarakat Melayu, India, Pakistan, dan komunitas-komunitas lain dengan
cara yang tepat (Yesaya 60:1-3).
Berdoa agar orang-orang Kristen dapat menjalin hubungan dengan umat
Muslim dan membuka jalan bagi mereka untuk mendengar kabar baik (Roma
10:14).
Berdoa agar orang percaya yang terlibat dalam bisnis mampu memberitakan
Injil kapada orang Muslim yang mereka temui (Mazmur 49:6-8)

INDONESIA
Menteri perindustrian: Fahmi Idris, beserta seluruh staf dan jajarannya baik di pusat dan
daerah. Doakan agar proaktif dan kreatif dalam membina hubungan dengan investor
luar negeri dan berkesinambungan dalam memelihara dan mengembangkan industri
kecil dan menengah dalam negeri sehingga menghasilkan percepatan roda
perekonomian Indonesia.
Pokok Doa Indonesia
Lihat pokok doa yang kami kirim pada hari Minggu, 2 September 2007.
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Senin, 1 Oktober 2007: Pantai Utara Pulau Jawa

Pulau Jawa yang terdapat di Indonesia dengan populasinya 124 juta, adalah pulau
terpadat di dunia. Lebih dari 90% penduduk Pulau Jawa beragama Islam, jumlah ini
hampir mencapai 10% dari populasi Muslim di dunia. Kerajaan Islam pertama di Pulau
Jawa didirikan pada tahun 1511 di Demak, kurang lebih 24 km dari Timur Semarang di
Jawa Tengah, dan dari sanalah agama Islam tersebar ke seluruh Pulau Jawa. di sana
kita dapat menemukan Mesjid Raya Demak yang bertingkat tiga dengan perpaduan
arsitektur India dan Islam, mesjid ini dianggap sangat suci. Beberapa Muslim Jawa
bahkan percaya bahwa berkunjung ke mesjid ini sebanyak tujuh kali sama dengan satu
kali kunjungan ke Mekah.
Di abad ke-16, Islam disebarkan di Pulau Jawa oleh guru-guru agama yang melakukan
misi pengajaran agama. Sekelompok pria berjumlah sembilan orang yang dikenal
dengan sebutan Wali Songo (sembilan duta Islam) adalah guru-guru agama penting
yang menurut dugaan dapat melakukan keajaiban-keajaiban di seluruh pulau. Sejarah
dari para Wali Songo kurang jelas, tetapi kuburan mereka sering dikunjungi oleh Muslim
lokal yang mencari bantuan dan berkat rohani (terutama kuburan Sunan Kalijaga dan
Sunan Jafar Shodiq).
Pada tahun 1405 sebuah armada Tiongkok tiba di Pulau Jawa dibawah pimpinan
komandan Zheng He yang terkenal. Kemungkinan nama kota Semarang berasal dari
bahasa Tionghoa "Sam Po Lang" yang berarti Kota Sam Po (Komandan Zheng He). di
kota Semarang terdapat banyak orang Tionghoa, ada sebuah candi yang
dipersembahkan untuk Komandan Zheng He yang dianggap sebagai tempat suci
penting oleh umat Islam.
Kota Semarang di Jawa tengah terletak di Pantai Utara Pulau Jawa di pertengahan
Pulau Jawa, dengan populasinya sekitar 1.500.000 jiwa, tergolong sebagai kota kelima
terbesar di Indonesia. Kota Semarang memiliki bagian yang datar dan bagian berbukit
yang bernama Candi. Dari perbukitan Candi itulah seseorang bisa menikmati panorama
indah dari seluruh penjuru seperti: pelabuhan dan laut, dataran rendah dan sawah hijau,
kotanya sendiri dan beberapa gunung berapi dari jauh. Di bagian kota tua dekat
pelabuhan, terlihat gedung-gedung yang dibangun pada zaman penjajahan Belanda.
Namun, jantung kota telah dipindahkan ke daerah dekat "Simpang Lima" yang memiliki
pusat perbelanjaan modern, sebuah mesjid besar dan kompleks bioskop.
Orang Pesisir Lor (utara) Jawa tinggal di Semarang dan pesisir Pantai Utara dari
wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan populasinya 18.600.000. Mereka adalah
suku yang masih terabaikan dari pelayanan Injili.
Penduduk Jawa Pesisir Lor masih memelihara kebudayaan tradisonal Jawa mereka,
namun unsur-unsur budaya modern juga telah diterima oleh mereka.
Bagian terbesar dari mereka adalah Islam Suni walaupun ada beberapa Islam Sufi di
antara mereka. Berbeda dengan kelompok etnik Jawa lainnya, mereka secara
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tradisional cenderung untuk memilih musik-musik Islam dibanding musik-musik Jawa
dan membaca Qur'an daripada menonton pertunjukkan wayang. Okultisme masih
sering dipraktekan oleh banyak penduduk Jawa Pesisir Lor bersama dengan unsurunsur Sinkretisme Hindu dan Animisme. Akan tetapi, generasi yang lebih muda sangat
dipengaruhi oleh kebudayaan anak muda secara global.
Pokok Doa
•

•
•
•
•
•

Adalah suatu kebanggaan bagi umat Muslim setempat karena daerah mereka
telah menjadi salah satu pusat Islam tertua di Indonesia. Berdoa agar umat
Kristen setempat hidup dalam kerendahan hati sehingga orang dapat melihat
kemuliaan Tuhan Yesus dan menjadi contoh serta berkat bagi yang lain.
Berdoa agar Tuhan membangkitkan pria dan wanita pendamai sebagai
pembuka pintu masuk untuk melayani masyarakat Islam di Semarang dan di
antara masyarakat Jawa Pesisir Lor.
Berdoa agar anak-anak Tuhan penuh hikmat, berkualitas dan berprestasi.
Berdoa memohon jamahan Tuhan bagi para pemimpin agama dan para
pengajar Muslim yang menerima Mesias, sehingga dapat membawa para
murid mereka ke dalam Kerajaan Kristus (Kis. 6:7).
Berdoa agar lebih banyak lagi air mata yang menetes karena luluhnya
kesombongan argumentasi palsu yang selama ini dibangun untuk menentang
Tuhan dan pengikut-Nya. (2 Kor. 10:4-5. Mat. 10:16).
Berdoa agar umat Tuhan dilindungi dan terhindar dari semua praktek kuasa
kegelapan yang dilancarkan oleh antek-antek perdukunan (Ef. 6; Mzm. 91)

INDONESIA
Menteri Kehutanan: MS Kaban, seluruh staf dan jajarannya, baik di pusat dan daerah.
Doakan agar memiliki roh takut akan Tuhan sehingga mengutamakan
kejujuran/intergritas dalam memelihara dan mengolah hasil hutan secara proprorsional
sesuai dengan tatanan ekosistem di wilayah lingkungan hutan masing-masing.
Pokok Doa Indonesia
Lihat pokok doa yang kami kirim pada hari Minggu, 2 September 2007.
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Selasa, 2 Oktober 2007: Brunei: Negara Kaya yang
Menekan Kekristenan

Populasi : 380.000 (Juli 2006)
Melayu 67%, Tionghoa 15%, Pribumi 6%, lainnya 12% Muslim 67%, Budha 13%,
Kristen (seluruh denominasi) 10%, kepercayaan pribumi dan lainnya 10% 100% Hukum
Islam
Negara Brunei Darussalam yang terletak di Pulau Kalimantan yang menghadap ke laut
Tiongkok Selatan lebih dikenal sebagai Brunei. Brunei menjadi negara Islam pada abad
ke-15 setelah Sultan Awang Alak Beter masuk Islam, dan keluarga yang sama telah
memerintah lebih dari enam abad. Brunai dulunya merupakan negara jajahan Inggris
selama lebih dari seratus tahun sampai negara tersebut merdeka di tahun 1984. Brunei
sangat kaya dengan minyak, sultannya adalah salah satu orang terkaya di dunia.
Pemerintah tidak memungut pajak tetapi menyediakan perawatan kesehatan,
pendidikan, bagi mereka yang miskin, mereka didanai untuk naik haji ke Mekah.
Undang-Undang Negara mengatakan bahwa "Agama Brunei Darusallam haruslah
agama Islam". Hukum Shariah Islam lebih tinggi daripada Hukum Sipil dan hukum
tersebut mengatur seluruh aspek kehidupan. Hidup sangatlah sulit bagi orang Kristen di
Brunei. Beberapa anak Tuhan di antaranya telah kehilangan pekerjaan mereka tanpa
pemberitahuan apa pun. Umat Kristen yang mencari kesempatan untuk pendidikan
yang lebih tinggi harus meninggalkan Brunei untuk mendapatkan akses masuk
universitas. Penginjilan sangat-sangat dilarang, dan beberapa orang Kristen telah
ditangkap dan dipenjarakan karena merencanakan pelayanan keluar. Sekolah bagi
pekerja asing yang berbasiskan kekristenan harus memberikan instruksi secara Islami
untuk seluruh siswa dan tidak diijinkan untuk mengajarkan tentang kekristenan. Barubaru ini, seorang guru bahasa Inggris yang hanya berdoa untuk berkat bagi sebuah
keluarga Melayu saat perayaan Idul Fitri (di akhir Ramadhan) diberikan 48 jam
tenggang waktu untuk meninggalkan Brunei.
Akhir-akhir ini sejumlah Melayu Brunei telah menerima Mesias, tetapi lingkungan Islam
yang konservatif sangatlah tidak kondusif untuk orang percaya yang dulunya beragama
Islam untuk terbuka tentang komitmen mereka. Siaran Kristen Indonesia sangatlah
mudah diakses di Brunei. Membeli Alkitab di Brunei tidaklah mungkin tetapi literatur
Kristen untuk tujuan pribadi dapat dibawa dari negara tetangga Malaysia.
Pokok Doa
•
•

Berdoa untuk situasi sensitif bagi para pekerja Kristen yang sedang melayani
di Brunei. Biarlah hidup mereka menjadi contoh akan Kristen bagi orangorang di sekitar mereka.
Berdoa untuk gereja di Brunei. Biarlah gereja-gereja tersebut memberikan
semangat bagi para jemaat lokal, juga Tuhan menolong mereka membangun
hubungan yang bermakna untuk kepentingan Kerajaan Kristus.
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Berdoa agar ada kobaran di dalam hati orang-orang untuk diubahkan. Berdoa
Agar Tuhan Yesus menyatakan diri-Nya melalui mimpi-mimpi dan visi-visi.
Agar Tuhan bekerja dengan cara-Nya sendiri untuk menarik orang datang
kepada-Nya.
Berdoa untuk keluarga kerajaan dan pengaruh mereka di setiap level, istri
kedua Sultan, Azrinaz Makar Hakim dari Malaysia; Putra Mahkota Billah dan
istrinya, Sarah (Kis. 16:31). Parlemen akan mulai bertemu kembali setelah
ditutup selama 20 tahun.

INDONESIA
Menteri Negara Kelautan dan Perikanan: Freddy Numbery beserta seluruh staff dan
jajarannya di pusat dan daerah-daerah. Doakan agar berhikmat dan proaktif dalam
menjaga, meningkatkan dan mengolah kekayaan laut dan perikanan untuk
kesejahteraan rakyat Indonesia.
Pokok Doa Indonesia
Lihat pokok doa yang kami kirim pada hari Minggu, 2 September 2007.
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Rabu, 3 Oktober 2007: Djibouti, Afrika Timur

Muslim 94% Etnis Somalia 60%, Afar 5%, Perancis, Arab dan lainnya Populasi 486.000
(Juli 2006)
Republik Djibouti, terletak di antara Ethiopia dan Somalia, merupakan negara kedua
terkecil di Afrika. Daerah tandus yang diterpa oleh musim kering dan sumber-sumber
daya alam yang terbatas dan industri yang belum berkembang. Menjadikan negara
tersebut menderita pengangguran sedikitnya 50%.
Djibouti secara etnis beragam karena lokasinya yang strategis, terletak di persimpangan
jalur perdagangan dan industri. Suku Somalia dan Afar di daerah ini merupakan sukusuku pertama Afrika yang menerima agama Islam karena mereka bekerja keras sebagai
pedagang di Semenanjung Arab. Walaupun mereka telah memeluk agama Islam
selama 1000 tahun, namun Djibouti lebih terbuka dan memiliki toleransi terhadap
agama Kristen dibanding negara tetangganya. Orang Asing dapat tinggal dan bekerja di
Djibouti dengan cukup mudah. Ada kebebasan berpendapat dan akses terbuka
terhadap internet. Pengadilan Shyariah yang dulunya di berlakukan telah diganti
dengan Pengadilan Keluarga di Februari 2004.
Suku Afar adalah Kushitic, berhubungan dengan orang Somali tetapi berbeda secara
budaya dan bahasa. Ada sekitar 1-2 juta orang Afar yang tersebar di antara Djibouti,
Ethiopia, dan Eritrea, tetapi baru sedikit yang menjadi orang percaya. di ibukota, ada
suatu persekutuan kecil orang-orang percaya yang tinggal di daerah miskin, dan padat
penduduknya dengan pelayan minimal dan keadaan hidup yang sukar. Sekelompok
wanita Afar mempunyai Alkitab dalam bahasa mereka sendiri.
Di antara orang-orang Somali (kebanyakan Issa), ada beberapa kelompok kecil Kristen
yang bertemu untuk berdoa bersama-sama. Mereka memberitahukan mimpi-mimpi
hebat tentang bagaimana Mesias memberikan mereka Firman-Nya sementara
memberikan mereka minuman untuk diminum dan buah untuk dimakan, dan
mengatakan bahwa Ia peduli terhadap mereka. Mimpi-mimpi sangatlah penting bagi
orang-orang percaya Somali karena mereka belum bisa membaca. Beberapa di antara
jumlah orang Kristen Etiopia minoritas di Djibouti memiliki visi untuk menjangkau
tetangga mereka, Afar dan Somali. Mereka berdoa, terkadang semalaman, untuk
sesama pengungsi dan kota Djibouti. Marilah kita bersama-sama percaya bahwa
kesatuan doa akan membawa berkat untuk kota (Yeremia 29:7).
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Pokok Doa
•

•
•

Di masa lampau, sukuisme, pertentangan antar golongan dan perebutan
kekuasaan, telah memisahkan kelompok etnik yang berbeda. Perang Sipil
(1991-1994) secara resmi berakhir di tahun 2001. Rasa saling menghormati,
saling percaya dan visi untuk masa depan dibutuhkan.
Berdoa agar kota Djibouti menjadi tempat aman dengan perdamaian sejati
dan menjadi mercusuar bersinar bagi Somalia, Ethiopia, dan Timur Tengah.
Beberapa orang Kristen telah mampu memberikan bantuan praktis lewat
pendidikan, kemampuan baca tulis, agrikultur, dan program penerjemahan.
Berdoa agar upaya-upaya ini membuahkan hasil.

INDONESIA
Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal: Mohammad Lukman Edy dengan
seluruh staff dan jajarannya di pusat dan daerah tertinggal. Doakan supaya cermat
untuk mengenali potensi-potensi yang dimiliki, dan meningkatkan kualitas sumber daya
manusia sehingga mampu mengolah sumber daya alam yang ada di wilayah masingmasing secara optimal.
Pokok Doa Indonesia
Lihat pokok doa yang kami kirim pada hari Minggu, 2 September 2007.
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Kamis, 4 Oktober 2007: Kebebasan di Liberia
40% Kristen
40% Penganut Animisme
20% Muslim

"Cerita kebebasan membawa kami ke sini" adalah moto dari orang-orang Amerika dan
budak-budak Karibia yang dibebaskan, yang mendirikan Liberia modern pada tahun
1822. Negara Afrika Barat ini secara relatif tenang sampai tahun 1980 ketika huru-hara
pangan menimbulkan penggulingan kekuasaan. Sayangnya, Liberia "negara orangorang bebas" telah sebagian besar hancur dalam dasawarsa-dasawarsa terakhir oleh
perang saudara (1989-1996 dan 2002-2003).
Liberia adalah suatu negara yang beraneka ragam dalam agama dan etnik. Ia terdiri
dari 16 suku bangsa utama dan 5% disebut Americo- Liberian. di ibukota, Monrovia,
banyak orang Muslim dari negara-negara lain. Kehadiran orang-orang Muslim sangat
terlihat dengan banyaknya mesjid, sekolah Islam dan orang-orang yang memakai
pakaian tradisional dan penutup kepala. Islam sedang tumbuh di Liberia.
Negara tersebut belum berkembang. Perjuangan-perjuangan etnis atau antar suku
bangsa telah mengakibatkan perang saudara, masih aktif. Gereja masih dalam tahap
permulaan, baik secara jumlah maupun kualitas. kepercayaan pagan masih tinggi.
Banyak orang Kristen Liberia mengetahui sedikit atau tidak mengetahui apa-apa
tentang Islam. Sebagian orang memunyai kepahitan terhadap orang-orang Muslim
karena perang saudara yang terjadi baru-baru ini. Pemerintahan Charles Taylor (19972003) mendorong pertumbuhan Islam. Pasukan penjaga perdamaian PBB sekarang
didominasi oleh orang-orang Muslim. Mesjid-mesjid sedang dibangun dan direnovasi di
seputar negara tersebut.
"Untuk mempertahankan Kekristenan dari pengaruh lain di masyarakat Liberia,
masyarakat Kristen Liberia harus mengerjakan suatu pekerjaan yang lebih baik dalam
memenuhi kebutuhan-kebutuhan orang miskin, memerangi praktek-praktek korupsi
dalam pemerintah, dan yang mau berjuang untuk keadilan ekonomi dan sosial bagi
semua. Kegagalan untuk menangani penyakit sosial ini akan mengakibatkan Islam yang
ada akan mengisi kekosongan dan kekristenan menjadi agama yang terpinggirkan." J.
Patrick Flomo, The Perspective.
Pokok Doa
•
•

Perang Sipil Charles Taylor (berakhir tahun 2003) selalu memiliki motif
agama. Berdoa agar pesan damai yang sesungguhnya dari Tuhan dapat
diproklamirkan.
Sejumlah besar kelompok duta Injil asing bekerja di negara tersebut. Berdoa
agar benih-benih kebenaran yang telah mereka tabur bertumbuh dan
berbuah.
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Masyarakat rahasia Poro dan Sande mengajarkan anak-anak muda (laki- laki
dan perempuan) untuk mencari "kekuatan supranatural". Berdoa agar mereka
yang terikat dalam masyarakat ini dapat dibebaskan dari rantai kegelapan.
Tanggal dimulainya dan berakhirnya Ramadhan menyebabkan konflik setiap
tahunnya. Berdoa agar konflik tersebut dapat diubah menjadi waktu untuk
memberitakan injil.
Gereja-gereja tidak sepenuhnya dipersiapkan untuk menjangkau kaum
Muslim dan melatih orang-orang percaya. Berdoa untuk pelatihan praktis bagi
orang-orang Kristen dan bagi mereka yang mulai percaya.

INDONESIA
Jaksa Agung Hendarman Supandji dengan seluruh staf dan jajarannya baik di pusat
dan seluruh daerah. Doakan agar diberikan roh takut akan Tuhan dan roh hikmat,
kewibawaan Ilahi untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, menolak usaha-usaha
pembelokkan kebenaran melalui suap dan intimidasi.
Pokok Doa Indonesia
Lihat pokok doa yang kami kirim pada hari Minggu, 2 September 2007.
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Jumat, 5 Oktober 2007: Gurun Mauritania
99% Muslim

Mauritania, republik Islam di Afrika Utara, adalah gurun pasir yang luas; terus menerus
panas, kering, dan sangat berdebu. Sistem hukumnya adalah gabungan Syariah
(hukum Islam) dan Hukum Sipil Perancis. Mauritania merdeka dari Perancis semenjak
tahun 1960, Mauritania telah menderita dari silih bergantinya kudeta militer dan konflik
antar suku yang terus berlanjut. Kekeringan parah yang melanda selama beberapa
dekade terakhir telah menghancurkan negara tersebut. Ada lebih dari 600.000 orang
yang tinggal di ibukota, dan ibukota itu telah menjadi persimpangan jalan bagi banyak
kelompok etnik yang mulanya hidup berpindah-pindah/nomaden.
Seorang Kristen yang baru-baru ini mengujungi Mauritania menggambarkan situasi
yang dialami orang percaya di Mauritania. "Anda bisa memiliki kebebasan berbicara jika
Anda Muslim. Sebenarnya tidak ada masalah dengan menjadi orang Kristen, tetapi
berbicara tentang Mesias sebagai pribadi di luar satu dari nabi-nabi adalah suatu
pelanggaran. Dalam keadaan ini Tuhan melakukan keajaiban, di tengah-tengah
ketatnya penjaga yang terkadang berdiri di pintu gereja untuk memastikan bahwa
penduduk Mauritania tidak ikut masuk. Tuhan telah memberikan mimpi kepada bangsa
Mauritania. di negara tersebut, seorang Imam memutar film Yesus di dalam mesjid.
Dengan anugerah Tuhan, sekarang ada orang- orang Mauritania yang menerima
Mesias di banyak negara di seluruh dunia.

Kesaksian dari Mauritania:
Segera setelah percaya kepada Tuhan Yesus, Bokar memberitahu teman Kristen-nya
bahwa ia ingin menanggalkan baju dalam khususnya yang bertuliskan ayat-ayat Qur'an
dan ditempeli dengan lusinan jimat. Baju seperti ini membuat si pengguna kebal dengan
senjata apu pun. Baju ini adalah salah satu pemikat yang paling kuat yang dikenal HarPulaar (Fulani). Beberapa orang Mauritania merasa takut dan mengatakan bahwa baju
tersebut tidak dapat dihancurkan dan akan mengeluarkan dirinya dari api. Setelah
bergumul dalam doa, Bokar membakar baju besinya. Hasilnya, ia mengalami
pertumbuhan rohani yang sangat menakjubkan. Banyak orang yang telah mendengar
tentang peristiwa itu mempunyai rasa hormat yang lebih lagi terhadap kuasa Injil.
Pokok Doa
•

Berdoa untuk pewahyuan akan kasih Tuhan untuk seluruh 3.000.000
penduduk. Juga ketegangan antar suku yang seringkali muncul (Soninke,
Fulani, Maures, Wolof, dsb.) yang dapat membuahkan kekerasan. Korupsi
sangat menjalar di seluruh aspek kehidupan masyarakat. Perceraian di
mana-mana dan wanita serta anak-anak seringkali menjadi pihak yang paling
menderita.
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Kemiskinan yang parah menghancurkan kehidupan sebagian besar warga
Mauritania, menyebabkan rasa putus asa dan patah semangat. Berdoa untuk
solusi kemiskinan di negara ini.
di tengah-tengah kepercayaan Islam di negara ini, animisme masih
dipraktekkan oleh kebanyakan orang. Ketakutan yang berakar terhadap setan
(dikenal sebagai jin) mengikat banyak orang. Banyak orang yang mencari
bantuan supranatural melalui ramalan dan praktek-praktek okultisme.

INDONESIA
Departemen Sosial, Menteri Sosial: Bachtiar Chamsyah, seluruh staf dan jajarannya
baik di pusat maupun daerah. Doakan agar memiliki roh takut akan Tuhan dalam
melayani masyarakat yang membutuhkan, dan secara proaktif mengupayakan
peningkatan taraf hidup masyarakat demi mengentaskan kemiskinan.
Pokok Doa Indonesia
Lihat pokok doa yang kami kirim pada hari Minggu, 2 September 2007.
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Sabtu, 6 Oktober 2007: Orang Berta di Ethiopia dan
Sudan

"Berta" adalah satu dari beberapa nama untuk kelompok orang yang hidup di dua sisi
perbatasan Ethiopia-Sudan, di sebuah daerah yang dikenal sebagai Benishangul.
Daerah tersebut adalah satu dari daerah yang paling tidak berkembang di Ethiopia.
Sekitar 160.000 orang Berta hidup di sana, dan ada kira-kira jumlah yang sama pada
sisi Sudan. Kebanyakan penduduk Berta tinggal di daerah pedalaman. Kota terbesar di
daerah itu hanya memiliki penduduk sebanyak 20.000 dan hanya sepertiga dari mereka
adalah orang suku Berta.
Daerah di mana Berta atau Wetawit tinggal diketahui oleh bangsa Mesir kuno sebagai
cadangan emas. Walaupun punduduk Berta hidup sebagian besar dari agrikultur dan
penjualan buah yang ditanam di tanah mereka, emas masih merupakan komoditas
barter yang penting. di waktu lampu, Berta mengalami penindasan dan perdagangan
budak. Bahkan pemimpin mereka sendiri tega menjaga dan menjual budak dari
bangsanya.
Bahasa Berta diklarifikasikan sebagai suatu cabang dari Nilo-Sahara dan tidak
berkaitan dengan bahasa resmi Amharis Etiopia atau Arab Sudan. Karena itu, anakanak yang bersekolah diajarkan bahasa asing. Banyak yang menyerah setelah
beberapa tahun dan baru 9,7% orang-orang yang bisa menulis. Baru-baru saja bentuk
tertulis dari bahasa Berta diperkenalkan. Berkat usaha Pemerintah dan berbagai
organisasi, anak- anak Berta sekarang dapat memperoleh pelajaran dalam bahasa ibu
mereka.
Islam datang ke daerah ini dipermulaan abad ke-18, terutama dari utara Sudan. Sampai
30 tahun yang lalu para pengunjung ke daerah tersebut menulis bahwa Islam di sana
sangat dangkal, tetapi sekarang kebanyakan penduduk Berta yang beragama Islam
menjalankan agama mereka dengan serius, walaupun dalam pelaksanaannya seharihari dicampuradukkan dengan kepercayaan dan tradisi. Belum ada kelompok penduduk
asli orang Kristen. Masih sedikit orang Kristen yang tinggal tersebar di seluruh daerah
dan di negara-negara tetangga. Orang-orang Kristen di negara tetangga tidak terlalu
terbuka atau termotivasi untuk memberitakan Injil kepada penduduk Berta karena
penginjilan kepada orang lain masih sangat sukar. Penerjemahan Alkitab dimulai
dengan pasal-pasal Perjanjian Lama tetapi sayangnya pekerjaan itu terhenti dua tahun
lalu ketika penerjemah Muslim dilarang membantu proyek itu.
Pokok Doa
•
•

Umat Kristen dari kelompok suku lainnya di daerah ini membutuhkan curahan
keberanian, kasih dan hikmat untuk menjangkau Berta dengan Injil dengan
suatu cara yang dapat dimengerti dan tepat secara budaya.
Berdoa agar orang percaya lokal dipenuhi dengan Roh Kudus (Efesus 5:1720).
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Berdoa agar pekerjaan menterjemahkan Alkitab dapat dilanjutkan kembali.
Berdoa agar penduduk Berta dapat belajar membaca sehingga mereka dapat
membaca Alkitab setelah selesai diterjemahkan dalam bahasa mereka.

INDONESIA
Departemen Kesehatan. Menteri Siti Fadillah Supari dan Seluruh staf dan jajarannya
baik di pusat maupun daerah. Doakan mereka tanggap dalam menuntaskan secara
merata berbagai masalah kesehatan dan dampaknya bagi masyarakat Indonesia.
Pokok Doa Indonesia
Lihat pokok doa yang kami kirim pada hari Minggu, 2 September 2007.
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Minggu, 7 Oktober 2007: Mimpi dan Visi

Dalam beberapa malam terakhir ini, banyak orang Muslim di seluruh dunia akan
menghabiskan waktu di malam hari untuk berdoa. Banyak dari mereka yang
bersungguh-sungguh mencari Tuhan untuk berbagai kebutuhan yang mendesak.
Apa yang disebut Malam Penuh Kuasa dan Rahmat, atau "Laylat ul-Qadr", adalah salah
satu malam yang sangat penting dalam tahun Islam (malam ke-2 dari Ramadhan yang
berbeda dari satu negara ke negara lain, tergantung dari kapan Ramadhan dimulai di
negara mereka). Orang Muslim percaya bahwa ada sekelompok malaikat turun ke bumi
untuk menyembah Allah, dan juga untuk mengabulkan permohonan dari orang-orang
Muslim. Malaikat khusus juga turun ke bumi dan mengabarkan tentang tahun yang akan
datang, malam ini disebut oleh beberapa orang sebagai malam "keputusan atau malam
takdir". Malam "berkat" ini dianggap sama dengan malam Ramadhan saat Muhammad
pertama kali menerima pewahyuan tentang "Qur'an". Orang-orang Muslim berusaha
agar tetap terjaga sepanjang malam ini, mereka berdoa untuk berkat dan
pengampunan, dan berharap takdir mereka akan diubahkan setelah mereka
memohonkannya. Mereka berharap Allah akan mengabulkan doa-doa mereka.
Setelah hampir menyelesaikan waktu doa 40 hari, marilah kita lebih lagi memfokuskan
doa-doa kita untuk seluruh orang Muslim selama 48 jam berikutnya, agar banyak umat
Muslim bertemu dengan Tuhan secara pribadi dalam visi dan mimpi mereka. Juga
berdoa untuk kesuksesan situs khusus yang mengkisahkan tentang cerita beberapa
orang Muslim yang berjumpa dengan Tuhan dengan cara yang ajaib.
(http://www.dreamsandvision.com)
Muhammad dibesarkan di Suku Fulani di Nigeria dan bekerja sebagai peternak dari usia
6 tahun dan hampir 10 ia bekerja, sampai ia pergi ke sekolah Arab untuk belajar Qur'an.
Ketika ia bertumbuh ayahnya telah mengajarkannya tentang Islam. Setelah sekolah
selama beberapa tahun, ia kembali ke rumah.
Suatu malam ia bermimpi tentang sesuatu yang menakutkan, juga mimpi ke 2 sampai
selama 6 malam ia bermimpi yang sama. Setiap kali, dirinya di tempat yang berbeda,
seorang pria berjubah putih datang dan membantunya. Dimimpinya yang ke-9, ia duduk
di bawah pohon membaca buku yang ia tidak mengerti. Pria berjubah putih itu (Mesias)
duduk di sampingnya dan mengambil buku tersebut serta berkata, "Buku ini datang dari
Tuhan dan memiliki pesan tetang Tuhan, Aku akan menunjukkan ayat-ayat yang akan
membantumu" Tuhan Yesus membacakan ayat kepadanya dari Yoh. 14:6. Hari
berikutnya Muhammad memberitahukan pada teman Kristen-nya tentang mimpi
tersebut. Muhammad menderita penganiayaan dan bahaya maut dari ayahnya karena
imannya pada Tuhan Yesus.
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Pokok Doa
•
•
•
•

Berdoa agar umat muslim dengan tulus dan rendah hati berdoa dengan
sungguh-sungguh (Dan. 4 :37) dan terbuka untuk menerima tuntunan Roh
Kudus yang dapat menuntun mereka kepada jalan yang lurus (Yoh. 14:6).
Berdoa dalam nama Tuhan Yesus menghancurkan seluruh roh pembenaran
diri sendiri yang menutupi pikiran mereka dengan aktivitas agamawi di saat
mereka berpartisipasi di Malam Penuh Kuasa/Rahmat.
Berdoa mohon Tuhan mencurahkan kuasa-Nya dengan dahsyat selama
Malam Penuh Kuasa/Rahmat sehingga orang-orang Muslim dapat mengalami
pewahyuan akan Sang Mesias.
Berdoa untuk situs mimpi dan visi (www.dreamsandvisions.com) agar
menjadi terkenal di dunia Islam. Berdoa agar banyak pintu terbuka supaya
umat Muslim dapat memiliki pengalaman yang sama dan termotivasi oleh
kesaksian-kesaksian di situs tersebut.

INDONESIA
Menteri Negara Lingkungan Hidup: Rachmat Witoelar seluruh staf dan jajarannnya baik
di pusat dan daerah. Doakan terciptanya dan terpeliharanya ekosistim berkualitas untuk
kehidupan yang layak dan sehat bagi masyarakat Indonesia.
Pokok Doa Indonesia
Lihat pokok doa yang kami kirim pada hari Minggu, 2 September 2007.
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Senin, 8 Oktober 2007: Muslim Chittagong di Bangladesh

Kota pelabuhan Chittagong adalah kota tertua kedua di Bangladesh. Berabad-abad
yang lalu, pedagang-pedagang Arab datang ke pelabuhan tersebut mencari sutra dan
rempah-rempah dan menyebarkan agama Islam. Sekarang, pusat pelayaran ini
merupakan pusat kebudayaan bagi kelompok orang-orang Chittagonia yang berjumlah
kurang lebih 14 jiwa. Mereka terpisah dari kebanyakan penduduk Bengali, ini terlihat
dari pakaian, makanan, adat-istiadat, dan yang terpenting dari bahasa mereka.
Chittagonia, atau Chatgaya Buli, seperti disebutkan mereka, seringkali dikira suatu
dialek dari Bangladesh. Pertumbuhan gereja sangat lambat di suku Chittagonia karena
banyak dari mereka yang tidak mengerti bahasa Bengali, dan tidak memiliki Alkitab
dalam bahasa mereka. Mereka adalah kelompok terbesar di dunia yang tidak memiliki
Alkitab dalam bahasa mereka.
Beberapa tahun lalu, Tuhan memberikan visi kepada orang Kristen Chittagonia untuk
menerjemahkan Film Yesus ke dalam bahasa mereka. Respon untuk sarana pelayanan
ini sangatlah positif. Setelah melihat film itu untuk pertama kalinya, seorang Chittagonia
berkata, "Yesus pastilah nabi kami karena ia berbicara dalam bahasa kami".
Dewasa ini, orang-orang Chittagonia berada dalam persimpangan kerohanian. Mereka
adalah salah satu bangsa termiskin di dunia, mereka memiliki sedikit kesempatan untuk
perbaikan hidup dan pendidikan. Kelompok konservatif Islam mengambil peluang ini
dengan membangun sekolah-sekolah Islam untuk orang-orang muda di mana mereka
bisa belajar untuk membaca dan menulis dan untuk menghafal Qu'ran. Dalam beberapa
kasus, mereka juga mengajarkan doktrin fundamental Islam. Akhir-akhir telah
menunjukkan pertumbuhan dalam politik Islam konservatif.
Diharapkan dalam tahun-tahun ke depan akan ada saksi-saksi Kristen yang muncul.
Baru sedikit orang Kristen yang terfokus pada kelompok suku ini dan jumlah orang
percaya Chittagonia sekitar kurang dari 300 jiwa. Mereka yang bekerja di antara
kelompok ini butuh sarana untuk menunjukkan kabar baik dalam bahasa asli mereka.
Tingkat baca tulis sangat rendah, kurang dari 10% untuk wanita desa, sehingga Firman
Tuhan yang direkam, progam cerita, dan proyek video akan sangat penting bagi
mereka.
Pokok Doa
•
•

Berdoa untuk para pekerja yang berkomitmen dalam menjangkau kelompok
ini. Orang-orang Kristen harus berkomitmen untuk belajar bahasa tak tertulis
mereka.
Berdoalah untuk kelompok kecil orang percaya Chittagonia agar mereka
dengan berani menjangkau keluar dengan sumber yang sangat terbatas.
Seorang pekerja Kristen mengatakan bahwa rata-rata enam tahun dibutuhkan
untuk membuat orang menjadi orang percaya setelah kontak pertama mereka
dengan Injil.
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Berdoa untuk pembentukan Jaringan Doa Chittagonia di antara orang
percaya di seluruh dunia. Ada kebutuhan untuk berdoa secara terus- menerus
untuk kelompok suku besar yang telah lama diabaikan ini.

INDONESIA
Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dipimpin oleh Din Syamsuddin beserta semua
orang yang berkomitmen didalammya. Berdoa mohon Tuhan Yesus menghancurkan
belenggu penolakkan Kebenaran, terbukanya pintu- pintu hati yang berabad-abad.
(Mzm 24:7-10) supaya masuk Raja Kemuliaan dan bertakhta dalam hati setiap orang
dan kelembagaan MUI.
Pokok Doa Indonesia
Lihat pokok doa yang kami kirim pada hari Minggu, 2 September 2007.
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Selasa, 9 Oktober 2007: Kota Firozabad yang Terlupakan
Muslim 50% Hindu dan Jain 50% (orang percaya pada Jainisme)

Firozabad, India, merupakan suatu kota yang berpenduduk 500.000 jiwa dan berjarak
sekitar 45 menit berkendaraan ke arah Timur Agra (lokasi Taj Mahal). Firozabad dalam
beberapa hal adalah kota yang terlupakan. Kota Firozabad adalah kota besar yang
paling dekat dengan Agra tetapi jarang ada turis yang mengunjunginya, sampai bila
seorang asing datang, akan sangat menarik perhatian penduduk kota.
Industri kaca sudah sangat berkembang dengan baik di Firozabad, yang disebut
sebagai ibukota kaca India. Perancang seni lokal dan pabrik- pabrik memproduksi
gelang kaca, gelas minuman dan barang-barang gelas lainnya. Ada ungkapan bahwa
"orang-orang Firozabad tidak bernafas dengan udara tetapi dengan kaca". Berlusinlusin toko di pasar tidak menjual apapun kecuali gelang kaca. Beribu-ribu anak bekerja
dalam keadaan menyedihkan dengan upah yang rendah di 300 pabrik kaca untuk
memoles dan mengecat gelang kaca. Kota ini menderita kemiskinan dan tingkat buta
huruf yang tinggi, banyak polusi yang disebabkan karena industri kaca.
Sebuah candi yang sangat besar, Jain, terletak di pinggiran kota, namun gedung
tertinggi adalah mesjid utama yang berada di pusat kota, yang dapat menampung
beberapa ratus umat Muslim saat sholat Jumat. Sejumlah besar anak-anak lelaki pergi
ke sekolah Qur'an. Masih tidak pasti apakah umat Islam di kota ini adalah Muslim yang
benar-benar beribadah atau hanya sebagai budaya saja. Orang-orang Jain tidak
percaya akan suatu Mahkluk tertinggi tetapi percaya dengan hukum alam yang
mengatur dunia ini, dengan memperhatikan kesamaan dalam hidup dengan tidak
adanya kekerasan. Firozabad sedang dipelajari untuk dapat dilayani.
Belum diketahui apakah ada orang percaya di kota ini. Beberapa orang Kristen yang
baru-baru ini mengunjungi kota tersebut melihat Tuhan membuka jalan untuk Injil
kepada empat pemuda Muslim. Mereka memberikan Alkitab kepada salah satu dari
mereka, yang sekarang membagikannya kepada yang lain. Melalui pelayanan lanjutan
lewat telepon dan email, diketahui bahwa mereka terus membaca Alkitab. Anak muda
Muslim tahu bahwa orang Kristen adalah pengikut Kristus dan mereka berdoa setiap
hari. Diharapkan bahwa orang Kristen yang akan mengunjungi kota ini di tahun-tahun
mendatang akan melanjutkan mencari pria dan wanita yang terbuka terhadap Injil.
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Pokok Doa
•
•
•
•

Berdoa agar Tuhan membangkitkan pekerja-pekerja untuk pergi ke kota ini
dan membagikan berita Injil (baik jangka pendek maupun jangka panjang).
Berdoa agar Tuhan berbicara kepada anak-anak muda di kota ini melalui
Firman-Nya.
Berdoa agar orang-orang memiliki rasa lapar dan haus akan kebenaran lebih
lagi, dan tidak hanya puas dengan pengajaran yang ada (Hindu dan Islam).
Berdoa bagi anak-anak yang dipekerjakan dengan upah rendah di pabrikpabrik kaca dan solusi nyata untuk masalah polusi.

INDONESIA
Departemen Agama, Menteri Agama: H. Maftuh Basyuni dengan seluruh staf dan
jajarannya baik di pusat maupun di seluruh daerah. Berdoa mohon Roh Kudus
membuka dan menerangi mata rohani mereka untuk menerima Jalan yang Lurus (Yoh.
14:6).
Pokok Doa Indonesia
Lihat pokok doa yang kami kirim pada hari Minggu, 2 September 2007.
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Rabu, 10 Oktober 2007: Universitas-Universitas Muslim di
India
Universitas Islam yang sedang berkembang di India. Misi umat Islam adalah
menanamkan nilai-nilai Qur'an dan memperkenalkan hukum Islam dan pengaruhnya di
seluruh dunia melalui komunitas universitas dan pendidikan.
Jami Millia Islamia (JMI) adalah Universitas Islam terbesar di Delhi dengan 10.400
siswa dan lebih dari 1.500 dosen dan staf. Dalam bahasa Urdu, Jamia berarti
Universitas dan Millia berarti Nasional. JMI menawarkan program Sarjana, S2 dan S3
dalam 32 cabang ilmu dengan pusat riset khusus yang bekerja sama dengan
universitas-universitas di seluruh dunia. Muslim India dan siswa internasional hadir dari
38 bangsa termasuk Timur Tengah, Afrika, Asia Tenggara dan Tengah. Kebanyakan
siswa JMI dan guru-guru beragama Islam, tetapi, Tuhan tetap bekerja.

Universitas Jamia Markazu dekat Calicut baru-baru ini menjadi satu dari lembaga
kebudayaan dan pendidikan besar di Kerala (Barat Daya India). 10.000 siswa belajar
Qur'an, Hadis, hukum Islam, seni, sains dan teknologi. Menurut situs universitas
tersebut, "pengaruhnya menjangkau jauh lebih daripada dinding komunal dan rintangan
sosial. Hasil kerjanya memperkuat karakter moral dari masyarakat Muslim. Dengan
mengembangkan kapasitas kepemimpinan bagi pemimpin dan komunitas Muslim,
Jamia Markaz secara langsung memengaruhi kota-kota besar dan kota-kota kecil,
bahkan daerah-daerah pedesaan. Diperlengkapi dengan kekuatan yang diperbarui
dengan semangat Islam, mahasiswa-mahasiswa Markaz kembali kepada masyarakat
dengan semangat baru, rasa tanggung jawab dan ketrampilan praktis untuk
mewujudkan revolusi moral.
Banyak siswa dan staf Universitas Muslim India aktif mendukung Pergerakan
mahasiswa Islam India (SIMI), yang sebenarnya tidak resmi, aktif memperkenalkan
nilai-nilai Islam terhadap masyarakat India lebih dari agama Hindu dan sekularisme.
Gerakan ini menekankan hidup berdasarkan Qur'an, mempromosikan Islam dan jihad
untuk Islam. SIMI dan kelompok seperti mereka memainkan peran yang sangat penting
dalam mengembangkan Islam garis keras di seluruh dunia.

Penjelasan Islam
"Madrasah" adalah nama untuk sekolah Islam tradisional untuk anak-anak dan pemuda.
Umumnya di sekolah ini murid diarahkan untuk menghafal Qur'an dalam bahasa Arab.
Pokok Doa
•

Berdoa agar mahasiswa Muslim dan para staf memiliki kesempatan untuk
bertemu orang-orang Kristen dengan gaya hidup yang sesuai dengan Firman
Tuhan dan prilaku yang melayani. Berdoa untuk pertemuan supranatural
dengan Tuhan melalui mimpi dan visi.
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Berdoa agar mahasiswa terbuka untuk Injil dan menjadi pengikut Tuhan
Yesus. Berdoa agar mereka membangun gereja di antara mereka sendiri,
ketika mereka pulang ke rumah setelah menyelesaikan studi.
Berdoa agar hikmat Tuhan dibukakan untuk pendekatan yang efektif dan
kerjasama di antara orang percaya dan menyaksikan Tuhan kepada
mahasiswa dan staf universitas Muslim.

INDONESIA
Departemen Pendidikan Nasional dipimpin oleh Menteri Prof. Dr. Bambang Sudibyo.
Berdoa bagi seluruh staf dan jajarannya agar tercipta sistim pendidikan yang
mencerdaskan kehidupan bangsa secara menyeluruh dan pemerataan pendidikan.
Pokok Doa Indonesia
Lihat pokok doa yang kami kirim pada hari Minggu, 2 September 2007.
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Kamis, 11 Oktober 2007: Nashik, Maharashtra, India
Populasi : 4 juta
Kristen : kurang dari 20.000 orang, 0,5% (seluruh denominasi digabung)
Muslim : 600.000 orang, 6,7% (kebanyakan penduduk kota)

Nashik (juga dikenal dengan Nasik) adalah kota berukuran sedang dengan
pertumbuhan yang cepat. Sungai Godavari mengalir melalui kota tersebut, cabangcabangnya yang mengalir di antara candi-candi membuat Nashik memnjadi salah satu
tempat yang paling suci bagi umat Hindu di seluruh dunia. Dalam 12 tahun sekali, kota
tersebut menjamu berjuta- juta umat Hindu yang ikut dalam festival ziarah yang dikenal
dengan Kumbh Mela (Festival Urn). Dalam kepercayaan Hindu, Nashik mendapatkan
namanya ketika saudara perempuan dari setan Ravana melamar dewa Rama.
Mendengar hal ini, Rama memerintahkan agar hidungnya ('nasika' dalam bahasa
Sansekerta) untuk dipotong. Kemudian Nashik mendapatkan namanya. Umat Muslim di
Nashik hidup dikelilingi oleh tradisi kuno Hindu dan kebudayaannya.
Barulah setelah berdirinya Kerajaan Regional Muslim di abad 14 dan 15 dan
kedatangan utusan-utusan Muslim maka umat Muslim di kota Nashik mulai membentuk
komunitas yang berbeda. Dua pemimpin utusan Muslim adalah Khunmir Hussaini
(1520) dan Syed Hussaini (1568). Diyakini bahwa mereka berdua datang dengan ajaran
yang tekun dan kekuatan untuk menyembuhkan yang sakit, sehingga banyak pemeluk
Hindu yang siap untuk berpindah agama ke Islam. "Pengabdian" kepada orang kudus
Muslim ini masih berlanjut sampai sekarang.
Mayoritas Muslim di Nasik (seperti di seluruh India) adalah Suni yang telah dipengaruhi
lewat banyak generasi dengan agama dan kebudayaan Hindu. Beberapa orang Muslim
yang tinggal di distrik Nashik adalah suku Sayyed, Pathan, dan Malik, Muslim dari
Rajasthan, orang Lakarhar (atau penjual kayu yang merupakan populasi campuran dari
Shaikh), dan sekte Shia yang disebut Dawoodi Bohra. Mayoritas pemeluk Islam di kota
berasal dari kelompok Sayyed.
Banyak pemeluk Muslim di Nashik yang tinggal di daerah macet dengan infrastruktur
kotanya yang buruk. Sekarang, belum diketahui apa sudah ada pekerja yang
menjangkau Muslim Nashik dengan Injil. Namun, ini tidak berarti bahwa Tuhan tidak
bekerja di antara mereka. Banyak orang Kristen yang tulus di Nashik telah berdoa untuk
komunitas Muslim. Namun, beberapa dari mereka juga takut kepada orang Muslim,
karena terjebak praduga sejarah India di antara komunitas religius yang berbeda.
Pokok Doa
•

Berdoa agar Tuhan mengirimkan pekerja ke jalan-jalan, lorong-lorong, rumah
dan keluarga di Nashik untuk memberitakan tentang Mesias. (Matius 22:910).
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Berdoa agar Tuhan membela umat Kristen di daerah itu terhadap tuduhantuduhan, berdoa mereka benar-benar mencintai dan merawat komunitas
Muslim.
Berdoa agar Tuhan mencurahkan roh-Nya, memberikan umat Muslim rasa
lapar dan haus akan Tuhan dan firman-Nya (Lukas 24:27-32).

INDONESIA
Departemen Keuangan. Menteri Keuangan: Dr. Sri Mulyani Indrawati beserta seluruh
staf dan jajarannya baik di pusat maupun daerah, yang bekerja pada perbankan,
parpajakan, bea dan cukai. Doakan mereka memiliki takut akan Tuhan dalam
mengelola keuangan negara.
Pokok Doa Indonesia
Lihat pokok doa yang kami kirim pada hari Minggu, 2 September 2007.
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Jumat, 12 Oktober 2007: Orang Zikri Baluch Dari Asia
Selatan

Orang Zikri Baluch adalah suatu offshoot (segala sesuatu yang berkembang dan
berasal dari sesuatu yang lain) dari Islam konvensional yang berpusat di Provinsi
Baluchistan, Pakistan. Ada sekitar 750.000 pengikut kelompok ini. Sebagian besar
hidup di Baluchistan, tetapi sebagian besar lagi hidup di daerah sekitar Karachi dan
Iran. Sebagian besar orang Zikri bekerja sebagai nelayan di sepanjang Pantai Laut
Arab, bertani, menenun dan kerajinan tangan.
Kehidupan keagamaan mereka didasarkan pada ajaran-ajaran Syed Mohammad
Jaunpuri, tokoh Mesiah Islam Asia Selatan abad ke-15 (Mahdi). Ajaran-ajarannya
diawali sebagai suatu reaksi terhadap materialistik kaum elit Muslim. Dalam praktek
agama, Orang Zikri sangat berbeda dengan Muslim konvensional lainnya. Orang-orang
Zikri melakukan ritual sembahyang 5 kali sehari yang disebut Zikir, di mana ayat-ayat
suci yang berbeda dengan doa Islam Ortodoks disebut. Zikir menunaikan ibadah haji di
bangunan ibadah yang paling terkenal di Koh-e-Murad, dekat Kota Turbat di
Baluchistan. Pada malam ke-27 dari Ramadhan, telah dilaporkan bahwa Orang-orang
Zikri melakukan ritual yang serupa dengan haji tradisional lewat ibadah suci.
Nama Zikri berasal dari perkataan Arab dhikr (diucapkan "Zikr" di Asia Selatan) yang
mengingatkan adanya Allah. Ini untuk merefleksikan pemujaan yang difokuskan pada
pengucapan pernyataan Islam. Orang Zikri telah mengalami penyiksaan terutama dari
orang-orang Muslim Suni, tetapi hal ini biasanya terjadi di daerah-daerah di mana
mereka berada sebagai minoritas atau sedang berada dalam konflik dengan kelompok
kekerasan non-Zikri.
Pemerintah Tiongkok dan Pakistan telah bekerjasama mengembangkan pelabuhan laut
di Kota Gwadar yang akan dihubungkan dengan sisa Pakistan, Tiongkok dan Asia
Tengah melalui suatu sistem jalan dan jalur pipa. Kira-kira 50% orang Zikri adalah
penduduk Gwadar. Jika kehadiran pelabuhan terealisir, dampak ekonomi bagi
Baluchistan dan seluruh daerah tersebut akan memperoleh keuntungan yang besar.
Dua nelayan melaporkan bahwa sementara mereka sedang memancing, Tuhan Yesus
muncul di antara mereka dalam suatu badai dan menyelamatkan mereka. Berdoa agar
lebih banyak nelayan Zikri benar-benar bertemu dengan Mesias dan menjadi penjala
manusia yang sesungguhnya!
Pokok Doa
•

Baru-baru ini sejumlah orang Zikri telah menjadi pengikut Tuhan Yesus.
Berdoa untuk pertumbuhan dengan cara-cara Tuhan bagi semua umat
percaya baru tersebut. (1 Kor. 13).
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Juga berdoa agar umat percaya baru ini membuat iman mereka dikenal di
antara keluarga dan teman-teman mereka, agar seluruh keluarga, marga/fam
mereka akan menjadi pengikut Tuhan Yesus.
Berdoa agar tokoh-tokoh agama dari Zikri mengenal dan menerima Tuhan
Yesus melalui: Firman, kesaksian, film, mimpi, visi, penyembuhan, dll.,
sehingga pengikut mereka juga akan menerima kebenaran.

INDONESIA
Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dipimpin oleh Menteri Purnomo
Yusgiantoro. Doakan seluruh staf beserta jajarannya agar memiliki roh takut akan
Tuhan dan bertanggung jawab mengolah kekayaan alam Indonesia untuk
kesejahteraan rakyat Indonesia.
Pokok Doa Indonesia
Lihat pokok doa yang kami kirim pada hari Minggu, 2 September 2007.
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Kontak Redaksi 40 Hari Doa
: 40hari@sabda.org
Arsip Publikasi 40 Hari Doa
: http://www.sabda.org/publikasi/40hari
Berlangganan Gratis Publikasi 40 Hari Doa : berlangganan@sabda.org atau SMS: 08812-979-100

Sumber Bahan untuk Doa
•
•
•
•

Situs Doa
Top Berdoa
Facebook e-Doa
Twitter e-Doa

: http://doa.sabda.org
: http://berdoa.com
: http://facebook.com/sabdadoa
: http://twitter.com/sabdadoa

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

YLSA – Yayasan Lembaga SABDA:
•
•
•
•
•

Situs YLSA
Situs SABDA
Blog YLSA/SABDA
Katalog 40 Situs-situs YLSA/SABDA
Daftar 23 Publikasi YLSA/SABDA

: http://www.ylsa.org
: http://www.sabda.org
: http://blog.sabda.org
: http://www.sabda.org/katalog
: http://www.sabda.org/publikasi

Sumber Bahan Alkitab dari Yayasan Lembaga SABDA
•
•
•
•
•
•
•

Alkitab (Web) SABDA
Download Software SABDA
Alkitab (Mobile) SABDA
Download PDF & GoBible Alkitab
15 Alkitab Audio dalam berbagai bahasa
Sejarah Alkitab Indonesia
Facebook Alkitab

: http://alkitab.sabda.org
: http://www.sabda.net
: http://alkitab.mobi
: http://alkitab.mobi/download
: http://audio.sabda.org
: http://sejarah.sabda.org
: http://apps.facebook.com/alkitab

Rekening YLSA:
Bank BCA Cabang Pasar Legi Solo
a.n. Dra. Yulia Oeniyati
No. Rekening: 0790266579
Download PDF bundel tahunan 40 Hari Doa, termasuk publikasi e-Doa dan bundel publikasi YLSA yang lain di:

http://download.sabda.org/publikasi/pdf
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