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Minggu, 31 Agustus 2008: Pokok Doa Indonesia 

Sebab perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan 
pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu 
dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara (Efesus 6:12).  

Adalah sangat penting bagi setiap pendoa untuk berdoa memohon perlindungan Tuhan 
Yesus. Pendoa dapat berdoa dengan kata-kata sendiri, dan secara sederhana dapat 
mengikuti doa berikut ini.  

"Tuhan Yesus Kristus saat ini saya berdoa untuk (sebutkan nama Anda, anggota 
keluarga, mereka yang memiliki hubungan keluarga, orang- orang yang berada dalam 
rumah Anda, hubungan pelayanan, pekerjaan, dan lain-lain). Tolong ampunilah 
senantiasa segala dosa kami, tolong senantiasa Engkau lindungi seluruh aspek hidup 
dan seluruh aset kami, dan tolong senantiasa Engaku utus para malaikat-Mu untuk 
melindungi, menolong dan membantu kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Amin."  

Adalah baik untuk membaca Mazmur 91 dengan menyebut nama Anda dan saudara 
yang lainnya.  

Doa Bagi Pelayan Kristen 

1. Berdoa agar setiap anak Tuhan di Indonesia menyadari pentingnya 
menyerahkan hak-hak dan agenda pribadi kepada Tuhan, dapat mendengar 
suara-Nya, dan taat melakukan yang Tuhan katakan.  

2. Berdoa agar setiap anak Tuhan senantiasa mengasah dan menyesuaikan 
frekuensi rohaninya agar peka menangkap sinyal dari kerajaan surga.  

3. Berdoa agar setiap orang Kristen mempersiapkan diri menjadi ayah dan ibu 
rohani yang bersedia merawat jiwa-jiwa yang Bapa selamatkan.  

4. Berdoa agar setiap orang percaya peka dan tanggap akan kebutuhan umat 
Islam, dalam hal sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan.  

5. Pendoa diminta untuk mengamati gambar batu hitam dalam halaman ini. Berdoa 
minta Roh Tuhan menyingkapkan alam roh tentang batu tersebut.  

Memproklamirkan Yesus Tuhan 

• Yesus adalah Mesias yang telah dinubuatkan ratusan tahun dalam PL. (Kej. 
3:15; Yes. 53)  

• Yesus adalah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Yahweh, dan Firman itu 
adalah Yahweh. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia.... Dalam Dia ada hidup dan 
hidup itu adalah terang manusia (Yoh. 1:1-3).  

• Yesus telah mati di atas kayu salib sebagai wujud kasih-Nya bagi manusia 
ciptaan-Nya, dan telah mengalir darah kudus-Nya untuk mengampuni dan 
menyucikan dosa manusia ciptaan-Nya (1Yoh. 1:79, Why. 1:5).  

• Yesus telah membeli setiap suku, kaum, bangsa, dan bahasa dengan darah-Nya 
yang kudus (Why. 5:9)  

http://alkitab.mobi/?Efesus+6%3A12
http://alkitab.mobi/?Kej.+3%3A15
http://alkitab.mobi/?Kej.+3%3A15
http://alkitab.mobi/?Yes.+53
http://alkitab.mobi/?Yoh.+1%3A1-3
http://alkitab.mobi/?1Yoh.+1%3A79%2C
http://alkitab.mobi/?Why.+1%3A5
http://alkitab.mobi/?Why.+5%3A9
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• Yesus telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan 
menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangan-Nya atas mereka (Kol. 
2:15)  

• Yesus memiliki segala kuasa di surga dan di bumi (Mat. 28:18). Yesus yang 
berkuasa atas raja-raja di bumi (Why. 1:5).  

• Kerajaan-Mu adalah kerajaan segala abad pemerintahan dan kerajaan Yesus 
kekal selama-lamanya  

• Yesus adalah Alfa dan Omega, Yang Pertama dan Yang Terkemudian, Yang 
Awal dan Yang Akhir (Why. 22:13).  

Mendoakan Umat Islam 

Doa Melepaskan Pengampunan 

Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kritus, saya/kami bersyukur untuk kasih dan 
anugerah-Mu yang telah menebus setiap dosa saya/kami, dan mengangkat saya/kami 
menjadi anak-anak-Mu dan ahli waris kerajaan-Mu (Yoh. 1:12). Dalam firman-Mu (Mat. 
22:37-40) Engkau mengajarkan saya/kami untuk mengasihi Engkau dan sesama kami 
seperti diri kami sendiri. Juga dalam firman-Mu (Mat. 6:12, Rm. 12:21), Engkau 
mengajarkan kami untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Engkau 
mengajarkan kami untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bapa saat ini, 
(gunakan kalimat kunci ini untuk setiap pokok doa) saya/kami berdoa atas nama dan 
mewakili Imamat Rajani (Kerajaan Imam 1Ptr. 2:9) yaitu Tubuh Kristus Internasional 
dan Indonesia, memilih dengan penuh kerelaan dan ketulusan untuk mengampuni.  

1. Menyatakan bahwa Gereja Tuhan memberikan pengampunan bagi umat Islam 
Internasional dan khususnya Indonesia atas segala perkataan dan perbuatan 
mereka yang mengutuki Israel (Kej. 27:29). Serta berdoa memohon 
pengampunan dari Tuhan bagi mereka.  

2. Menyatakan bahwa Gereja Tuhan memberikan pengampunan bagi umat Islam 
Internasional dan khususnya Indonesia atas segala motivasi, rencana, tindakan 
mereka yang menganiaya Gereja Tuhan di Indonesia, serta berdoa memohon 
pengampunan dari Tuhan bagi mereka Ayub 42:81.  

Doa Peperangan Rohani Sangat Penting! 

Yang menjadi fokus serangan doa kita bukanlah "orang Islam". Melainkan "roh" yang 
bekerja di balik, di dalam dan atas nama agama tersebut. Kita berhadapan bukan 
dengan "kendaraannya" tapi dengan "pengendara roh" yang mengendarainya. Mohon 
Roh Kudus bukakan apa nama roh yang mengendarainya.  

1. Menelanjangi iblis dan pekerjaan Iblis, setan engkau dengar! 
 
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang saya/kami sembah, engkau seharusnya 
menyembah kepada Tuhan, Elohimmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau 
berbakti (Mat. 4:10). Engkau menyamar sebagai malaikat terang (2Kor. 11:14), 

http://alkitab.mobi/?Kol.+2%3A15
http://alkitab.mobi/?Kol.+2%3A15
http://alkitab.mobi/?Mat.+28%3A18
http://alkitab.mobi/?Why.+1%3A5
http://alkitab.mobi/?Why.+22%3A13
http://alkitab.mobi/?Yoh.+1%3A12
http://alkitab.mobi/?Mat.+22%3A37-40
http://alkitab.mobi/?Mat.+22%3A37-40
http://alkitab.mobi/?Mat.+6%3A12%2C
http://alkitab.mobi/?Rm.+12%3A21
http://alkitab.mobi/?1Ptr.+2%3A9
http://alkitab.mobi/?Kej.+27%3A29
http://alkitab.mobi/?Ayub+42%3A81
http://alkitab.mobi/?Mat.+4%3A10
http://alkitab.mobi/?2Kor.+11%3A14
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engkau adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam 
kebenaran, engkau pendusta dan bapa segala pendusta (Yoh. 8:44), engkau 
datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan (Yoh. 10:10), engkau 
mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus (Why. 17:6), 
engkau akan diikat dan terkunci dalam jurang maut (Why. 20:1-3), engkau iblis 
dan nabi palsu akan disiksa dalam lautan api dan belerang siang malam sampai 
selama-lamanya (Why. 20:10). Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah 
keberadaanmu iblis.  

2. Menyerang ke pusat kendali. 
 
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya/kami: mengikat, melumpuhkan, 
merobohkan, menjungkirbalikan, dan menghancurkan, mencabut dengan akar-
akarnya, serta meruntuhkan semua benteng-benteng dan kubu-kubu yang 
berkonspirasi dalam jaringan roh dan sistem roh Islam di tanah Arab dan dalam 
seluruh tatanan kebudayaan Arab yang sudah berurat akar dari generasi ke 
generasi, dari keturunan ke keturunan yang berada di balik, di dalam nama dan 
atas nama Islam, dan semua dalih, alasan, argumentasi, yang menjadi dasar dan 
pilar penyanggah kekuatan dan keyakinan yang berada di balik Islam, di dalam 
Islam, dan atas nama Islam, dengan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus dari 
Nazaret semuanya dirobohkan dan dihancurkan dengan palu godam Tuhan yang 
besar sampai menjadi puing-puing dan debu, dan biarlah para malaikat Tuhan 
diizinkan oleh Bapa menjadi badai yang menerbangkan seluruh debu-debu 
kepalsuan ini hilang lenyap dari atas muka bumi, khususnya dari Indonesia. 
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu terjadi. Amin  

3. Menghancurkan jaringan dan sistem roh. 
 
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya/kami melumpuhkan, memutuskan, 
mematikan dan menghancurkan seluruh sistem dan jaringan roh Islam, 
mengacaukan dan menghancurkan sistem pusat komando jaringan roh Islam, 
yang berada di angkasa/udara, di atas bumi/daratan, di dalam bumi, di dalam 
lautan dan semua air, dari Arab Saudi dan Timur Tengah, semua negara Islam 
dan negara yang mengitari Indonesia, saya/kami nyatakan dilumpuhkan, 
diputuskan, dan dihancurkan untuk selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus 
Kristus terjadi. Amin. 
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya/kami membatalkan dan memutuskan 
semua ikatan roh, perjanjian roh dan semua jaringan roh Islam antara Indonesia 
dengan Arab Saudi, Timur Tengah, dengan semua negara di bumi, khususnya 
semua negara di sekitar Indonesia, semuanya dihancurkan untuk selama-
lamanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.  

4. Melumpuhkan pasukan kegelapan alam roh. 
 
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua pasukan jin, semua jaringan dan 
konspirasi dan kolaborasi kekuatan jin dan roh-roh jahat atas kehidupan setiap 
orang Muslim, atas keluarga orang Muslim, atas setiap kota-kota (di setiap 
kelembagaan: Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan Swasta) dan di setiap desa-
desa (kuburan keramat dan tempat keramat) di seluruh pesisir sampai ke 
pedalaman, di setiap pulau di Indonesia dari Merauke sampai ke Sabang, 

http://alkitab.mobi/?Yoh.+8%3A44
http://alkitab.mobi/?Yoh.+10%3A10
http://alkitab.mobi/?Why.+17%3A6
http://alkitab.mobi/?Why.+20%3A1-3
http://alkitab.mobi/?Why.+20%3A10
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ditawan dan dilumpuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami mohon 
Engkau berkenan mengutus pasukan tentara kerajaan-Mu untuk menggiring 
semua jin dan roh-roh jahat yang telah ditawan ke tempat yang Engkau tetapkan 
dan membelenggu mereka dengan rantai besi (Mzm.149:8) sampai waktu yang 
Engkau tetapkan.  

5. Membebaskan fasilitator roh kegelapan. 
 
Pria dan wanita yang bekerja sebagai: dukun, pemantra, pemanggil arwah, 
peramal, pesugihan, penyembahan berhala dan semua roh-roh jahat. 
Dibebaskan dan bertobat dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terjadi. Amin.  

6. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya/kami mutuskan dan membatalkan dan 
menggugurkan semua perjanjian roh, ikatan roh, hak roh, dan kutukan roh, yang 
dikerjakan dengan meterai darah manusia sebagai perjanjian dengan dunia 
kegelapan, dituntutkan dan ditagihkan dari kerajaan kegelapan, dalam nama 
Tuhan Yesus saya/kami menolak dan membatalkan semua tuntutannya. Terjadi, 
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.  

7. Menghancurkan benteng-benteng roh dan kubu-kubu roh dalam diri manusia. 
 
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya/kami atas nama dan mewakili Imamat 
Rajani (Kerajaan Imam) yaitu Tubuh Kristus Internasional dan Indonesia berdoa 
untuk membebaskan pria dan wanita Muslim di Indonesia dari ikatan dan 
tawanan segala roh penyesat, roh antikristus, (2Yoh. 7), roh kepalsuan, roh 
dusta, roh manipulasi, roh pengacau, roh licik, roh picik, roh curang, roh 
penuduh, roh perzinahan, roh percabulan, roh najis, (Why. 16:13) roh poligami, 
roh kecemaran, roh kecurangan, roh rakus (harta, takhta, wanita), roh mencuri, 
roh fitnah, roh munafik, roh kebodohan, roh bebal, roh kepahitan, roh kebencian, 
roh dendam, roh sakit hati, roh kekecewaan, roh perbudakan, roh minder, roh 
pemberontakan, roh pengecut, roh apatis, roh kemiskinan, roh kelaliman, roh 
intimidasi, roh kekerasan, roh pertikaian, roh aniaya, roh anarkis, roh provokasi, 
roh adu domba, roh diskriminasi (SARA), roh pembunuhan, roh bunuh diri, roh 
obat terlarang, roh haus darah, roh maut, dan roh egois, roh ketamakan, roh 
kesombongan, roh iri hati, roh materialistis, roh ketidakadilan. Dalam nama 
Tuhan Yesus Kristus terjadi pembebasan bagi setiap orang Muslim.  

8. Doakan dan putuskan semua roh dan jaringan Arabmisasi (naik haji, kiblat ke 
Mekah, bahasa, busana, budaya), atas bangsa Indonesia dan seluruh dunia. 
Terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.  

9. Dua kalimat syahadat. Berdoa membatalkan meterai dan ikatan roh antikrist 
didalamnya.  

10. Menolak keTuhanan Yesus. Berdoalah agar Tuhan Yesus berkenan 
memperkenalkan diri-Nya secara adikodrati dengan berbagai cara kepada umat 
Islam sesuai cara dan waktu Tuhan.  

11. Konsep berpikir seseorang banyak diwarnai oleh didikan yang pernah 
diterimanya. Berdoa mengutip Yer. 1:9-10. Mat. 15:131, cabut dan hancurkan 
konsep-konsep pengajaran palsu yang membelenggu mereka.  

12. Naik Haji di Mekah. Berdoa agar dalam periode menunaikan ibadah haji, Roh 
Kudus menerangi hati dan pikiran setiap orang Muslim agar mereka mengenal 
Tuhan Sang Penciptanya.  

http://alkitab.mobi/?2Yoh.+7
http://alkitab.mobi/?Why.+16%3A13
http://alkitab.mobi/?Yer.+1%3A9-10
http://alkitab.mobi/?Mat.+15%3A131%2C
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13. Roh yang dibebaskan dan jaminan kekal yang hanya ada dalam Tuhan Yesus 
(Roma 10:9,10). Berdoa mohon Bapa menganugerahkan kepada setiap orang 
Islam; Roh yang lapar dan haus akan kebenaran serta terbuka dan rindu untuk 
memahami kebenaran Tuhan Yesus. Roh takut akan Tuhan, Roh pertobatan, 
Roh takut, Roh hikmat dan pewahyuan untuk mengenal Tuhan dengan benar, 
Roh yang rela untuk taat pada Tuhan, Roh keberanian untuk mengakui Yesus 
adalah Tuhan.  

14. Pelayanan para malaikat. Berdoa minta kepada Bapa, untuk berkenan mengutus 
para malaikat-Nya untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan 
(Ibr. 1:14; Kis. 10:3-7).  

Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di 
atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku: "Yesus Kristus 
adalah Tuhan," bagi kemuliaan Yahweh, Bapa. (Flp. 2:10,11).  

"Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia: Bagi Dialah 
kemuliaan sampai selama-lamanya!" (Roma 11:36)  

 

http://alkitab.mobi/?Roma+10%3A9%2C10
http://alkitab.mobi/?Ibr.+1%3A14
http://alkitab.mobi/?Kis.+10%3A3-7
http://alkitab.mobi/?Flp.+2%3A10%2C11
http://alkitab.mobi/?Roma+11%3A36
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Senin, 1 September 2008: Harapan Seorang Wanita 
Muslim 

Malam ini, seorang pengusaha terpandang bernama Sharif akan mengunjungi keluarga 
Nazira. Di telepon, Sharif berkata bahwa ia ingin berbicara dengan orang tua Nazira 
mengenai mobil baru, tetapi Nazira tahu bahwa alasan Sharif yang sesungguhnya. 
Nazira sudah berumur 24 tahun dan masih sendiri. Untuk beberapa waktu lamanya, 
keluarganya telah mencarikan suami yang potensial baginya. Akan tetapi, hal itu 
tidaklah mudah. Farad misalnya, seorang pria yang ingin menikahinya tiga bulan lalu 
adalah seorang pemabuk seperti banyak pria lainnya di Tadjikistan.  

Tatkala petang tiba, Sharif mengunjungi keluarga Nazira. Semenjak perang sipil di 
tahun 1990, negara yang terletak di Asia Tengah ini, perlahan-lahan kembali pulih 
bisnis tumbuh dengan stabil. Sharif adalah seorang pria yang cukup berhasil dalam 
perekonomiannya. Dia memiliki rumah yang dilengkapi dengan listrik dan air serta ia 
mengendarai mobil buatan Jerman. Di Tadjikistan, pendapatan tahunan rata-rata 
seseorang adalah sekitar 250 Euro. Namun Sharif adalah pengecualian, dia telah 
memiliki dua istri dan Nazira akan menjadi istri ketiganya. Bagi orang tua Nazira, 
kelihatannya Sharif adalah calon yang baik, orang tua Nazira setuju dengan segera dan 
acara telah dirancang. Pernikahan akan berlangsung dalam dua minggu mendatang. 
Semua orang senang. Tetapi Nazira menyadari bahwa Salah satu mimpi bahagianya 
tidak akan tercapai.  

Diperkirakan ada sekitar 1 juta pekerja Tadjikistan di Rusia. Karena hanya ada 7 juta 
orang Tadjikistan, hal ini berarti ada persentasi besar dari populasi pria yang jauh dari 
rumah. Perempuan dan anak-anak adalah mayoritas. Di desa-desa, para wanita hidup 
di tengah ketegangan antara tradisi lama, ateis, dan gerakan baru Islam radikal.  

Umat percaya di Tadjikistan hanya sedikit, bahkan jauh dari kebebasan beragama. 
Sekarang kekuatiran terhadap Islam radikal yang menggunakan undang-undang yang 
baru untuk membatasi hak-hak kelompok-kelompok agama non Islam. Undang-undang 
ini juga akan memengaruhi umat Kristen.  

Pokok Doa:  

• Berdoa untuk keluarga-keluarga Kristen dalam seluruh aspek kehidupan mereka 
secara rohani dan jasmani. Berdoa agar Tuhan berkenan menambahkan jumlah 
orang percaya dalam bangsa ini.  

• Berdoa untuk kebanyakan pria-pria Tadjikistan yang bekerja di sekitar Tadjikistan 
agar dapat dijangkau dengan Kabar Baik.  

• Berdoa agar umat percaya di Tadjikistan dapat mengembangkan lebih banyak 
pujian dan penyembahan dalam bahasa mereka.  

Catatan Tambahan: Membatasi Jumlah Istri 
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Muhammad membatasi jumlah istri dalam perkawinan Islam sampai empat istri. 
Sebelumnya, beberapa pria telah menikahi lebih banyak wanita dari pada jumlah yang 
mereka dapat nafkahi. Menurut ahli Islam, para wanita diperlakukan lebih baik di Arab 
setelah kebangkitan Islam dibandingkan sebelumnya. Islam mengakui bahwa pria 
adalah lemah terutama dalam segi seksual mereka. Kemungkinan untuk memiliki empat 
isteri dilihat sebagai batasan dari keinginan seksual pria dan hal ini memberikan 
kestabilitas kepada mereka di masyarakat.  

Indonesia: Provinsi Irian Jaya Barat Dan Provinsi Papua 

Berdoa agar Tuhan melawat semua: ulama, habib, ustadz, ustadzah, haji,hajah, santri, 
pria, wanita, tua, muda, mahasiswa, pelajar, anak-anak dari semua lapisan sosial. Baik 
penduduk asli dan juga pendatang, semua orang Islam yang berada di kota-kota dan 
desa-desa di pesisir dan pedalaman di setiap pulau di seluruh Papua.  

Pokok Doa  

Lihat pokok doa yang kami kirim pada hari Minggu, 31 Agustus 2008.  
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Senin, 1 September 2008: Islam Normatif 

Islam teologis-Normatif termasuk salah satu corak paham keislaman yang paling tua 
dibandingkan dengan corak paham keislaman lainnya. Corak paham keislaman ini 
sering dipertentangkan dengan corak paham keislaman yang historis empiris, dan 
termasuk yang paling banyak dianut oleh masyarakat Indonesia.  

Adapun kata normatif berasal dari bahasa Inggris "nom" yang berarti norma, ajaran, 
acuan, ketentuan tentang masalah yang baik dan yang buruk, yang boleh dilakukan dan 
yang tidak boleh dilakukan. (John M.Ecnolos dan Hasan Shadili, Kamus Inggris-
Indonesia. Jakarta Gramedia 1980, cetakan VIII, hal 396). Maka Islam teologis normatif 
dapat diartikan sebagai paham bahwa ajaran Islam adalah wahyu yang berasal dari 
Tuhan, wajib diyakini, diterima sebagai kebenaran mutlak yang tidak boleh diganggu 
gugat. Paham ini lebih menekankan pada aspek batiniah-eksoterik serta makna 
terdalam dan moralis yang dikandung dalam ajaran agama itu sendiri. Paham 
keagamaan ini cenderung mengabsolutkan teks yang sudah tertulis, tanpa perlu 
memahami terlebih dahulu apa yang sesungguhnya melatarbelakangi teks keagamaan 
yang ada. (Buku "H. Abuddin Nata", 2001, hal. 29)  

Paham teologis-normatif cenderung mengutamakan kesetiaan kepada kelompoknya 
sendiri.  

Ciri-Cirinya  

1. Adanya keterlibatan pribadi dan penghayatan yang begitu kental dan pekat 
kepada ajaran-ajaran teologi yang diyakini kebenarannya.  

2. Mengungkapkan perasaan dan pemikiran dengan menggunakan bahasa aktor 
(pelaku tindakan). Dalam pandangan teologis normatif manusia terikat dalam 
norma keyakinan yang dianutnya, sehingga dirinya terpatri dalam kerangka 
kehidupan keagamaan yang statis, teologi yang memengaruhi teologis normatif 
ini adalah teologi klasik.  

3. Dalam refleksi sosiologis, teologi ini sama sekali tidak menghendaki adanya 
dialektika secara bebas dan terbuka dengan peradaban dan kebudayaan lain 
yang berada di luar dirinya. Demikian pula dengan pemahaman mengenai nilai 
kebenaran. Karena itu penganut paham Islam teologis-normatif ini lebih 
mengklaim sebagai yang benar, ketika dihadapkan padanya kenyataan atau 
realitas yang memuat nilai yang asing atau berbeda dengannya.  

Dalam bidang politik, paham Islam teologis-normatif memiliki ciri-ciri yang khas pula. 
Dalam bidang politik kekuasaan sewaktu-waktu bisa muncul menjadi ideologi politik 
yang radikal/tiranik, dengan mengatasnamakan agama, seperti jatuhnya beberapa 
daulah (ketetapan) Islamiah yang didominasi oleh pandangan teologi ini, terutama 
teologi Jabariah.  

Latar belakang timbulnya paham teologi-normatif. Al-Qur`an mendorong umat Islam 
untuk merenungkan fenomena alam dan sosial dalam hubungannya dengan meyakini 



40 Hari Doa 2008 
 

12 
 

adanya Tuhan. Cara berpikir teologis ini berusaha mencari jawaban mutlak dari 
masalah-masalah yang dihadapi, seperti sebab pertama dan terakhir dari segala 
sesuatu.(Buku Syamsul Arifin dkk, hal. 49)  

Sebab lain, karena begitu kuatnya paham teologi teo-sentris yang berkembang di dunia 
Islam, yaitu teologi Asy`ariyah. Dalam kaitannya dengan akal, Asy`ariyah berpendapat 
bahwa kewajiban mengetahui Tuhan, kewajiban mengetahui baik dan jahat serta 
kewajiban mengetahui yang baik dan menjauhi yang buruk tidak dapat dicapai oleh 
akal, melainkan harus melalui wahyu yang disampaikan oleh Tuhan (Buku "Harun 
Nasution", 1985, hal. 87).  

Pokok Doa  

Lihat pokok doa yang kami kirim pada hari Minggu, 31 Agustus 2008.  
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Selasa, 2 September 2008: Suku Sharan di Arab Saudi 

Menjadi orang pertama yang berdoa atas nama Suku Sharan.  

Umumnya dalam budaya orang Arab Saudi, kebersamaan mereka dalam suatu suku 
adalah bagian penting dari identitas sosial dan kebudayaan mereka. Orang-orang dari 
negara barat telah kehilangan pengalaman menjadi bagian dari keluarga besar yang 
sangat besar. Misalnya, hanya ada sedikit orang barat yang dapat mengingat nama-
nama dari nenek moyang mereka untuk lima sampai sepuluh generasi atau lebih, akan 
tetapi kemampuan mengingat hal tersebut sangatlah biasa untuk beberapa orang di 
Timur Tengah.  

Suku Sharan memiliki sekitar 250.000 anggota dan merupakan salah satu dari suku 
terbesar di Arab. Kepemimpinan dari Suku Sharan telah dipegang oleh Dewan Mushayt 
selama beberapa ratus tahun, kota utama suku ini adalah Khamis Mushayt. Kota ini 
adalah kota terbesar di Provinsi Asir di barat daya Arab dekat daerah perbatasan 
Yaman. Khamis Mushayt adalah kota ke-8 terbesar di Arab Saudi dengan jumlah 
populasi sekitar 630.000.  

Pada tahun 632 M, Surad Ibn Abd Allah Al-Azadi memimpin sejumlah delegasi orang di 
wilayah Asir untuk mendeklarasikan komitmen mereka kepada Muhammad dan Islam. 
Muhammad mengangkat Surad sebagai pemimpin bagi umat Islam di "Asir", mendesak 
Surad untuk menyebarkan kepercayaan Islam dan memerangi politeisme. Surad 
kembali ke wilayah Asir dan memenangkan daerah itu untuk Islam.  

Pokok Doa  

• Berdoa agar Tuhan menambahkan jumlah orang percaya yang masih sedikit.  
• Berdoa Tuhan membuka pintu kesempatan bagi Suku Sharan untuk 

mendengar Injil saat mereka bepergian ke luar negeri, juga melalui radio, 
internet, dan siaran satelit yang ada.  

• Mayoritas dari suku ini dihalangi dari setiap akses penting kepada Injil. 
Adalah hal yang illegal untuk memberitakan Injil di Saudi Arabia; banyak situs 
Kristen di internet, tapi sangat sedikit umat percaya yang pernah mengunjungi 
atau tinggal di kota Kharnis Mushayt dan daerah sekitarnya.  

Adalah mungkin bahwa Anda adalah orang pertama dari beberapa orang di bumi ini 
yang sesungguhnya berdoa untuk marga dari Suku Sharan ini dalam nama Yesus 
(Why. 7:91). Kami menyarankan agar Anda benar-benar berdoa untuk seluruh nama-
nama keluarga berikut.  
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Al-Rshaid  Banou Selool  Al-alSerh  

Al-Koad  Al Zelal  Al-Mettair  

Nahess  Al`Hajaj  Al-alSafq  

Al-alghmeer  Al Gareaeen  Al-Na`man  

Banou Manbah  Banou Qouhafah  Al-Jehran  

Banou Waheb  Al-Sarhan  Ahel Alhaqou  

Banou Bejaad  Bonou Rash`hah  Ahel Alsha`af  

Banou Majoor  Al-Remtheen Al  Yanfa Banou Malek  

Malek  
  

Pokok Doa Indonesia  

Lihat pokok doa yang kami kirim pada hari Minggu, 31 Agustus 2008.  

Indonesia: Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Maluku  

Berdoa agar Tuhan melawat semua: ulama, habib, ustadz, ustadzah, haji, hajah, santri, 
pria, wanita, tua, muda, mahasiswa, pelajar; anak-anak dari semua lapisan sosial. Baik 
penduduk asli dan juga pendatang, semua orang lslam yang berada di kota-kota dan di 
desa-desa pesisir dan di pedalaman di setiap Pulau di seluruh kepulauan Maluku.  
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Selasa, 2 September 2008: Islam Eksklusif 

Secara harafiah eksklusif berasal dari bahasa Inggris, "exlusive" yang berarti sendirian, 
dengan tidak disertai yang lain, terpisah dari yang lain, berdiri sendiri, semata-mata dan 
tidak ada sangkut pautnya dengan yang lain. (John M. Echols dan Hasan Shadily, 
kamus Inggris- Indonesia, cet. VIII, hal.222). Secara umum eksklusif adalah sikap yang 
memandang bahwa keyakinan, pandangan pikiran dan diri sendirilah yang paling benar, 
sementara keyakinan, pandangan, pikiran dan prinsip yang dianut orang lain salah, 
sesat dan harus dijauhi.  

Sikap eksklusif dapat dibagi menjadi dua bagian:  

1. Eksklusif Ke Luar  

Agama Islam diyakini sebagai agama yang paling benar sedangkan agama lain 
dianggap sesat dan tidak akan diterima oleh Tuhan. Pandangan ini didasarkan pada 
ayat Al-Qur`an sebagai berikut: Sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah 
hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah 
datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. 
Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat 
cepat hishabNya (QS. Ali Imron 3:19).  

Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan 
kepadamu nikmatMu dan telah Kuridhoi Islam ini jadi agama bagimu. Maka 
barangsiapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya 
Allah Maha pengampun lagi maha penyayang. (QS. Al-maidah 5:3).  

Paham Eksklusivisme berpendapat bahwa kata Islam yang terdapat pada ayat-ayat 
tersebut di atas adalah agama yang dibawa oleh nabi Muhammad. Agama inilah yang 
diterima di sisi Allah (Buku "K.H. zainal Arifin Abbas", 1984 hal. 32), sedangkan agama 
lainnya seperti Yahudi, Nasrani tidak diridhoi Tuhan. Agama-agama selain Islam dalam 
pengertian yang demikian itu adalah agama yang sesat, tidak akan diterima Tuhan dan 
akan mendatangkan kerugian di akhirat.  

2. Eksklusif Ke Dalam  

yang dimaksud dengan eksklusivisme ke dalam adalah pandangan, persepsi dan sikap 
yang terdapat di dalam Islam, yang mengakui bahwa hanya aliran eksklusivisme-lah 
yang benar, dan yang lainnya salah.  
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Faktor yang menjadi latar belakang timbulnya paham eksklusif:  

1. Doktrin Ajaran  

Aliran eksklusif menganggap agama-agama lain seperti Yahudi dan Kristen yang 
mulanya berasal dari Tuhan, telah terjadi penyimpangan ajaran. Walaupun mereka 
mencoba mengkritik atau menganalisa akan kitab sebelumnya seakan-akan kitab 
sebelumnyalah yang dapat dikritisi. Mereka tidak melihat bahwa seseorang dikatakan 
mukmin kalau mereka melakukan rukun iman, salah satunya beriman kepada kitab 
(Taurat, Zabur dan Injil, Al-Qur`an). Sehingga seorang mukmin wajib untuk membaca 
dan melakukan apa yang tertulis di dalam Alkitab (Taurat, Zabur, dan Injil). Sebagai 
contoh tentang konsep penebusan dosa yang dilakukan oleh Yesus menurut Islam, 
ajaran ini tidak dapat dibenarkan. Berdasarkan QS. Al-An`am 6:164.  

Katakanlah, apakah aku kan mencari Tuhan selain Allah, padahal Dia adalah Tuhan 
bagi segala sesuatu dan tidaklah tiap-tiap diri mengusahakan kejahatan melainkan 
untuk dirinya sendiri dan kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali dan akan 
diberikanNya kepadamu apa yang kamu perselisihkan kepadanya.  

Aliran eksklusivisme tidak melihat bahwa di dalam surat yang lain Yesus memang tidak 
secara literal ada konsep penebusan dosa, akan tetapi dengan jelas dikatakan para 
pengikut Yesus atau Isa Bin Maryam diangkat ke sorga bersama-sama dengan Isa Bin 
Maryam. Terdapat dalam: Surat, Al-Imron 3:55.  

(Ingatlah) tatkala berfirman hai Isa, sesungguhnya Aku akan mewafatkanmu dan 
mengangkatmu kepadaKu, dan akan menyucikanmu dari orang-orang yang kafir, dan 
menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas mereka yang kafir hingga hari 
kiamat, kemudian kepada Akulah tempatmu kembali, lalu Aku akan memutuskan di 
antara kamu tentang hal-hal yang selalu kamu berselisih padanya. (Al-Quran 
terjemahan Indonesia penerhit PT. Sari Agung Okt. 2004)  

2. Pemahaman  

Pemahaman bahwa Islam sebagai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW 
dan bukan Islam dalam pengertian misi kepatuhan dan ketundukan serta keikhlasan 
beribadah kepada Allah. Paham demikian mengakibatkan mereka hanya menerima 
Agama Islam saja dan tidak menerima agama lainnya.  

Pokok Doa  

Lihat pokok doa yang kami kirim pada hari Minggu, 31 Agustus 2008.  
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Rabu, 3 September 2008: Orang-Orang Bakhtiari di Iran 

Jumlah Suku Bakhtiari di Iran berkisar 750.000 - 1.000.000. Mereka tinggal di bagian 
barat-selatan Iran di tanah tinggi yang bersih dan indah di gunung Zagros. Provinsi 
Chahar Mahal memiliki gunung yang hijau dengan tumbuh-tumbuhan, ditutupi salju, 
lembah, sungai, dan hutan rimba. Ini adalah tempat tinggal binatang liar, seperti macan 
tutul, beruang, domba-domba, juga berbagai tumbuhan, seperti pohon buah badam, 
kenari, plum, dan pohon cemara. Suku Bakhtiari terdiri dari suku-suku, sub suku dan 
marga. Sekitar setengah dari kaum pria di sini menyukai gaya hidup tradisional mereka 
sebagai penggembala. Membuat karpet serta pekerjaan rumah dikerjakan oleh para 
wanita. Sebagian lainnya menggarap lahan pertanian dan berbagai pekerjaan 
komersial.  

Wanita Bakhtiari menikmati tingginya kebebasan dari budaya patrilineal ini. Secara 
tradisional, mereka mengenakan rok panjang yang berwarna cerah, blus, dan penutup 
kepala. Ribuan tahun lamanya mereka telah mengalami 2-6 minggu migrasi tahunan di 
musim semi, berpindah dari musim dingin di Khuzistan ke musim panas di wilayah 
Chahar Mahal di Barat daya Esfaham. Pria, wanita, anak-anak, serta binatang, dalam 
jumlah ribuan melakukan perjalanan menjelajah wilayah pegunungan terberat di Iran 
dalam pencaharian mereka akan rumput.  

Bahasa Bakhtiari digunakan turun temurun baik di rumah maupun dalam kegiatan 
usaha, tetapi banyak juga orang Bakhtiari yang berbahasa Persia. Ada sekitar 350.000 
pengguna bahasa Bakhtiari terutama di antara orang yang lebih tua dan perempuan.  

Seperti mayoritas suku Iran lainnya, orang-orang Bakhtiari adalah pemeluk Islam Syiah. 
Hanya ada beberapa gereja sel yang kecil dan orang percaya yang tersebar di seluruh 
wilayah. Selain itu, ada sejumlah kecil orang percaya Bakhtiari yang hidup di belahan 
dunia lain. Beberapa terjemahan Alkitab ke dalam bahasa lokal telah dimulai di Inggris.  

Pokok Doa  

• Berdoa agar Tuhan melembutkan hati orang Bakhtiari terhadap pengikut 
Kristus sehingga mereka bersikap terbuka terhadap Injil.  

• Berdoa untuk pendoa syafaat agar bangkit bagi orang Bakhtiari.  
• Berdoa untuk pengembangan bahan-bahan pelayanan yang tepat dan 

sarana-sarana bagi bahasa Bakhtiari termasuk: penerjemahan Alkitab, siaran 
radio dan film tentang "Yesus".  

• Berdoa agar kaum yang berbahasa Bakhtiari yang sudah percaya akan 
mengembangkan ketrampilan pelayanan yang kuat dan menjadi efektif dalam 
menjangkau sesama mereka.  
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Catatan Tambahan: Injil Untuk Bangsa-Bangsa  

Tuhan Yesus telah berkata kepada kita bahwa, Injil Kerajaan ini akan diberitakan di 
seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba 
kesudahannya (Mat. 14:14). Dalam bahasa Yunani, tata bahasa dalam ayat tersebut 
adalah "ethnos" yang berkaitan dengan kata bahasa Inggris "ethnic" juga dalam "ethnic 
group" atau "kelompok masyarakat". Setiap kelompok memiliki nenek moyang, sejarah, 
bahasa, adat istiadat, busana dan pola kehidupannya sendiri. Lihat grafik juga dalam 
buku panduan doa (angka/statistik). Ada lebih dari 245 kelompok Islam di lebih dari 
100.000 populasi yang semuanya belum dijangkau dan belum ada satu pun yang serius 
menyampaikan berita Injil kepada mereka.  

Pokok Doa Indonesia  

Lihat pokok doa yang kami kirim pada hari Minggu, 31 Agustus 2008.  

Indonesia: Provinsi Sulawesi Selatan  

Berdoa agar Tuhan melawat semua: ulama, habib, ustadz, ustadzah, haji, hajah, santri, 
pria, wanita, tua, muda, mahasiswa, pelajar, anak-anak dari semua lapisan sosial. Baik 
penduduk asli dan juga pendatang, semua orang Islam yang berada di kota-kota dan 
desa-desa di pesisir dan pedalaman di seluruh SULSEL.  
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Rabu, 3 September 2008: Islam Kultural 

Jauh sebelum Islam datang ke Indonesia, terdapat berbagai paham dan tradisi yang 
telah berurat akar, seperti Agama Hindu, Budha, dan agama-agama primitive lainnya 
dalam masyarakat sehingga dalam praktiknya, Al-Qur`an dan Hadist banyak dipahami 
dan dipraktikkan tidak lepas dari paham atau ajaran yang sudah ada sebelumnya. 
Akibatnya, kultur tersebut sangat memengaruhi mereka dalam penghayatan dan 
pemahaman keislamannya. Dari sinilah timbulnya paham Islam kultural.  

Kata kultural berasal dari bahasa Inggris "culture" yang berarti kesopanan, kebudayaan, 
dan pemeliharaan. Teori lainnya mengatakan bahwa culture berasal dari bahasa latin 
"cultura" yang artinya memelihara atau mengerjakan, mengolah.  

Kultural atau kebudayaan adalah hasil kreativitas manusia yang dapat mengambil 
bentuk non fisik seperti ilmu pengetahuan, kesenian dan filsafat, juga dapat mengambil 
bentuk fisik seperti: gedung, istana, benteng pertahanan, persenjataan atau alat perang, 
peralatan komunikasi, transportasi, dan sebagainya. Produk kebudayaan juga seperti 
konsep-konsep tentang aspek kehidupan manusia dalam interaksi sosial.  

Dalam Islam, sungguh pun antara agama dan kebudayaan itu berbeda, tapi keduanya 
saling memengaruhi. Islam bersumber pada wahyu yaitu Al-Qur`an yang diyakini turun 
dari langit, (Allah SAW) dan Hadist yang merupakan penjabaran dari Al-Qur`an.  

Islam kultural lebih mengarah pada tujuan dari suatu pengalaman agama, tidak 
mempersoalkan apa dan bagaimana tujuan itu dapat dicapai karena semua bentuk 
perbuatan adalah untuk memohon keberkahan dan rahmat dari Allah. Contohnya, 
ajaran tentang zikir dengan menyebut nama Allah sekian ratus kali, dengan 
menggunakan tasbih batu, memasang tulisan kaligrafi pada dinding rumah, seorang ibu 
hamil yang menyematkan gunting pada bajunya, atau mengikat seutas tali dengan 
bandulan pada lengan bayinya.  

Islam kultural adalah Islam sebagaimana terdapat dalam Al-Qur`an dan Hadist, namun 
pemahaman, penghayatan dan prakteknya dipengaruhi oleh latar belakang kebudayaan 
orang yang memahaminya.  

Islam Kultural di Indonesia antara lain:  

1. Islam abangan menggabungkan berbagai aktivitas ritual tradisional dengan 
pengajaran Islam yang maknanya mencari perlindungan dan keselamatan diri 
kepada Allah, dari hal-hal yang dapat membahayakan pertahanan hidupnya.  

2. Islam santri memiliki perhatian penuh terhadap doktrin sebagaimana terdapat 
dalam Al-Qur`an dan Sunnah.  

3. Islam priyayi yang dianut oleh kaum aristokrat, mereka memahami, menghayati 
dan mengamalkan Islam dari unsurnya yang paling substansial dan 
mengharapkan terciptanya moralitas yang baik dalam suasana kebatinan.  
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Pokok Doa  

Lihat pokok doa yang kami kirim pada hari Minggu, 31 Agustus 2008.  

  



40 Hari Doa 2008 
 

21 
 

Kamis, 4 September 2008: Spanyol, Sejarah Islam di 
Spanyol Sekitar Abad 21 

Banyak daerah di Spanyol berada di bawah pemerintahan Islam selama lebih dari 700 
tahun. Al-Andalus, adalah nama Arab yang diberikan kepada bagian-bagian dari 
Peninsula Iberian yang dikuasai oleh Islam, atau Moor, sampai runtuhnya Kota Granada 
sebagai benteng pertahanan terakhir Islam di tahun 1492. Islam Spanyol atau "Al-
Andalus" masih dilihat oleh beberapa orang sebagai contoh bagaimana umat Kristen, 
Yahudi, dan Islam harus hidup bersama-sama. Namun, banyak ahli telah menunjukkan 
bahwa ide-ide dari kota Al-Andulus ini bukanlah ide yang sebenarnya.  

Saat ini, Spanyol memiliki sekitar 800.000 pengikut Islam yang kebanyakan adalah 
imigran dari Maroko. Salah satu mesjid terbesar di Eropa yang dibangun dengan 
bantuan dana Arab Saudi terletak di Madrid. Walaupun Islam Afrika Utara adalah 
minoritas yang signifikan di Spanyol, beberapa orang Kristen Spanyol secara aktif 
mencari cara untuk memperkenalkan Kristus kepada mereka. Hal yang mengejutkan 
adalah hampir setengah dari populasi di dua daerah Spanyol, Ceuta dan Melillia, adalah 
Islam.  

Betapa senangnya, ada usaha besar untuk mendistribusikan literatur, kaset, dan DVD 
rohani kepada umat Islam yang sedang dalam perjalanan ke dan dari Maroko, terutama 
di kota-kota pelabuhan Aljazair dan Malaga. Sayangnya, hampir tidak ada pengikut 
Kristus dari Suku Arab atau Barber yang bertemu secara teratur untuk berdoa dan 
saling menguatkan. Beberapa kelompok berusaha untuk melakukan hal tersebut, 
meskipun sering kali berada dalam situasi yang kurang menguntungkan. Beberapa 
orang dari Afrika Utara dari latar belakang Islam sekarang sedang belajar di sekolah 
Alkitab berbahasa Spanyol. Situasi mereka tidak mudah karena mereka sering kali 
ditolak oleh keluarga dan teman-teman mereka.  

Pokok Doa  

Lihat pokok doa yang kami kirim pada hari Minggu, 31 Agustus 2008.  

Indonesia: Provinsi Sulawesi Tenggara.  

Berdoa agar Tuhan melawat semua: ulama, habib, ustadz, ustadzah, haji, hajah, santri, 
pria, wanita, tua, muda, mahasiswa, pelajar, anak-anak dari semua lapisan sosial. Baik 
penduduk asli dan juga pendatang, semua orang Islam yang berada di kota-kota dan 
desa-desa di pesisir dan pedalaman di seluruh Sulawesi Tenggara.  
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Kamis, 4 September 2008: Islam Transformasi 

Kata transformatif berasal dari bahasa Inggris "transformation" yang berarti perubahan 
(bentuk). Kata transformatif yang berada setelah kata Islam tersebut menunjukkan 
sebagai kata sifat (adjective), keterangan atau keadaan. Sehingga dapat dikatakan 
Islam transformatif adalah Islam yang mengubah, membentuk, atau menjadikan. Yaitu 
mengubah keadaan masyarakat yang terbelakang menjadi masyarakat yang maju. 
Membentuk manusia biadab menjadi manusia beradab, atau membentuk masyarakat 
yang mencapai kemajuan secara seimbang antara urusan dunia dan akhirat, urusan 
iman dan amal, urusan material dan spiritual.  

Latar Belakang Timbulnya Islam Transformasi  

Secara substansial dan essensial Islam transformatif sudah muncul sejak zaman 
Rassulullah SAW. Ini dilihat dari misi yang ditunjukkan untuk membebaskan manusia 
dari berbagai hal yang merendahkan martabatnya, seperti kemusyrikan, pertengkaran, 
kebodohan dan berbagai keterbelakangan lainnya. Sedangkan secara formal muncul di 
Indonesia di tahun 90-an. Tokoh yang mengembangkannya adalah Kuntowijoyo. Dalam 
bukunya "Paradigma Islam Interpretasi untuk Aksi" dikatakan sebagai berikut.  

Salah satu kepentingan terbesar Islam sebagai sebuah ideologi sosial adalah 
bagaimana merubah masyarakat sesuai dengan cita-cita dan visinya mengenai 
transformasi sosial. Semua ideologi atau filsafat sosial menghadapi suatu pertanyaan 
pokok yakni bagaimana mengubah masyarakat dari kondisinya yang sekarang menuju 
kepada keadaan yang lebih dekat dengan tatanan idealnya. Elaborasi (pengembangan) 
terhadap pertanyaan pokok semacam itu biasanya menghasilkan teori-teori sosial yang 
berfungsi untuk menjelaskan kondisi masyarakat yang empiris pada masa kini dan 
sekaligus memberikan "insight" mengenai perubahan dan transformasinya. Karena 
teori-teori yang berasal dari ideologi-ideologi sosial sangat berkepentingan terhadap 
terjadinya transformasi sosial, maka dapat dikatakan bahwa hampir semua teori sosial 
tersebut bersifat transformatif. (Buku "Kuntowijayo", hal. 337).  

Pokok Doa  

Lihat pokok doa yang kami kirim pada hari Minggu, 31 Agustus 2008.  
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Jumat, 5 September 2008: Tantangan: Menjangkau Suku 
Bugis di Indonesia 

Suku Bugis yang berada di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia, adalah pemeluk 
agama Islam. Populasi mereka lebih dari 3,5 juta orang. Mereka dikenal sebagai orang-
orang Muslim yang teguh dalam keyakinan mereka, bahkan cenderung radikal. Mereka 
memiliki masa lalu melakukan kekerasan dan aniaya terhadap orang percaya, yang 
adalah minoritas. Walaupun mereka dikenal beragama Islam, namun dalam kehidupan 
sehari-hari masih banyak dijumpai praktik animisme, seperti mencari kekuatan dari roh 
orang yang telah meninggal, meminta bantuan dari dukun, dan menggunakan berbagai 
jimat-azimat. Kehidupan mereka yang berbaur dengan kekuatan kegelapan ini telah 
menghalangi mata rohani mereka dari berita Injil Kerajaan yang disampaikan oleh orang 
percaya pada mereka.  

Diketahui, baru sedikit sekali pemberita Injil yang melayani di antara orang Bugis. 
Sampai saat ini pula masih sangat sedikit orang Bugis yang telah menerima Juru 
Selamat.  

Kesaksian:  

"Pramana" (bukan nama sebenarnya), adalah seorang penduduk setempat yang 
percaya pada Mesias, yang aslinya bukan berasal dari kelompok orang Kristen. Ia 
tumbuh di Makasar, ibukota provinsi Sulawesi Selatan, dan belajar di perguruan tinggi. 
Melalui kebersamaannya dalam kelompok orang Kristen di kampusnya, ia mengerti 
kebutuhan untuk menjangkau kaum Muslim di sekitarnya. Setelah lulus, ia masuk 
sekolah Alkitab dan akhirnya bergabung dengan kelompok yang melayani kaum 
Muslim. Ia juga bekerja secara umum untuk mencukupi kebutuhan keluarganya yang 
terdiri dari empat orang. Pemberita Injil seperti "Wally" yang berasal dari suku lain 
sering kali menghadapi kesulitan dari orang Bugis. Berdoa agar Tuhan melembutkan 
hati orang Bugis untuk mendengar dan menerima Kabar Baik dari "orang luar".  

Pokok Doa  

Lihat pokok doa yang kami kirim pada hari Minggu, 31 Agustus 2008.  

Indonesia: Provinsi Sulawesi Tengah  

Berdoa mohon Tuhan melawat semua: ulama, habib, ustadz, ustadzah, haji, hajah, 
santri, pria, wanita, tua, muda, mahasiswa, pelajar, anak-anak dari semua lapisan 
sosial. Baik penduduk asli dan juga pendatang, semua orang Islam yang berada di kota-
kota dan desa-desa di pesisir dan pedalaman di seluruh provinsi Sulawesi Tengah.  
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Jumat, 5 September 2008: Islam Inklusif-Pluralis 

Pada era sekarang semakin banyak pertentangan dan permusuhan yang 
dilatarbelakangi perbedaan agama, suku, kepentingan politik, ekonomi, dan budaya.  

Pengertian Islam Inklusif Pluralis: Kata Inklusif berasal dari bahasa Inggris, "inclusive" 
yang berarti sampai dengan dan termasuk. Sedangkan pluralis, plural yang berarti 
jamak atau banyak. Islam Inklusif-Pluralis memahami bahwa keragaman yang 
didasarkan pada pandangan bahwa agama-agama lain yang ada di dunia ini sebagai 
yang mengandung kebenaran dan dapat memberikan manfaat serta keselamatan bagi 
penganutnya, sehingga bila ini diterapkan di Indonesia, maka ia harus memenuhi 
sebuah syarat, yaitu komitmen yang kokoh terhadap agama masing-masing. Islam 
Inklusif-Pluralis dalam berinteraksi dengan beraneka ragam unsur dalam masyarakat, 
tidak saja dituntut untuk membuka diri dan belajar menghormati mitra dialognya, tetapi 
juga harus berkomitmen terhadap agama yang dianutnya. Dengan harapan akan terjadi 
dialog antaragama yang memerkaya setiap pelakunya.  

Paham Islam Inklusif-Pluralis sebenarnya sudah lama berkembang di Indonesia dan 
dapat dijumpai pada kalangan Islam modernis, seperti Nurcholish Madjid, Alwi Shihab, 
dan lain-lain. Saat ini, paham Islam Inklusif-Pluralis sangat ditentang khususnya dari 
Islam Fundamentalis.  

Majelis Ulama Indonesia, saat musyawarah Nasional VII tanggal 25 - 29 Juli 2005, 
mengeluarkan sebelas fatwa dan salah satunya mengharamkan pluralisme (sumber: 
Koran tempo). Sementara itu pada bulletin yang sama, Prof. DR. Azyumardi Azra 
mengatakan Fatwa MUI sangat bertentangan dengan prinsip Islam (hal 8).  

Orasi singkat yang disampaikan oleh Azyumardi Azra (rector UIN Jakarta) menyatakan 
bahwa Fatwa Majelis Ulama Indonesia dapat menciptakan konflik intra maupun 
antarumat beragama. Selain itu fatwa ini dapat berimplikasi buruk, yaitu menjadi 
justifikasi untuk mengambil jalan singkat dalam mengatasi perbedaan. Fatwa MUI itu 
sebenarnya bertentangan dengan prinsip Islam yang mengedepankan nilai-nilai 
tasamuh (toleransi) dan ajakan untuk berdakwah dengan menggunakan hikmah 
(kebijaksanaan) dan berargumentasi secara rasional (mujadalah), ungkap Azyumardi 
Azra. Inklusif-Pluralis harus berkomitmen terhadap agama yang dianutnya, dan terbuka 
untuk berdialog antaragama.  

Pokok Doa  

Lihat pokok doa yang kami kirim pada hari Minggu, 31 Agustus 2008.  
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Sabtu, 6 September 2008: Hidup di Turkmenistan, Asia 
Tengah 

Turkmenistan jarang sekali menjadi subjek dari surat kabar internasional. Namun, pada 
Desember 2006 negara ini mendapatkan perhatian karena tiba-tiba presidennya yang 
eksentrik, Saparmurat Niyasov, meninggal. Turkmenistan adalah negara merdeka yang 
terletak di antara Iran dan Uzbekistan. Hampir 90% dari wilayahnya adalah padang 
gurun pasir dan batu kerikil. Sebagian besar masyarakatnya tinggal di daerah tepi 
sungai dan berbagai sumber mata air. Padang gurun ini menyimpan cadangan gas dan 
minyak yang sangat besar. Turkmenistan adalah suplier gas alam ke-5 terbesar di 
seluruh dunia. Walaupun negara ini menerima pendapatan yang sangat besar dari 
sumber daya Hidrokarbon, ketidakadilan terlihat di mana-mana. Mayoritas orang 
Turkmenistan masih berjuang untuk dapat bertahan hidup. Tapi di ibukota Ashgabat, 
ada banyak gedung marmer mewah nan berkilauan.  

Berawal pada tahun 1998, hampir semua utusan Injil diusir oleh pemerintah 
Turkmenistan. Semenjak itu, semua kegiatan keagamaan mengalami penindasan yang 
berat. Pertemuan kelompok rumah dalam bentuk apapun dilarang. Mereka yang 
ditemukan menghadiri pertemuan agama secara rahasia akan beresiko kehilangan 
rumah dan pekerjaan mereka. Mata-mata Turkmenistan memantau dengan teliti orang-
orang yang dianggap sebagai orang Kristen dan juga seluruh orang asing.  

Walaupun demikian, secara tertutup gereja terus bertumbuh di Turkmenistan. Ada 
sekitar 700-1000 orang Kristen di negara tersebut dan sejumlah kelompok doa rumah 
bawah tanah yang bertemu secara rahasia. Dua gereja Kristen berbahasa Rusia telah 
diberikan izin resmi untuk bertemu. Sayangnya, gereja yang terdaftar dan kebanyakan 
dari kelompok rumah bawah tanah menggunakan bahasa Rusia. Telah ada Alkitab PB 
dalam Bahasa Turkmenistan, terjemahan itu masih memerlukan penyempurnaan dalam 
beberapa bagiannya dengan menggunakan bahasa modern. Terjemahan Alkitab PL 
sedang dikerjakan.  

Pokok Doa  

Lihat pokok doa yang kami kirim pada hari Minggu, 31 Agustus 2008.  

Indonesia: Provinsi Sulawesi Utara  

Berdoa mohon Tuhan melawat semua: ulama, habib, ustadz, ustadzah, haji, hajah, 
santri, pria, wanita, tua, muda, mahasiswa, pelajar, anak-anak dari semua lapisan 
sosial. Baik penduduk asli dan juga pendatang, semua orang Islam yang berada di kota-
kota dan desa-desa di pesisir dan pedalaman, di seluruh Sulawesi Utara.  
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Sabtu , 6 September 2008: Islam Kontekstual 

Kata kontekstual berasal dari bahasa Inggris dari kata "sontaxt", yaitu istilah yang 
berhubungan dengan kata-kata, konteks, suasana, dan keadaan. Kata ini Lalu menjadi 
kata kontekstual yang berhubungan dengan konteks, dilihat dalam hubungan dalam 
kalimat. Dalam pengertian yang lain, kontekstual berarti keadaan atau situasi di mana 
suatu kalimat atau perkataan itu dikatakan.  

Islam kontekstual adalah Islam yang dipahami sesuai dengan situasi dan kondisi di 
mana Islam tersebut dikembangkan.  

Hal ini didasarkan pada latar belakang sejarah Islam, sebagaimana Al-Qur`an 
diturunkan. Al-Qur`an diturunkan 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Medinah.  

Wahyu Ilahi yang diturunkan sebelum hijrah (Makkiyah) berjumlah 19`30 dari Al-Qur`an, 
surat dan ayat-ayatnya pendek-pendek dan gaya bahasanya singkat-singkat (ijaz), 
karena sasaran yang pertama dan utama pada periode Mekah ini adalah orang-orang 
Arab asli (Suku Quraisy dan suku-suku Arab lainnya).  

Isi surat Makkiyah pada umumnya berupa ajakan atau seruan untuk bertauhid yang 
murni (pure monotheisme) atau keTuhanan yang Maha Esa secara murni dan juga 
tentang pembinaan mental dan ahlak. Adapun wahyu yang diturunkan sesudah hijrah 
disebutnya ayat Madaniyah dan merupakan 11`30 dari Al-Qur`an. Surat dan ayat-
ayatnya panjang-panjang dan gaya bahasanya panjang lebar dan lebih jelas (ithnab). 
Karena sasarannya bukan hanya orang-orang Arab asli, melainkan juga non Arab dari 
berbagai bangsa yang telah mulai banyak masuk Islam, yang tentunya mereka kurang 
menguasai Bahasa Arab. Isi surat-surat ayat-ayat Madaniyah pada umumnya berupa 
norma-norma hukum untuk pembentukan dan pembinaan masyarakat atau umat Islam 
dan negara yang adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah SWT.  

Pendekatan kontekstual di Indonesia dipelopori oleh:  

1. Jalaluddin Rahmat dalam bukunya "Islam Aktual".  
2. Faziur Rahman dalam bukunya "Islam".  
3. Kuntowijoyo dalam bukunya Paradigma Islam  

Pokok Doa  

Lihat pokok doa yang kami kirim pada hari Minggu, 31 Agustus 2008.  
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Minggu, 7 September 2008: Kembali Kepada Kristus 

Apakah tantangan-tantangan bagi orang percaya baru? Saat kita mengikut Tuhan 
Yesus, identitas kita dan rasa kepemilikan kita juga dipengaruhi. Muncullah berbagai 
pertanyaan: Siapakah saya? Apakah nilai-nilai saya? Orang-orang percaya baru dari 
latar belakang Muslim juga memiliki pertanyaan yang sama, ditambah tekanan 
psikologis yang sangat berat, ketakutan (pada Allah, bahwa Ia akan menghukum 
mereka jika mereka berubah, takut akan keluarga, sanak-saudara, masyarakat, takut 
aniaya dan kematian), terlebih ketika hukum tidak berpihak pada mereka atau ketika 
orang percaya tidak memercayai mereka yang menjadi percaya. Beberapa bahkan 
mengalami penolakan dari masyarakat mereka atau bahkan dari Tubuh Kristus atau 
kedua-duanya, yang akhirnya mendatangkan rasa malu bagi mereka.  

Rintangan terbesar bagi orang percaya baru dari latar belakang Islam adalah umat 
percaya sendiri. Seseorang telah berkata, "Jika kita ingin melihat kaum Muslim percaya 
kepada Tuhan Yesus dan bertumbuh di dalam-Nya kita harus mengubah perilaku kita 
yang ekstrim dan menjauhi mereka." Orang percaya baru membutuhkan model dan 
teladan apa artinya mengikuti Kristus dan menyembah-Nya, dengan cara yang 
menghormati identitas budaya mereka. Bagi kebanyakan, tidak ada contoh bagaimana 
harus berjalan dalam Roh. yang lain berjuang untuk mencari tempat yang aman untuk 
berkumpul, bersekutu dan berdoa.  

Hubungan adalah hal terpenting dalam masyarakat Muslim. Orang percaya baru 
memiliki pertanyaan seperti: "Bagaimana kita menghormati Kristus dalam kehidupan 
sehari-hari, pernikahan, bagaimana membesarkan anak di tengah kehidupan 
masyarakat Muslim? Apakah yang seseorang akan lakukan ketika dikatakan murtad 
karena mengikut Kristus? Bagaimana menemukan pasangan nikah dari merayakan 
pernikahan sebagai pengikut Kristus di komunitas lokal? di mana dan bagaimana 
seseorang dikuburkan? Juga berbagai pertanyaan teologis yang mereka hadapi tentang 
Alkitab, Tuhan, sikap dan praktek kehidupan Kristen yang semuanya masih baru untuk 
mereka.  

Karena komitmen mereka kepada Kristus beberapa orang kehilangan tanah, pekerjaan, 
warisan keluarga, pasangan hidup, anak-anak, partisipasi dalam keluarga atau acara 
khusus. Banyak yang telah dianggap sebagai pengkhianat agama, keluarga saat 
mereka memilih mengikut Kristus. yang lain telah mengalami kematian.  

Pokok Doa  

Lihat pokok doa yang kami kirim pada hari Minggu, 31 Agustus 2008.  

Indonesia: Provinsi Gorontalo  

Berdoa mohon Tuhan melawat semua: ulama, habib, ustadz, ustadzah, haji, hajah, 
santri , pria, wanita, tua, muda, mahasiswa, pelajar, anak-anak dari semua lapisan 
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sosial. Baik penduduk asli dan juga pendatang, semua orang Islam yang berada di kota-
kota dan desa-desa di pesisir dan pedalaman di seluruh Gorontalo.  
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Minggu, 7 September 2008: Islam Esoteris 

Pengertian kata esoteris berasal dari bahasa Inggris "esoteric" yang berarti hanya 
diketahui dan dipahami oleh beberapa orang tertentu saja. Dalam perkembangan 
selanjutnya, kata esoteris berarti aspek dalam batin, hakikat, inti atau substansi, 
sebagai lawan dari aspek luar, aspek lahir, aspek syariat dan aspek materi. Maka yang 
dimaksud dengan Islam Esoteris adalah ajaran agama Islam yang menekankan kajian 
pada aspek batin yang merupakan inti dari agama. Aspek batin ini meliputi tujuan dari 
beragama, yaitu mencapai kehidupan yang sejahtera, selamat, dan sentosa dengan 
jalan membersihkan dan mendekatkan diri kepada Allah. Ajaran Islam Esoteris tidak 
mempermasalahkan segi-segi simbol atau bahasa yang dianut oleh agama lain, dan 
juga tidak memperdebatkan perbedaan dalam cara-cara atau syariat untuk mencapai 
tujuan (hakikat). Namun demikian dalam Islam Esoteris tidak berarti meremehkan atau 
tidak menganggap penting terhadap syariat.  

Pemahaman esoterisme mengakui pentingnya syariat, simbol atau bahasa agama 
sebagai bingkai dalam perjalanan waktu menuju kebenaran hakiki, tetapi karena jalan 
itu mendapat pengesahannya dari nurani, maka dalam perilaku keagamaan dimensi 
esoteris itu juga harus dipandang sebagai bagian doktrin agama yang bersifat mutlak, 
walaupun kemutlakannya masih dalam taraf relatif.  

Akhirnya masing-masing penganut agama tertentu harus meyakini bahwa agama yang 
dianutnya adalah benar secara mutlak, tanpa harus menafikkan kemutlakan kebenaran 
agama yang dianutnya. Namun, berbarengan dengan keyakinan itu, juga memberikan 
kemungkinan bagi orang lain yang menganut agama yang berbeda untuk memutlakkan 
agama yang dianutnya. (Buku "Kamarudidn Hidayat dan Muhammad Wahyunya Nifas", 
hal 14)  

Latar Belakang Timbulnya Islam Esoteris 

Ada 4 sebab timbulnya Islam esoteris:  

1. Muncul sebagai reaksi sebagian besar umat Islam yang mengamalkan ajaran 
agamanya dan hanya terhenti pada pengalaman syariat dari segi lahiriahnya saja 
sesuai ketentuan ilmu fiqih. Syariat, rukun, dan tata cara sholat yang 
sesungguhnya sebagaimana diatur dalam fiqih misalnya dipelajari dan diamalkan 
secara seksama. Namun, hikmat dan hakikat dan makna dari sholat tersebut 
belum dipahami. Mereka sudah menganggap cukup apabila kewajiban 
melaksanakan sholat tersebut telah terpenuhi dan tidak berkewajiban terhadap 
kepekaan sosial serta pengendalian diri terhadap orang lain.  

2. Timbul sebagai reaksi kehidupan masyarakat modern yang hanya mementingkan 
segi lahiriah material yang tidak pernah merasa puas. Namun dalam 
kenyataannya, kehidupan cinta kasih, rindu kedamaian, persaudaraan tidak 
dapat dijawab dengan materi, sehingga mereka akhirnya lari pada pelampiasan 
yang bersifat sementara seperti: mabuk, narkoba, seks bebas, pergi ke 
diskotik/kafe, dan sebagainya.  
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3. Sebagai upaya untuk mencapai titik temu antara pemeluk agama yang berbeda, 
karena perasaan superiotas masing-masing pemeluk agama yang berbeda, atau 
penganut aliran dalam satu agama. Contoh penganut teologi Mu`tazilah sering 
berseteru dengan penganut teologi Asy`ariyah, atau antara Sunni dengan kaum 
Shiah, padahal mereka sama-sama berada dalam agama Islam. Islam Esoteris 
memandang bentuk-bentuk (dari agama apapun) sebagai keistimewaan 
tersendiri yang harus dihormati, dan pluralitas agama ialah sejalan dengan 
kehendak Ilahi.  

4. Timbul sebagai jalan dialog yang didasarkan pada ketulusan, spontanitas, lepas, 
pikiran yang terbuka dan kebersamaan antar penganut agama. Melalui dialog 
akan tercipta suasana kehidupan yang berdampingan, saling memberi manfaat 
dan sang menolong antara penganut agama. Dengan demikian orang-orang 
yang ingin memecah bangsa melalui pendekatan agama tidak akan berhasil, 
karena masing- masing tidak menganggap pemeluk agama yang lain sebagai 
musuh tetapi sebagai mitra.  

Paham Islam esoteris ini muncul di era post modern dan dikembangkan oleh kalangan 
cendekiawan Indonesia seperti:  

Prof. DR.H.M. Quraish Shihab, Dr. Alwi Shihab, Soetjipto Wirosardjono, Dr.Komaruddin 
Hidayat, Anad Krishna, Ahmad Chodjim.  

Pokok Doa  

Lihat pokok doa yang kami kirim pada hari Minggu, 31 Agustus 2008.  
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Senin, 8 September 2008: Ghana 

Populasi: 23.000.000  
Kristen: 68,9%  
Islam: 15,9%  
Tradisional (Animisme): 8,5%  
Kepercayaan lain / tanpa kepercayaan 6,7%  

Kedamaian di Tengah Perbedaan Agama dan Ekonomi 

Tahun 2007, Ghana merayakan kemerdekaan dari Inggris Raya yang ke-50 tahun. 
Negara ini telah mengalami periode stabilitas politik yang panjang dan pertumbuhan 
ekonomi yang sayangnya belum mencapai semua segmen masyarakat. Musim 
kemarau panjang telah menyebabkan panen yang buruk, bahkan ada waktu-waktu di 
mana tidak ada listrik karena penjatahan air di waduk air terbesar yang pernah dibuat 
oleh manusia Afrika, dan au Volta. Hal tersebut terkadang menghalangi berfungsinya 
turbin listrik. Secara umum, tanah di utara jauh lebih buruk dan lebih tidak produktif 
dibandingkan dengan tanah di daerah selatan (hanya satu musim hujan dan satu musim 
panen di utara dibandingkan dengan dua kali panen di daerah selatan). Usaha yang 
besar diperlukan oleh pemerintah dan lembaga bantuan untuk lebih jauh membantu 
pengembangan di Ghana bagian utara.  

Orang Kristen lebih banyak berada di bagian selatan dan orang Islam di bagian utara 
(meskipun kebanyakan suku masih dipengaruhi oleh kepercayaan animisme). 
Untungnya, ada beberapa kelompok orang percaya di daerah utara. Bagaimanapun, 
negara-egara Islam telah menginvestasikan jumlah uang yang cukup banyak untuk 
membawa Islam kepada suku-suku yang berbeda. Ada perlombaan di antara Islam dan 
kekristenan di banyak wilayah Afrika Barat. Walaupun kehidupan berdampingan yang 
damai ada di antara kedua kelompok tersebut, namun masih ada konflik di antara 
berbagai sekte Muslim di daerah tersebut.  

Kekuatan Islam di Ghana adalah di Kota Wa, di barat laut negara itu. Penduduknya 
mayoritas beragama Islam dan bekerja sebagai pedagang. Pada tahun 2007 beberapa 
orang percaya di Wa melihat sejumlah penduduk percaya kepada Yesus Kristus. Sulit 
bagi orang percaya baru untuk menghadiri ibadah umum. Bagi kebanyakan mereka, hal 
itu berarti penolakan dari keluarga.  

Kesaksian dari Ghana:  

Sebagai seorang Muslim yang ekstrim dan telah bertahun-tahun menolak Injil, Malik 
sekarang sangat tertarik akan hal-hal mengenai Tuhan Yesus. Sekarang, dengan damai 
sejahtera, ia ia telah menjadi seseorang yang memproklamirkan Tuhan Yesus. Baru-
baru ini ia telah menerima film Yesus dan memutarnya di desa, di mana Islam telah 
hadir lebih dari 400 tahun. Tingkat buta huruf di desa petani yang penduduknya 
berjumlah 5000 ini sangatlah tinggi sehingga film ini sangat disukai. Banyak penduduk 
yang telah mendengar Injil dengan gembira. Beberapa waktu kemudian, diketahui 
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bahwa hampir 100 orang di desa itu telah menerima hidup baru dalam Mesias. Setelah 
mereka menaruh kepercayaan mereka dalam Yesus yang melepaskan mereka dari 
kuasa roh jahat, mereka membakar zimat-azimat mereka. Mereka juga mengalami 
perlawanan dari beberapa orang.  

Pokok Doa  

Lihat pokok doa yang kami kirim pada hari Minggu, 31 Agustus 2008.  

Indonesia: Provinsi Nusa Tenggara Timur  

Berdoa mohon Tuhan melawat semua: ulama, habib, ustadz, usfadzah, haji, hajah, 
santri, pria, wanita, tua, muda, mahasiswa, pelajar, anak-anak dari semua lapisan 
sosial. Baik penduduk asli dan juga pendatang, semua orang Islam yang berada di kota-
kota dan desa desa di pesisir dan pedalaman di seluruh NTT.  
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Senin, 8 September 2008: Islam Tradisional 

Islam tradisional merupakan salah satu corak paham keislaman yang paling populer 
dan banyak dianut oleh masyarakat Indonesia. Paham keislaman ini sering dikonfrontir 
dengan Islam modernis yang menuduh Islam tradisional sebagai penghambat kemajuan 
dan membawa kemunduran umat Islam. Berbagai pemikiran yang dilakukan kaum 
modernis untuk membawa umat Islam kepada kemajuan adalah dengan terlebih dahulu 
meninggalkan sikap tradisionalnya.  

Pengertian Islam Tradisional 

Berasal dari bahasa Inggris, "tradition" artinya tradisi. Dalam kamus bahasa Indonesia, 
kata tradisi diartikan segala sesuatu, seperti adat, kepercayaan, kebiasaan, ajaran dan 
sebagainya yang turun temurun dari nenek moyang.  

Dalam perkembangan selanjutnya, Islam tradisional tidak hanya ditujukan kepada 
mereka yang berpegang teguh kepada Al-Qur`an dan Al-sunnah, melainkan juga hasil 
pemikiran (ijtihad) para ulama yang dianggap unggul dan kokoh dalam berbagai bidang 
keilmuan, seperti "fiqih" (hukum Islam), tafsir, teologi, "Tasawuf", dan sebagainya.  

Ciri-ciri Islam Tradisional 

1. Eksklusif (tertutup) tidak mau menerima pemikiran, pendapat, dan saran yang 
berasal dari luar, terutama dalam bidang keagamaan karena memandang bahwa 
hanya kelompoknya saja yang benar, sedangkan kelompok yang lainnya tidak 
benar.  

2. Tidak membedakan antara hal-hal yang bersifat ajaran dengan non ajaran.  
3. Berorientasi ke belakang. Menilai berbagai keputusan hukum para ulama di 

masa lampau lebih agung dan menjadi contoh ideal, yang tidak mungkin 
dikalahkan oleh para ulama atau sarjana yang muncul kemudian.  

4. Cenderung tekstualitas-literalis tanpa melihat latar belakang dan situasi sosial 
yang menyebabkan ayat Al-Qur`an itu diturunkan, serta pesan yang terkandung 
di balik satu ayat. Maka mereka meniru segala macam yang dicontohkan Nabi 
dan ulama masa lampau seperti pola busana nabi yang mengenakan jubah, 
berjanggut, memakai sorban, makan dengan tangan, tidak menggunakan 
produk-produk teknologi modern, cenderung kembali ke alam.  

5. Tidak membatasi waktu, misalnya belajar di pesantren tanpa batas waktu 
tertentu.  

6. Cenderung tidak mempermasalahkan tradisi masyarakat lokal setempat sebelum 
agama Islam diterima, yang penting menentramkan hati dan perasaan umat.  

7. Cenderung lebih mengutamakan perasaan dari pikiran. Kegiatan ritual 
keagamaan lebih diperbanyak seperti Zikir, berdoa, mengadakan selamatan 
bersama, istighosyah bersama, pergi ziarah dan sebagainya.  

8. Cenderung bersifat jabariah dan teosentris. Tunduk dan patuh pada Tuhan, 
pasrah pada takdir.  

9. Kurang tertarik pada ilmu pengetahuan dan teknologi modern.  
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10. Cenderung puas dengan apa yang sudah ada, tidak tertarik pada persaingan 
global.  

Pokok Doa  

Lihat pokok doa yang kami kirim pada hari Minggu, 31 Agustus 2008.  
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Selasa, 9 September 2008: Muslim di Hong Kong 

Total populasi: 7 juta  
Populasi Muslim: 200.000  

Hongkong, sering kali disebut "Mutiara Timur" yang terdiri dari Pulau Hong Kong dan 
beberapa area yang diasosiasikan dengan pantai Tiongkok. Populasi Muslim di Hong 
Kong termasuk 90.000 penduduk asli Hongkong (Tiongkok, India, Pakistan, Malaysia) 
dan sekitar 110.000 tenaga kerja dari Indonesia.  

Hong Kong (seringkali ditulis HK) berkembang menjadi pelabuhan yang sangat penting 
sebagai daerah bekas jajahan Inggris. di awal tahun 1650 banyak orang Islam yang 
datang dari India sebagai bagian dari pasukan Inggris dan sebagai pelaut dengan 
perusahaan East India Company. Saat yang sama, Muslim Tiongkok juga pindah ke HK 
dan secara perlahan-lahan membentuk komunitas mereka sendiri. Mesjid pertama di 
HK dibangun pada tahun 1890. Sekarang, ada lima mesjid di HK. Ada juga 2 kuburan 
Islam, 8 sekolah dan TK Muslim, serta 10 organisasi penting Islam.  

Dalam 10 tahun terakhir, banyak jumlah pekerja dari Indonesia yang datang ke Hong 
Kong. Kebanyakan bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan 80-90% dari mereka 
adalah perempuan. Saat liburan, mereka sering kali berkumpul di Taman Victoria. 
Orang percaya lokal Tiongkok telah menjalin persahabatan dengan orang Indonesia 
dan beberapa jemaat baru telah dimulai. Akan tetapi, gereja butuh lebih banyak tenaga 
kerja dan sumber daya agar secara efektif membawa Kabar Baik mengenai kasih 
Tuhan kepada orang-orang Indonesia di sana.  

Pokok Doa  

Lihat pokok doa yang kami kirim pada hari Minggu, 31 Agustus 2008.  

Indonesia: Provinsi Nusa Tenggara Barat  

Berdoa mohon Tuhan melawat semua: ulama, habib, ustadz, ustadzah, haji, hajah, 
santri, pria, wanita, tua, muda, mahasiswa, pelajar, anak-anak dari semua lapisan 
sosial. Baik penduduk asli dan juga pendatang, semua orang Islam yang berada di kota-
kota dan desa-desa di pesisir dan pedalaman di setiap pulau di seluruh NTB.  
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Selasa , 9 September 2008: Islam Modernis 

Paham keislaman mulai marak pada abad ke-20, setelah terjadinya pembaharuan Islam 
di beberapa negara mayoritas Islam seperti: Saudi Arabia, Mesir, Turki, Indonesia dan 
Pakistan. Paham ini banyak dianut oleh kalangan muda terpelajar, dan sering kali 
mendapat tantangan, bahkan kecurigaan dari kalangan Islam tradisional.  

Kata modernis berasal dari bahasa Inggris "modernistic" yang berarti model baru. 
Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia kata modernis diartikan sebagai yang 
terbaru, cara baru, mutakhir. Selanjutnya kata modern erat pengertiannya dengan kata 
modernisasi yang berarti pembaharuan atau "tajdid" dalam bahasa Arabnya.  

Islam modernis adalah paham keislaman yang didukung oleh sikap yang rasional, 
ilmiah serta sejalan dengan Al-Qur`an dan hadist. Ini dapat diartikan berpikir secara 
dinamis, progresif dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan.  

Gerakan Islam modernis muncul dalam rangka menyesuaikan paham-paham 
keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang adalah hasil kemajuan ilmu 
pengetahuan dan teknologi modern. Dengan jalan ini para pemimpin Islam modernis 
mengharapkan dapat melepaskan umat Islam dari kemunduran untuk dibawa kepada 
kemajuan.  

Islam Aktual 

Islam "actual" merupakan salah satu corak pemahaman keislaman yang banyak dianut 
di kalangan muda terpelajar. Kata aktual dari bahasa Inggris "actual" yang berarti 
keadaan yang sebenarnya, memang betul- betul dan sesungguhnya.  

Islam Aktual mengakui bahwa Al-Qur`an berpotensi dan ideal dalam meletakkan dasar-
dasar bagi pegangan hidup. Namun dalam kenyataannya, ajaran Islam dalam bidang 
ekonomi, akhlak, akidah, politik, sosial, ilmu pengetahuan, kebudayaan dan 
sebagainya, tidak diaktualisasikan ajaran tersebut secara empirik.  

Pokok Doa  

Lihat pokok doa yang kami kirim pada hari Minggu, 31 Agustus 2008.  
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Rabu, 10 September 2008: Muslim di Beijing Kuno 

Populasi: 15.380.000 (2005) Kelompok Han: 96% Kelompok Muslim terbesar: orang-
orang Hui (diperkirakan lebih 2% atau sekitar 280.800)  

Ada Sekitar 12 Juta Orang Hui di Seluruh Tiongkok  

Beijing adalah ibukota dari Republik Rakyat Tiongkok. Kota ini telah dibangun lebih dari 
3.000 tahun yang lalu dan dianggap sebagai ibukota Tiongkok selama lebih dari 850 
tahun.  

Orang Hui menelusuri kembali garis keturunan mereka dari pedagang Islam, tentara, 
dan para pejabat yang datang ke Tiongkok selama abad ke-7 sampai abad ke-14. Kala 
itu, pria-pria tinggal dan menikahi penduduk lokal (wanita) Tiongkok. Suku Hui 
berasimilasi dengan hampir sempurna dengan masyarakat Tiongkok sehingga mereka 
hampir tidak bisa dibedakan dengan Suku Han, kecuali dalam dialek dan praktek 
keagamaan. Ini adalah tingkatan dedikasi yang tinggi bagi Islam di antara Suku Hui. Di 
wilayah utara dari Tiongkok Timur Laut, mereka lebih liberal. di wilayah tersebut mereka 
merokok, minum dan makan daging babi ketika jauh dari rumah. Secara keseluruhan, 
Suku Hui dikatakan sebagai Islam yang paling tidak radikal di dunia.  

Seseorang dapat menemukan Muslim Hui di seluruh wilayah ibukota, namun mereka 
cenderung berkumpul di jalan tertentu, beberapa kota, atau di desa yang berada di 
sekitar kota. Sejumlah besar suku Hui tinggal di daerah Niujie, Beijing Pusat. Lebih dari 
11.000 Suku Hui tinggal di daerah seluas 1,5 km2, di sekitar Masjid terkenal, Niujie, 
yang merupakan masjid terbesar dan tertua di Beijing. Masjid ini dibangun tahun 996 
SM. Masjid ini telah mengalami pembangunan kembali juga diperbesar hingga 
sekarang luasnya menjadi 6.000 m2. Arsitekturnya menggabungkan keindahan istana 
Tiongkok kuno dan masjid Arab.  

Hampir tidak ada orang Kristen -- kalau pun ada, jumlahnya sangat sedikit -- yang 
memberitakan Injil kepada Muslim Hui secara terbuka. Tidak diketahui adanya orang 
percaya di antara Muslim Hui di Beijing.  

Untuk info lebih lanjut: http://www.joshuaproject.org  

Pokok Doa  

Lihat pokok doa yang kami kirim pada hari Minggu, 31 Agustus 2008.  

Indonesia: Provinsi Bali  

Berdoa agar Tuhan melawat semua: ulama, habib, ustadz, ustadzah, haji, hajah, santri, 
pria, wanita, tua, muda, mahasiswa, pelajar, anak-anak dari semua lapisan sosial. Baik 
penduduk asli dan juga pendatang baik lokal Bali maupun internasional, semua orang 
Islam yang berada di kota-kota dan desa-desa di pesisir dan pedalaman di seluruh Bali.  

http://www.joshuaproject.org/
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Rabu, 10 September 2008: Islam Rasionalis 

Islam Rasionalis salah satu corak paham keislaman yang dianut sebagian kecil 
masyarakat Muslim di Indonesia yaitu mereka yang memiliki latar belakang pendidikan 
tinggi.  

Pengertian Islam Rasional 

Kata rasional berasal dari bahasa Inggris, "rational" yang berarti masuk akal. yang 
artinya memiliki daya berpikir, pendapat, analisa, pandangan, dari dalam diri manusia 
yang dapat diterima oleh pikiran dan akal.  

Islam rasional adalah Islam yang dalam menjalankan ajaran-ajarannya tidak hanya 
mengandalkan wahyu, tetapi juga mengikutsertakan akal pikiran. Islam rasional juga 
berarti Islam yang menghargai pendapat akal pikiran serta menggunakannya untuk 
memperkuat dalil-dalil ajaran agama.  

Ciri-ciri Islam rasional: 

1. Menggunakan akal/pikiran di dalam memperkuat argument ajaran-ajaran agama yang 
dimajukan, tanpa meninggalkan wahyu.  

2. Selalu mencari hikmah yang dapat diterima akal dan suatu ajaran agama.  
3. Berpikir sistematik, radikal dan universal.  
4. Selalu bertanya dengan pertanyaan mengapa.  
5. Pemikiran sejalan dengan hukum-hukum Allah yang ada dalam Al- Qur`an.  
6. Mencari penyesuaian antara pendapat akal dengan pendapat wahyu.  
7. Hasil pemikiran akal dianggap bukan suatu yang final, melainkan hanya sementara.  

Paham Islam Rasional di Indonesia dipelopori oleh Nurcholis Madjid dan Harun 
Nasution. Ini dapat dilihat dari ide-ide pembaharuan yang diajukannya.  

Pokok Doa  

Lihat pokok doa yang kami kirim pada hari Minggu, 31 Agustus 2008.  
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Kamis, 11 September 2008: Ismail dan Pemimpinnya 

"Kita memunyai kewajiban untuk membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik!" 
kata yang Mulia Pangeran Karim Aga Khan IV. Bagi pengikutnya, Pangeran Karim Aga 
Khan IV lebih dari sekadar pemimpin mereka. Ia menarik kembali garis keturunannya 
kepada Nabi Muhammad melalui garis Ali dan Fatimah, anak perempuan Nabi 
Muhammad. 18 Juta pengikut Aga Khan tinggal di lebih 25 negara, yang menyebar dari 
Asia, Afrika, Timur Tengah dan di seluruh Eropa sampai ke Amerika Utara. Walaupun 
kebanyakan Suku Ismail berakar dari India, bahasa utama mereka sekarang adalah 
bahasa Inggris. Kakek dari Aga Khan telah mengarahkan masyarakatnya untuk 
berorietasi kepada barat, dan kantor pusat dari cucunya telah berpindah dari India ke 
Perancis, Eropa.  

Sebagai imam dan pemimpin rohani dari Ismael Shiite, ia memunyai kekuasaan yang 
mutlak terhadap pengikutnya. Aga Khan sangat peduli terhadap kehidupan seluruh 
umat Muslim terutama Suku Ismail dalam menghadapi tantangan dari kehidupan 
modern. Karena itu, ia telah mendedikasikan hidupnya untuk meningkatkan kualitas 
kehidupan bagi keluarga besarnya dari beragam budaya dan beragam suku bangsa. 
Dia bahkan memanggil pengikutnya "anak-anak rohani saya". Rasa kekeluargaan di 
antara komunitas Ismael sangatlah kuat sehingga gambar Aga Khan tidak hanya 
dipajang di setiap toko dan kantor tetapi foto dari dirinya dan keluarga dekatnya ada 
dalam setiap album foto keluarga di setiap keluarga suku Ismail.  

Kebanyakan, kehidupan kerohanian dan sosial dari komunitas Ismail bertempat di 
"jamaatkhana". Tempat kegiatan tersebut lebih seperti pusat komunitas daripada 
masjid. Suku Ismail berdoa tiga kali bukan lima kali dalam sehari, dan tidak 
menggunakan praktik-praktik umum dalam postur-postur penyembahan Islam. 
Seseorang bahkan menemukan unsur India dan Hindu dalam penyembahan mereka.  

Pokok Doa  

Lihat pokok doa yang kami kirim pada hari Minggu, 31 Agustus 2008.  

Indonesia: Provinsi Jawa Timur  

Berdoa agar Tuhan melawat semua: ulama, habib, ustadz, ustadzah, haji, hajah, santri, 
pria, wanita, tua, muda, mahasiswa, pelajar, anak-anak dari semua lapisan sosial. Baik 
penduduk asli dan juga pendatang baik lokal Bali maupun internasional, semua orang 
Islam yang berada di kota-kota dan desa-desa di pesisir dan pedalaman di seluruh 
Jawa Timur.  
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Jumat, 12 September 2008: Kairouan 

Kota Islam Tertua di Barat Laut Afrika  

Populasi: 120.000  

Kota Kairouan telah ada lebih dari 1.300 tahun. Ditemukan sebagai bagian dari 
pengembangan Kerajaan Islam. Kota ini membanggakan masjid tertuanya yang ada di 
Afrika Utara, dengan menara yang paling tua yang masih berdiri di dunia - sebagai 
penghormatan kepada tujuan asal kota tersebut: untuk menjadi pusat pengembangan 
Islam di seluruh wilayah.  

"Mesjid Besar"nya yang terkenal telah menjadi daya tarik utama bagi para turis. di 
tempat lain Zaouia Sidi Sahab, kuburan dari pemangkas rambut yang diduga memotong 
rambut Nabi Muhammad, telah mendapatkan reputasi sebagai tempat berdoa untuk 
kesembuhan dan untuk mendapatkan berbagai berkat. Jika permintaan untuk 
kemurahan sepertinya didapatkan, orang yang menerima itu diwajibkan untuk 
membawa "hadiah", biasanya makanan untuk orang miskin sebagai tanda terima 
kasihnya atas doa yang sudah terjawab.  

Bagi banyak penduduk Afrika Utara, Kairouan dianggap sebagai kota suci Islam tersuci 
keempat. Sekolah di sana telah melatih banyak pemimpin agama untuk seluruh wilayah 
Tunisia. Kota ini dikenal sebagai konservatif yang kuat, jumlah wanita yang tinggal di 
rumah lebih banyak dibandingkan dengan wanita yang tinggal di wilayah lain. Kairouan 
adalah kota yang kurang berkembang dibandingkan dengan kota- kota lainnya di 
Tunisia, hanya ada sedikit industri untuk meningkatkan perekonomian. Anak-anak muda 
rindu untuk pergi ke dunia barat untuk mencari pekerjaan.  

Fatalisme yang kuat terlihat seakan memegang erat orang-orang percaya baru. 
Beberapa orang yang telah mendengar dan merespon kepada Injil di Kairouan, 
seringkali berjuang dengan masalah pribadi, beberapa menunjukkan sedikit 
pertumbuhan rohani, beberapa tidak terbuka untuk menunjukkan pengaruh rohaninya di 
kota.  

Catatan Singkat:Kesakitan Dekat Kairouan 

Rachid (bukan nama sebenarnya) telah berhenti berharap untuk mendapatkan 
pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik. Saat ia menapaki jalanan yang berdebu, ia 
berharap untuk mendapat tumpangan gratis ke kota. dan lebih banyak simpati dari 
teman-temannya. Istri dan dua anaknya tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka 
akan menemukan sedikit makanan untuk dimakan. Anak laki-lakinya sakit minggu lalu 
dan dokter menahan kartu-kartu identitasnya saat Rachid mengakui bahwa ia tidak 
dapat membayar tagihan. Ia akan mencari tumpangan untuk sampai ke Kairouan yang 
berjarak 29 km, dengan harapan ia dapat meminjam uang dari temannya di sana. Hidup 
adalah siklus depresi bagi Rachid. Rachid tinggal dengan keluarganya sendiri di sebuah 
kamar yang ada dalam rumah ayahnya seperti juga kakak laki-lakinya yang sudah 
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menikah. Kakak laki-lakinya mempunyai pekerjaan tetap dan membantu membayar 
tagihan fasilitas. Ketidakmampuan Rachid untuk berkontribusi adalah sumber dari 
ketidaksukaan, terutama dari ibu tirinya yang tidak bersimpati dan yang telah menolak 
menggunakan dapur bersama.  

Pokok Doa  

Lihat pokok doa yang kami kirim pada hari Minggu, 31 Agustus 2008.  

Indonesia: Provinsi Jawa Tengah  

Berdoa mohon Tuhan melawat semua: Ulama, habib, ustadz, ustadzah, haji, hajah, 
santri, pria, wanita, tua, muda, mahasiswa, pelajar, anak-anak dari semua lapisan 
sosial. Baik penduduk asli dan juga pendatang, semua orang Islam yang berada di kota-
kota dan desa-desa di pesisir dan pedalaman di seluruh Jawa Tengah.  
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Sabtu, 13 September 2008: Suku Aimaq 

Suku Aimaq di Afganistan 700.000 + (perkiraan). Kurang lebih 200.000 Suku Aimaq di 
Iran (perkiraan).  

Nama "Aimaq" (kata Mongolia untuk suku) mengacu kepada suku-suku yang tinggal di 
sebagian besar wilayah pegunungan yang tandus di Afganistan dan Timur Laut Iran. 
Suku Aimaq terbentuk dari beberapa migrasi dan penyerbuan yang beragam, mereka 
menggabungkan diri melalui aliansi dan pernikahan dari sekitar 20 suku kecil. Suku 
yang jumlahnya terbanyak adalah Suku Taimani, Char Hazara, Jamshidi, Firozkuhi dan 
Timur (ingat Why. 7:9). Pengaruh budaya suku sangatlah mendominasi, itu nyata dalam 
adat lokal, penghormatan dan rasa malu lebih kuat dibandingkan dengan hukum Islam. 
Perpecahan diselesaikan oleh kepala suku daripada pejabat yang berwenang.  

Orang Aimaq adalah salah satu masyarakat percampuran terbesar dengan ciri-ciri yang 
terwakili dari: Persia, Mongolia, Turki, Yunani, Hun, dan Arab. Bahasa yang digunakan 
mereka dapat disamaratakan dari Persia bagian Timur Afganistan, dan juga gabungan 
kata-kata Turki dan Mongolia.  

Orang-orang semi-nomaden ini menghabiskan musim semi dan musim panas mereka di 
pegunungan dengan ternak mereka. Saat musim gugur dan musim dingin mereka 
pindah ke desa mereka dan menenun karpet dengan desain tradisional. Mereka 
menanam gandum, padi, anggur, barley, melon, dan sayuran, hanya dengan kapak dan 
cangkul kayu. Agrikultur dianggap sebagai kegiatan kedua. Kekayaan seseorang 
ditentukan dari besarnya kawanan dombanya. Beberapa orang Aimaq seperti 
kebanyakan orang Afgan lainnya, telah terikat dengan kecanduan minuman keras. 
Wanita Aimaq lebih mempunyai kebebasan dibandingkan dengan wanita lain yang 
tinggal di daerah pedesaan di Afganistan. Wanita dapat duduk dengan pria saat 
berbicara bahkan jika orang asing hadir. Wanita tidak menikah sampai berusia 18 tahun 
dan bebas menolak calon suami yang ditawarkan oleh ayahnya.  

Kebanyakan mereka belum melek huruf, mereka adalah Muslim Suni dan sangat 
menyembah kepada orang suci Islam yang meninggal. Diketahui baru ada beberapa 
orang pengikut Tuhan Yesus di antara orang Aimaq. Beberapa siaran radio Kristen 
telah dipancarkan dari Persia, tetapi belum diketahui, apakah frekuensinya sampai 
menjangkau orang Aimaq di Afganistan.  

Catatan Singkat: Orang-Orang Afganistan 

Mayoritas terbesar dari 27 juta penduduk Afganistan adalah Islam, kebanyakan dari 
mereka memunyai akses yang terbatas atau tidak memiliki akses sama sekali terhadap 
Injil. Dari 10 kelompok suku terbesar, hanya empat kelompok yang mempunyai porsi 
Alkitab yang tersedia dalam bahasa lokal mereka. Hanya beberapa kelompok suku 
memiliki siaran Kristen atau film Yesus yang tersedia dalam bahasa mereka. Sekitar 
85% orang Afghan belum pernah mendengar Injil.  
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Pokok Doa  

Lihat pokok doa yang kami kirim pada hari Minggu, 31 Agustus 2008.  

Indonesia: Daerah Khusus Yogyakarta  

Berdoa mohon Tuhan melawat semua: ulama, habib ustadz, ustadzah, haji, hajah, 
santri, pria, wanita, tua, muda, mahasiswa, pelajar, anak-anak dari semua lapisan 
sosial. Baik penduduk asli dan juga pendatang, semua orang Islam yang berada di 
seluruh Yogyakarta.  
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Minggu, 14 September 2008: Kesempatan yang Besar di 
Bangkok 

Populasi kota: 10 juta.  

Populasi Muslim di kota Bangkok, Thailand, adalah 262.023 orang (data tahun 2000), 
namun ada dugaan jumlah mereka hampir 1 juta orang. di Bangkok ada sekitar 160 
masjid yang resmi terdaftar. Kebanyakan orang Islam tinggal di sekitar kanal, masjid 
dan kuil semuanya dibangun di sekitar kanal.  

Orang-orang Islam telah tinggal di Bangkok turun-temurun dari berbagai generasi, 
mereka membentuk kelompok masyarakat yang seragam dengan jumlah yang 
bervariasi dari 150.200 keluarga. Mereka membangun masjid sendiri dan madrasah 
serta menjaga kebiasaan sosial dan makanan mereka. Mereka cenderung menghindari 
tinggal berdekatan di daerah yang banyak orang Budhanya. Namun karena 
perkembangan kota Bangkok, mereka akhirnya tinggal berdekatan dengan non Islam. 
Meskipun begitu, mereka memilih tinggal dan bekerja dengan sesama orang Islam. 
Dulu daerah bagian timur Bangkok sebagai pilihan orang Islam, sekarang mereka 
minoritas di distrik ini. di sekolah-sekolah umum para pelajar Islam adalah murid yang 
terbanyak.  

Orang Islam menggunakan bahasa Thai, ditambah beberapa kata Melayu. Khotbah-
khotbah Islam di radio disampaikan dalam bahasa Arab dan terkadang bahasa Melayu. 
Beberapa pesantren mengajarkan bahasa Pattani Melayu dan juga bahasa Arab. 
Banyak siswa dari Bangkok yang belajar di pesantren-pesantren yang jauh dari kota.  

Kebanyakan imigran Islam yang masuk ke Bangkok berasal dari Thailand bagian 
selatan, tetapi ada kelompok Cham yang cukup besar yang berasal dari Kamboja, 
Pakistan, Bangladesh, Afganistan, India, Burma, Iran, dan Tiongkok.  

Pokok Doa  

Lihat pokok doa yang kami kirim pada hari Minggu, 31 Agustus 2008.  

Indonesia: Provinsi Jawa Tengah.  

Berdoa, mohon Tuhan melawat semua: ulama, habib, ustadz, ustadzah, haji, hajah, 
santri, pria, wanita, tua, muda, mahasiswa, pelajar, anak-anak dari semua lapisan 
sosial. Baik penduduk asli dan juga pendatang, semua orang Islam yang tinggal di kota-
kota dan desa-desa di pesisir dan pedalaman di seluruh Jawa Tengah.  
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Senin, 15 September 2008: Suku Kanuri: Tinggal di 
Nigeria, Niger, dan Chad 

Suku utama Kanuri terdiri dari: Kanuri Yerwa, Kanuri Marga, dan Kanuri Kanembu. 
Mayoritas dari suku Kanuri berdiam di timur laut Nigeria di mana mereka adalah 
kelompok masyarakat yang dominan. Sejumlah kecil orang yang menetap di pinggiran 
dikelilingi oleh negara Neger, Chad, dan Cameroon. Dahulu, seluruh daerah ini 
diperintah oleh leluhur orang Kanuri. Aspek-aspek kebudayaan, agama, bahasa dari 
suku Kanuri telah banyak diadopsi dari suku-suku sekitarnya. Mereka memiliki postur 
tubuh yang tinggi dan kulit yang gelap dengan menjaga penampilannya. Kebanyakan 
Suku Kanuri berbicara bahasa Hausa dan Arab.  

Sebagian besar suku Kanuri adalah petani akan tetapi biasanya mereka melakukan 
beberapa pekerjaan lain selama musim kering. Sebagai petani mereka menanam 
gandum dan mengumpulkan sebagai hasil bumi mereka, juga ditunjang dengan 
tanaman sejenis gandum, jagung, dan kacang-kacangan. Mereka memelihara domba, 
kambing, dan beberapa kuda. Kediaman suku Kanuri bervariasi tetapi sebagian rumah 
yang tertutup dengan pagar dan tembok, lainnya dari tanah liat dan juga dari jerami. 
Rumah-rumah tersebut memiliki udara yang sejuk pada musim panas. Setiap tempat 
tinggal dikelilingi dengan ladang-ladang pertanian. Pria suku Kanuri menikah apabila 
mereka telah mendekati usia 20 tahun. Poligami adalah hal yang lazim, dimana setiap 
pria boleh memunyai empat orang istri. Gadis-gadis muda menikah ketika mereka 
berusia 10 tahun. Idealnya, pria Kanuri menginginkan istri pertamanya adalah seorang 
perawan muda. Walaupun pengantin pria harus membayar sangat mahal untuk seorang 
gadis perawan, namun seorang pria sering menceraikan wanita yang menjadi istri 
pertamanya. Angka rata-rata perceraian di antara suku Kanuri sangat tinggi, dari 10 
pernikahan 8 berakhir dengan perceraian.  

Suku Kanuri telah memeluk agama Islam sejak abad ke-7 sekitar 1000 tahun silam. 
Banyak tahyul dan kepercayaan animisme masih dipraktikkan dalam hubungan dengan 
Islam. Jimat azimat (sejenis jimat) yang berbentuk bulat dipakai di leher atau diletakkan 
di saku untuk beberapa alasan.  

Beberapa dari suku Kanuri belum memiliki Alkitab dalam dialek bahasa mereka, 
sedangkan suku-suku lain hanya memunyai sebagian Alkitab. Hampir di antara 5 juta 
orang Kanuri ada beberapa ratus orang yang sudah menjadi orang percaya.  

Pokok Doa  

Lihat pokok doa yang kami kirim pada hari Minggu, 31 Agustus 2008.  

Indonesia: Provinsi Jawa Barat  

Berdoa mohon Tuhan melawat semua: ulama, habib, ustadz, ustadzah, haji, hajah, 
santri, pria, wanita, tua, muda, mahasiswa, pelajar, anak-anak dari semua lapisan 
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sosial, Baik penduduk asli dan juga pendatang, semua orang Islam yang berada di kota-
kota dan desa-desa di pesisir dan pedalaman di seluruh Jawa Barat.  
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Selasa, 16 September 2008: Pantangan Untuk 
Mempertanyakan Islam di Sudan 

Orang Massalit adalah sekelompok dari 400.000 orang yang berada di Sudan 
(kebanyakan mereka ada di Darfur) dan di daerah timur Chad. Kehidupan nyata mereka 
adalah sebagai petani di daerah kering. Supaya dapat bertahan hidup mereka 
sepenuhnya bergantung kepada musim hujan. Gandum adalah bahan pokok makanan 
mereka dan kacang-kacangan adalah hasil bumi mereka. Orang Massalit bangga 
dengan ternak yang dimiliki mereka, walaupun dalam jumlah besar hewan mereka mati 
di musim kemarau. Rumah orang Massalit terdiri dari gubuk terbuat dari jerami dan 
rumput. Walaupun kehidupan mereka keras umumnya mereka adalah orang-orang 
yang gembira.  

Sayang sekali banyak hal yang telah berubah terhadap orang-orang Massalit di tiga 
tahun terakhir karena mereka menjadi satu kelompok yang terlibat dalam krisis di Darfur 
di mana 200.000 orang telah terbunuh sejak tahun 2003. Mayoritas orang Massalit di 
Darfur berusaha keras untuk melarikan diri untuk mendapatkan perlindungan di kamp-
kamp di Sudan atau menyeberangi perbatasan Chad. Orang Massalit di Chad 
menerima orang Sudan dengan ciri khas mereka yang ramah tamah. Sekarang telah 
ada sekitar 150.000 orang Massalit di kamp pengungsian di Chad. Selama tahun-tahun 
terakhir pemberontak-pemberontak Sudan telah melintasi perbatasan dan memasuki 
Chad dan membunuh, merampok dan memperkosa. Mereka berkata, "Kamu adalah 
budak, tanah ini milik kami."  

Melalui penderitaan yang ditimbulkan dan dialami oleh sesama pemeluk agama Islam di 
antara mereka sendiri, banyak orang Islam di Darfur berani mempertanyakan tentang 
agama mereka sendiri dan memilih untuk berhenti sembahyang. Walaupun demikian 
pelayanan Kristen tidak diizinkan, tetapi peluang untuk kesaksian pribadi dan 
memberikan dorongan dan penguatan disambut dengan baik. Ada beberapa orang 
percaya yang menolong di daerah ini. Sekolah-sekolah telah banyak didirikan di kamp 
pengungsi dan banyak anak-anak muda menjadi tertarik untuk belajar membaca.  

Pokok Doa  

Lihat pokok doa yang kami kirim pada hari Minggu, 31 Agustus 2008.  

Indonesia: Provinsi Banten  

Berdoa mohon Tuhan melawat semua: ulama, habib, ustadz, ustadzah, haji, hajah, 
santri, pria, wanita, tua, muda, mahasiswa, pelajar, anak-anak dari semua lapisan 
sosial. Baik penduduk asli dan juga pendatang, semua orang Islam yang berada di kota-
kota dan desa-desa di pesisir dan pedalaman di seluruh Banten.  
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Rabu, 17 September 2008: Orang Islam Manzandarani di 
Iran 

Mereka yang berbahasa Mazandarani di Iran diperkirakan antara 3 -- 5 juta orang yang 
tinggal sebagian besar di provinsi Mazandaran yang bertetangga dengan perbatasan 
provinsi Laut Caspian, di bagian utara Iran. (Laut Caspian sebenarnya disebut laut 
Khazar atau laut Mazandaran di Persia). Provinsi Mazandaran terdiri dari dua bagian 
yakni pesisir pantai dan kawasan gunung Alborz, keduanya memiliki keindahan alam 
yang alami. Bahasa Mazandarani berhubungan dengan bahasa Gilaki dan bahasa 
Persia yang adalah bahasa resmi Iran.  

Hampir 100% orang-orang Mazandarani adalah Muslim Shiah. Islam telah tiba di 
provinsi ini sekitar 1.300 tahun silam. Undang-undang jarang diterapkan sepenuhnya. di 
Iran, jika seorang Muslim berpindah agama maka ia akan mengalami penganiayaan 
dari keluarga dan masyarakat sekitarnya, ekonominya yang baik berubah menjadi buruk 
dan sulit baginya.  

Ada sejumlah gereja sel kecil yang terpencar di seluruh daerah. Selain itu ada orang-
orang Kristen Mazandarani di banyak tempat di seluruh dunia, ada 4 juta orang Iran 
yang telah menjadi pengungsi di negara lainnya. Banyak orang Kristen Mazandarani 
menjadi bersemangat menggunakan audio di dalam bahasa mereka sendiri untuk 
memperkenalkan Alkitab, khususnya keempat Injil. Radio dan satelit direncanakan akan 
dibangun. Pelatihan dan pemuridan sedang dilakukan bagi sejumlah kecil orang 
percaya di Iran.  

Pokok Doa  

Lihat pokok doa yang kami kirim pada hari Minggu, 31 Agustus 2008.  

Indonesia: Daerah Khusus Ibukota Jakarta  

Berdoa mohon Tuhan melawat semua: ulama, habib, ustadz, ustadzah, haji, hajah, 
santri, pria, wanita, tua, muda, mahasiswa, pelajar, anak-anak dari semua lapisan 
sosial. Baik penduduk asli dan juga pendatang, semua orang Islam yang berada di 
seluruh kota Jakarta.  
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Kamis, 18 September 2008: Aleppo: Kota Kedua Terbesar 
di Siria 

Aleppo, kota terbesar kedua di Siria, adalah salah satu kota tertua di dunia yang masih 
terus dihuni, seperti ibukota Damaskus. Dengan populasi sekitar 4 juta dan 6 juta di 
Damaskus, kira-kira separuh dari populasi seluruh negara ini tinggal di dua kota 
tersebut.  

Nama Aleppo (Halab dalam bahasa Arabnya) diambil dari kata susu. Ada legenda yang 
menceritakan bahwa pada masa kekurangan, Abraham dan ternaknya berkemah di 
dekat kota ini dan ia memberi makan penduduk kota dengan susu yang berlimpah 
karena Tuhan membuat air susu mengalir dari hewan ternaknya. Saat ini, kaum Muslim 
Aleppo tetap hidup dalam kebutuhan yang begitu besar akan susu rohani yang murni 
dan pengadaan yang ajaib dari Tuhan melalui hamba-hamba-Nya.  

Muslim di Aleppo: mayoritas penduduk Aleppo adalah Muslim Sunni dan memiliki 
reputasi yang konservatif serta taat akan agama. Hal ini merupakan sebuah tantangan 
dan juga kesempatan; banyak yang sudah merasa puas diri dan nyaman dengan 
agama mereka, tetapi ada juga yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. 
Beberapa orang Muslim, terutama kaum muda dan terpelajar, semakin tidak puas 
dengan Islam dan semakin mengarah kepada materialisme, sekulerisme dan bahkan 
ateisme, karena hanya itu pilihan yang mereka ketahui. Sedikit sekali orang yang 
pernah mendengar presentasi yang jelas tentang Kabar Baik di kota ini.  

Orang percaya lokal: Berdampingan dengan kaum Muslim, terdapat juga suatu populasi 
Kristen yang paling beragam di Timur Tengah. Kristen Aleppo minoritas terdiri dari 
kelompok Ortodoks, Katolik dan Protestan. Walaupun terjadi hubungan yang damai 
antara Kristen dan Muslim, hal ini lebih berdasarkan pada hidup terpisah dan 
menghindari topik agama. Puji Tuhan, beberapa orang percaya secara aktif 
membagikan iman mereka dengan siapapun yang mau mendengarnya, termasuk kaum 
Muslim. Sayangnya, kaum Muslim Aleppo telah terabaikan selama berabad-abad dalam 
pengabaran Kabar Baik ini.  

Pokok Doa  

Lihat pokok doa yang kami kirim pada hari Minggu, 31 Agustus 2008.  

Indonesia: Provinsi Kalimantan Timur  

Berdoa mohon Tuhan melawat semua: ulama, habib, ustadz, ustadzah, haji, hajah, 
santri, pria, wanita, tua, muda, mahasiswa, pelajar, anak-anak dari semua lapisan 
sosial. Baik penduduk asli dan juga pendatang, semua orang Islam yang berada di 
seluruh kota-kota dan desa-desa di seluruh Kalimantan Timur.  

  



40 Hari Doa 2008 
 

50 
 

Jumat, 19 September 2008: Indonesia: Lina Takut Roh 
Jahat 

Suku Minangkabau, berjumlah sekitar 8.659.000 orang, adalah kelompok etnik terbesar 
ke-4 di Indonesia dan memiliki pengaruh yang cukup penting di negara ini. Walaupun 
sebagian suku Minangkabau tersebar di berbagai pulau di seluruh negeri, mereka 
aslinya berasal dari provinsi Sumatra Barat.  

Lina adalah seorang gadis Minangkabau dari keluarga besar, yang semuanya bangga 
akan budaya dan agama mereka. Mereka menjalani apa pun yang Islam ajarkan, tetapi 
mereka juga terlibat dalam praktik-praktik tradisional. Ketika seseorang sakit, mereka 
tidak pergi ke dokter, tetapi sering kali mengunjungi dukun (penyembuh tradisional). 
Lina khususnya percaya bahwa roh-roh jahat ada di mana-mana dan ia sangat tertarik 
akan hal-hal yang supranatural.  

Karena kepercayaan-kepercayaan ini sering kali ia tegang dan takut akan segala 
sesuatu. Bahkan suara-suara keras yang mendadak dapat membuatnya melompat dan 
ia harus tidur dengan lampu menyala di malam hari. Muslim berkata, "Bismillah i-
rohman-ir-rahim" (dengan nama Tuhan, yang Maha pengasih dan penyayang) sebelum 
mereka makan; tetapi Lina mengucapkan ini sebelum tiap suap makanan yang 
dimakannya.  

Kehidupan yang dipenuhi ketakutan ini memengaruhi sikap Lina terhadap agamanya. Ia 
memandang Tuhan sebagai suatu figur yang jauh dan ia menjalani seluruh kewajiban 
agamanya bukan karena ingin setia dan taat, tetapi karena takut masuk neraka jika ia 
meninggal. Kelihatannya ia telah menyerah pada keyakinan bahwa ia tidak akan pernah 
masuk surga, karena perbuatan baiknya tidak akan pernah dapat menandingi dosa-
dosanya.  

Walaupun Lina telah banyak mendengar dari pengikut Tuhan Yesus tentang 
pengampunan dosa melalui Isa Almasih (Yesus sang Mesias), ia tetap terlalu takut 
bahkan untuk berpikir bahwa kemungkinan itu adalah kebenaran. Sayangnya ia hanya 
percaya bahwa Yesus tidak lebih dari seorang nabi dan Dia tidak dapat melindungi Lina 
dari roh-roh jahat. Jutaan orang Minangkabau yang lain belum pernah mendapatkan 
kesempatan untuk belajar mengenai Tuhan Yesus.  

Pokok Doa  

Lihat pokok doa yang kami kirim pada hari Minggu, 31 Agustus 2008.  

Indonesia: Provinsi Kalimantan Tengah  

Berdoa mohon Tuhan melawat semua: ulama, habib, ustadz, ustadzah, haji, hajah, 
santri, pria, wanita: tua muda, mahasiswa, pelajar, anak- anak dari semua lapisan 
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sosial. Baik penduduk asli dan juga pendatang, semua orang Islam yang tinggal di kota-
kota dan desa-desa di seluruh Kalimantan Tengah.  
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Sabtu, 20 September 2008: India: Mursidabad, Bengal 
Tanah Nawab 

Distrik Murshidabad, sebagai kedudukan kekuasaan Muslim di daerah Bengal sejak 
tahun 1704, tersebar di kedua sisi Sungai Bhagirathi (Hooghly), yang merupakan 
cabang utama sungai Gangga. Kemegahan pemerintahan Muslim tetap dapat terlihat di 
museum Hazar Duari (Istana Seribu Pintu), Imambara, Mesjid Katra dan beberapa 
monumen lainnya. di suatu waktu, tempat ini pernah terkenal karena Dinasti Nawabnya 
(Gubernur Provinsi Moghol yang Muslim). Tetapi kini, sebagian besar telah terlupakan. 
Dengan sejarahnya yang kaya akan seniman dan hasil bumi yang kuat, distrik ini 
menyumbangkan pekerja-pekerja yang terampil bagi sejumlah perdagangan di seluruh 
India. Industri Murshidabad terdiri dari ukiran gading, sulaman emas dan perak, tenunan 
sutera, dan pekerjaan-pekerjaan tangan yang halus.  

Sayangnya, daerah ini juga sekarang terkenal dengan masalah-masalahnya yang 
bertumpuk, seperti penjualan budak, pekerja anak-anak, kemiskinan yang parah dan 
pembunuhan-pembunuhan politisi lokal. Daerah ini tertinggal jauh dalam perkembangan 
dan pengaruh asing yang sudah ada di bagian-bagian barat Bengal yang lain.  

Diperkirakan sekitar 6 juta orang di distrik Murshidabad dengan hampir 90% orang-
orang ini tinggal di pedesaan. Mayoritas populasi di Bengal Barat adalah Hindu, tetapi di 
Murshidabad 64% nya adalah Muslim (3,8 juta orang). Jumlah kaum Muslim di distrik 
Murshidabad menyaingi seluruh populasi negara-negara seperti Albania dan Libanon. 
Terdapat kurang dari satu hamba Tuhan penuh waktu bagi sejuta Muslim di distrik ini.  

Pokok Doa  

Lihat pokok doa yang kami kirim pada hari Minggu, 31 Agustus 2008.  

Indonesia: Provinsi Kalimantan Selatan  

Berdoa mohon Tuhan melawat semua: ulama, habib, ustadz, ustadzah, haji, hajah, 
santri, pria, wanita, tua, muda, mahasiswa, pelajar, anak-anak dari semua lapisan 
sosial, baik penduduk asli dan juga pendatang, semua orang Islam yang berada di kota-
kota dan desa-desa di pesisir dan pedalaman di seluruh Kalimantan Selatan.  
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Minggu, 21 September 2008: USA: Ford, Islam di 
Dearborn, Michigan 

Dearborn adalah kota kelahiran Henry Ford dan pusat perusahaan motor Ford di dunia. 
Beberapa tahun yang lalu, imigran Muslim yang datang ke Amerika biasanya tertarik 
pada pekerjaan-pekerjaan bergaji tinggi yang ada hubungannya dengan industri mobil 
di daerah ini.  

Di Dearborn, Michigan, menjadi pusat Muslim Arab terbesar di Amerika Utara. Ada 
32.000 Muslim Arab dari Libanon, Yaman, dan Irak yang tinggal di Dearborn Timur, 
yang merupakan sepertiga dari populasi. di beberapa distrik, sudah biasa terlihat papan 
nama toko dan papan iklan ditulis dengan bahasa Arab. Pusat Islam Amerika di 
Dearborn adalah di sebuah mesjid Shiah yang kebanyakan dikunjungi oleh Muslim dari 
Libanon, yang merupakan mesjid terbesar di Amerika. di situs webnya yang menarik 
terdapat beberapa foto-foto bagus: http://www.icofa.com/  

Masjid dan pusat Islam memainkan peranan penting dalam kehidupan Muslim Amerika. 
Tempat-tempat itu merupakan penampungan pengungsi dan tempat untuk beristirahat; 
di mana seorang Muslim dapat merasakan komunitas Islam dan belajar tentang Islam. 
Kaum Muslim merasa aman dan lebih santai di tempat-tempat ini, yang cukup terisolasi 
dari pengaruh luar. Dearborn merupakan salah satu dari sedikit tempat di Amerika yang 
dapat terdengar panggilan untuk sembahyang bagi publik melalui "loudspeaker".  

Beberapa cara telah ditempuh untuk memperkenalkan Kristus kepada Muslim di 
Dearborn. Tetapi banyak orang percaya yang mengatakan bahwa secara umum, 
kadang lebih sulit untuk membicarakan kepercayaan terhadap Yesus dengan kaum 
Muslim di Dearborn daripada kaum Muslim di tempat lain. Kaum Muslim di Michigan 
memiliki suatu benteng pertahanan mentalitas yang terjadi dari dalam tekanan 
komunitas untuk tunduk pada aturan-aturan Muslim.  

Pokok Doa  

Lihat pokok doa yang kami kirim pada hari Minggu, 31 Agustus 2008.  

Indonesia: Provinsi Kalimantan Barat  

Berdoa mohon Tuhan melawat semua ulama, habib, ustadz, ustadzah, haji, santri, pria, 
wanita, tua, muda, mahasiswa, pelajar, anak-anak dari semua lapisan sosial. Baik 
penduduk asli dan juga pendatang, semua orang Islam yang berada di kota-kota dan 
desa-desa di pesisir dan pedalaman di seluruh Kalimantan Barat.  

  

http://www.icofa.com/


40 Hari Doa 2008 
 

54 
 

Senin, 22 September 2008: India: Nagpur, di Pusat India 

Kota Nagpur di India Tengah (yang namanya berarti "Kota Ular") memiliki populasi lebih 
dari tiga juta penduduk. Nagpur terletak pada jalur transportasi utama utara-selatan dan 
timur-barat. Kota ini secara geografis terletak di tengah-tengah India. Walaupun 
mayoritas penduduknya adalah Hindu, terdapat juga minoritas Muslim yang cukup 
besar, kira-kira 7,1 % (215.000). Pengikut Tuhan Yesus yang nominal (KTP) sekitar 5%, 
walaupun sebenarnya umat Kristen yang sungguh-sungguh jauh lebih kecil jumlahnya. 
di daerah luar kota Nagpur, lebih kecil lagi jumlah umat Kristen di antara banyaknya 
umat Hindu, Muslim, Budha dan kepercayaan lainnya. Partai politik yang berkuasa di 
daerah ini memiliki rencana yang jelas untuk memertahankan India sebagai negara 
Hindu dan menolak pengaruh dari "luar dan barat", hal ini membuat kehidupan umat 
Kristen lokal menjadi sulit.  

Kesalahpahaman umum di daerah ini adalah bahwa pengikut Yesus dituduh menyogok 
kaum Muslim dan Hindu yang sengsara untuk menerima Kristus dengan keuntungan 
materi dan keistimewaan-keistimewaan sosial. Karena itu tindakan-tindakan umat 
Kristen lokal yang dimotivasi oleh kasih Yesus Kristus dan sesama, seringkali 
disalahpahami dan malah menjadi halangan bagi Kabar Baik dan pemuridan. Sering 
kali mereka yang telah datang kepada Kristus ditekan untuk kembali ke Islam dengan 
berbagai tekanan sosial, ekonomi, emosi dan bahkan fisik. Tetapi, bahkan dalam 
lingkungan yang begitu memusuhi, Tuhan Yesus tetap memanggil kaum Muslim dari 
Nagpur untuk datang kepada-Nya.  

Biasanya kaum Muslim berbahasa Urdu dan Marathi, sedangkan umat Hindu dan yang 
lainnya berbahasa Hindi dan Marathi. Antara tahun 2004 -- 2006, beberapa terjemahan 
baru yang menggunakan beberapa terminologi "gaya Muslim" telah diterbitkan. Ini 
membantu para Muslim untuk mengerti, menerima dan taat pada firman Tuhan. 
Walaupun demikian, Alkitab tidak terdistribusikan secara luas dan tidak mudah didapat 
bagi komunitas Muslim. Film "Yesus" juga sudah ada tetapi mengalami masalah 
distribusi. Setahu kami, tidak ada kelompok orang percaya yang menjangkau Muslim di 
kota ini secara teratur dan terorganisir.  

Pokok Doa  

Lihat pokok doa yang kami kirim pada hari Minggu, 31 Agustus 2008.  

Indonesia: Provinsi Sumatra Selatan  

Berdoa mohon Tuhan melawat semua ulama, habib, ustadz, ustadzah, haji, santri, pria, 
wanita, tua, muda, mahasiswa, pelajar, anak-anak dari semua lapisan sosial. Baik 
penduduk asli dan juga pendatang, semua orang Islam yang berada di kota-kota dan 
desa-desa di pesisir dan pedalaman di seluruh Sumatra Selatan  
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Selasa, 23 September 2008: Somalia: Kenyataan Pahit 
Untuk Para Pria Muslim dan Keluarga-Keluarga Mereka 

Somalia telah mengalami perang saudara yang rumit lebih dari 20 tahun. Menurut 
tradisi, seharusnya pria Somalia-lah yang mencukupi kebutuhan dasar keluarga. Tetapi 
ketika perang meletus, beratus-ratus ribu orang mati. Ribuan orang lainnya terluka atau 
diasingkan. Lebih dari sepuluh tahun terakhir ini, lebih dari setengah juta orang 
melarikan diri dari perang banyak dari mereka adalah pria. Ini menghancurkan struktur 
keluarga dan meninggalkan banyak keluarga tanpa ayah. Keikutsertaan dalam 
perkelahian, trauma dan kehidupan dalam penampungan pengungsi telah 
menghancurkan vitalitas, visi dan pengharapan para pria Somalia.  

Beberapa pria telah menemukan suatu cara untuk lari dari kekerasan realita kehidupan 
Somalia. Khat (Catha Edulis) adalah semak hijau yang tumbuh di dataran tinggi Etiopia, 
Kenya, dan Yaman. Mengunyah daun khat memberikan rangsangan, efek narkotika dan 
seperti kebanyakan narkoba lainnya, khat juga menyebabkan kecanduan dan harus 
dipakai setiap hari. Mayoritas pria Somalia kecanduan pada khat, yang memberikan 
pengaruh yang besar pada kehidupan mereka dalam lingkungan Somalia. Para pria 
membeli khat di pasar dan pada siang dan sore hari, mereka bertemu teman-teman, 
minum teh dan mengunyah khat. Tetap terjaga karena narkoba, para pria pulang ke 
rumah sudah larut malam. Banyak anak-anak tumbuh tanpa sering melihat ayah 
mereka. Para wanita dibiarkan bertanggung jawab atas urusan rumah tangga, 
membesarkan anak-anak dan mencukupi kebutuhan keluarga. Pengunyah khat 
mengalami berbagai macam gangguan kesehatan, tetapi yang sebetulnya paling 
menderita adalah keluarga mereka. Para pria seringkali menghabiskan uangnya untuk 
membeli khat, tetapi keluarga mereka kelaparan.  

Pokok Doa  

Lihat pokok doa yang kami kirim pada hari Minggu, 31 Agustus 2008.  

Indonesia: Provinsi Lampung  

Berdoa agar Tuhan melawat semua ulama, habib, ustadz, ustadzah, haji, hajah, santri, 
pria, wanita, tua, muda, mahasiswa, pelajar, anak-anak dari semua lapisan sosial. Baik 
penduduk asli dan juga pendatang baik lokal Bali maupun internasional, semua orang 
Islam yang berada di kota-kota dan desa-desa di seluruh Lampung.  
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Rabu, 24 September 2008: Somalia: Seorang Somalia 
Adalah Seorang Muslim 

Sudah umum di antara kaum Somalia untuk memiliki buah pikiran bahwa, "Semua 
orang Somalia adalah Muslim". Jika ada orang Somalia yang berkata bukan, pastilah 
mereka hanya dibayar untuk berkata seperti itu. "Bahkan mereka yang tidak 
menjalankan agamanya dengan taat tetap akan mengaku sebagai pengikut Islam. 
Walaupun jumlah anak-anak muda Somalia yang belajar di sekolah agama Islam 
semakin meningkat, tetapi kendala untuk percaya pada Kabar Baik bukanlah kendala 
teologia tetapi pandangan sosial yang menyatakan bahwa, "Menjadi seorang Somalia 
adalah menjadi seorang Muslim". Begitu banyak orang di negara-negara mayoritas 
Muslim memiliki jalan pikiran dan sikap hati yang sama.  

Pertanyaan: di sisi lain, pertikaian dan pembunuhan yang terjadi antar garis suku 
Somalia di tahun-tahun belakangan ini menyebabkan beberapa dari mereka 
mempertanyakan Islam.  

Mereka bertanya, "Mengapa Islam tidak dapat mencegah kita untuk saling membunuh?"  

Kaum Somalia lain yang sudah tinggal di lingkungan Muslim, seperti di Saudi Arabia 
atau negara-negara Teluk, telah mengalami sejumlah diskriminasi yang menyebabkan 
mereka menjadi lebih terbuka terhadap Injil. Pada saat yang sama, mereka yang cukup 
nominal (Islam KTP) dalam menjalankan Islam di Somalia (di mana mereka "semua 
adalah Muslim") seringkali menjadi lebih serius dalam identitas dan aktifitas Islam 
mereka ketika datang ke negara barat. Mereka lakukan ini sebagai suatu cara untuk 
mengatasi rasa takut kehilangan identitas mereka dan dari kontaminasi aspek buruk 
lingkungan barat.  

Pokok Doa  

Lihat pokok doa yang kami kirim pada hari Minggu, 31 Agustus 2008.  

Indonesia: Provinsi Kepulauan Bangka  

Berdoa agar Tuhan melawat semua ulama, habib, ustadz, ustadzah, haji, hajah, santri, 
pria, wanita, tua, muda, mahasiswa, pelajar, anak-anak dari semua lapisan sosial. Baik 
penduduk asli dan juga pendatang, semua orang Islam yang berada di kota-kota dan 
desa-desa di pesisir dan pedalaman di seluruh Kepulauan Bangka.  
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Kamis, 25 September 2008: Tanzania: Masa Perubahan di 
Antara Kaum Muslim Rangi 

Sejak awal tahun 1900-an di kota Kondoa dan sekitarnya, semakin banyak Suku Rangi 
yang menjadi Muslim. Ketika Inggris menguasai Tanzania pada tahun 1920, 90% 
daerah Kondoa sudah menjadi Muslim. Hanya Suku Rangi di Lembah Haubi yang 
menolak Islam. Setelah debat antara kepala suku lokal, pada tahun 1937 Suku Rangi di 
Haubi menjadi Katolik dan membangun sebuah katedral yang megah. Sejak saat itu 
perbandingan 90% Muslim dan 10% Katolik hampir tidak pernah berubah. Walaupun 
sudah ada jemaat injili di daerah itu selama beberapa puluh tahun, tetapi hanya sedikit 
Suku Rangi yang injili.  

Mayoritas populasi Suku Rangi tinggal di desa-desa dan identitas mereka sering kali 
hanya seputar kehidupan desa. Sudah begitu lama segelintir orang Tanzania yang 
bukan dari Suku Rangi ingin hidup di Kondoa dan 150 desa-desa Rangi sekitarnya. 
Suku Rangi sering kali tidak dikasihi dan tidak dipercayai oleh banyak orang karena 
reputasi mereka yang aktif dengan roh-roh jahat dan ilmu sihir. Bahkan saat ini, 
beberapa orang Rangi disidang karena pembunuhan ritual yang berhubungan dengan 
ilmu hitam. Tetapi, sepuluh tahun terakhir ini lebih banyak orang Tanzania yang mulai 
tinggal di Kondoa ditandai dengan meningkatnya jumlah mobil dan televisi. Handphone 
semakin banyak, business semakin maju, rumah sakit dan sekolah semakin banyak 
dibangun.  

Pada tahun 1996, Alkitab berbahasa Rangi mulai diterjemahkan dan perkembangannya 
baik sekali. Ada juga pelayanan lain yang membantu keluarga-keluarga miskin. Pada 
bulan September 2006 beberapa orang Kristen lokal membuka sekolah baru di kota. 
Diharapkan adanya komunikasi yang baik antara semua kelompok, sehingga sejarah 
diskriminasi lama dapat diatasi dan perkembangan sosial dan rohani akan terus 
berlanjut.  

Pokok Doa  

Lihat pokok doa yang kami kirim pada hari Minggu, 31 Agustus 2008.  

Indonesia: Provinsi Jambi  

Berdoa mohon Tuhan melawat semua ulama, habib, ustadz, ustadzah, haji, hajah, 
santri, pria, wanita, tua, muda, mahasiswa, pelajar, anak-anak dari semua lapisan 
sosial. Baik penduduk asli dan juga pendatang, semua orang Islam yang berada di kota-
kota dan desa-desa di pesisir dan pedalaman di seluruh Jambi.  
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Jumat, 26 September 2008: Pakistan: Mereka yang 
Berbahasa Hindko, Satu Bahasa, Banyak Suku Bangsa  

Kemungkinan ada lima juta orang di Pakistan Utara yang berbahasa Hindko. Jumlah ini 
lebih daripada populasi negara Norwegia dan kurang lebih sama dengan populasi 
Turkmenistan. Terdiri dari beberapa kelompok etnik, kebanyakan Pathan dan Moghul, 
Hindko lebih kepada suatu kelompok bahasa daripada suatu suku.  

Mereka yang berbahasa Hindko hidup sebagai petani atau pedagang di bawah kaki 
bukit Himalaya. Jagung dan gandum adalah produksi mereka yang terpenting. Biji-bijian 
ini digiling menjadi tepung dan dipakai untuk membuat roti gepeng yang menemani 
setiap acara makan mereka. Kehidupan mereka sangat sederhana, tetapi dapat 
menyediakan pendidikan dan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak mereka. 
Hanya sekitar 25% dari mereka yang dapat membaca.  

Dibandingkan dengan saudara mereka yang berbahasa Pashto, kelompok berbahasa 
Hindko terkenal lemah lembut dan pencinta damai. Mereka bahkan cenderung untuk 
lebih terbuka daripada tetangga-tetangga mereka. Tetapi tetap saja, hanya beberapa 
dari mereka yang mengikut Yesus. Pada saat yang bersamaan, ketimpangan ekonomi 
dan kebebasan hak berpolitik membawa mereka yang lemah lembut ini untuk mencari 
perumahan melalui fundamentalisme Islam. Sistem sekolah lokal telah diambil alih oleh 
kelompok fundamentalis yang kadang membawa anak-anak muda pria dari keluarga 
miskin masuk ke dalam organisasi teroris.  

Mencari Jawaban 

Gempa bumi mengenaskan pada bulan Oktober 2003 mengorbankan hampir setiap 
keluarga berbahasa Hindko. Bahkan sampai hari ini, banyak yang masih mencari 
kehidupan baru, perumahan permanen dan jawaban bagi pertanyaan-pertanyaan 
mereka yang mendalam. Ketertarikan mereka untuk membaca Perjanjian Baru masih 
tetap tinggi, tetapi belum ada Firman Tuhan dalam bahasa Hindko. Kebanyakan dari 
mereka tidak pernah mendapat kesempatan untuk mendengar Injil.  

Pokok Doa  

Lihat pokok doa yang kami kirim pada hari Minggu, 31 Agustus 2008.  

Indonesia: Provinsi Bengkulu  

Berdoa mohon Tuhan melawat semua ulama, habib, ustadz, ustadzah, haji, hajah, 
santri, pria, wanita, tua, muda, mahasiswa, pelajar, anak-anak dari semua lapisan 
sosial. Baik penduduk asli dan juga pendatang, semua orang Islam yang berada di kota-
kota dan desa-desa di seluruh Bengkulu.  
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Sabtu, 27 September 2008: Sat-7 Kids: Saluran TV Baru 
Untuk Anak-Anak Dari Dunia Arab 

Satu juta anak-anak di bawah usia 15 tahun tinggal di dunia Arab dan paling tidak 
setengahnya sudah memiliki akses ke televisi. Anak-anak dan kaum mudalah yang 
mewakili masa depan daerah ini. Anak-anak yang hidup di tengah-tengah konflik, 
kesulitan, dan kekurangan harapan sering kali berpaling kepada TV sebagai tempat 
pelarian yang aman. Anak-anak Arab sekarang memiliki kesempatan untuk menonton 
program Kristen sewaktu-waktu sepanjang hari. Pada bulan Desember 2007, SAT-7 
network meluncurkan SAT-7 KIDS, sebuah saluran televisi satelit 24 jam berbahasa 
Arab untuk anak-anak.  

Sudah 12 tahun SAT-7 network mendorong dan menguatkan orang-orang percaya 
dengan pesan-pesan pengharapan Kristus bagi setiap rumah-rumah di Timur Tengah 
dan Afrika Selatan.  

Dengan SAT-7 KIDS, anak-anak dapat melihat program-program dengan pesan kasih, 
pengampunan dan memberikan pipi yang sebelahnya. Saluran ini menyiarkan film-film 
kartun, drama, cerita-cerita Alkitab, permainan-permainan (games) dan bermacam-
macam program yang mengajarkan bagaimana berjalan dengan Tuhan. Sejak semula, 
program untuk anak-anak ini adalah salah satu acara yang terpopuler dari berbagai 
macam acara yang tersedia di SAT-7. Inilah beberapa komentar dari para pemirsa.  

• Aku mengucap syukur kepada Tuhan untuk program-program Anda, yang menyebarkan 
Firman Tuhan ke dunia Arab. Secara teratur, aku menonton program anak-anak Anda, 
walaupun aku sudah berumur 27 tahun dan seorang guru sekolah Minggu! (Pria muda di 
Syria)  

• Aku berumur 9 tahun. Aku memiliki sebuah pertanyaan: Bagaimana Aku dapat 
mengasihi orang-orang yang jahat terhadap aku? (Seorang gadis di Mesir)  

• Aku ingin menyampaikan betapa Aku mencintai acara Anda. Sangat membantuku untuk 
mengerti dan mengenal hal-hal tentang Tuhan. (Gadis Mesir yang tinggal di Saudi 
Arabia).  

Pokok Doa  

Lihat pokok doa yang kami kirim pada hari Minggu, 31 Agustus 2008.  

Indonesia: Provinsi Kepulauan Riau  

Berdoa mohon Tuhan melawat semua ulama, habib, ustadz, ustadzah, haji, hajah, 
santri, pria, wanita, tua, muda, mahasiswa, pelajar, anak-anak dari semua lapisan 
sosial. Baik penduduk asli dan juga pendatang, semua orang Islam yang tinggal di kota-
kota dan desa-desa di pesisir dan pedalaman di seluruh Kepulauan Riau.  
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Minggu, 28 September 2008: Kepulauan Comoros: 
Memberitakan Kristus Dilarang di Kepulauan Comoros 

Bertahun-tahun yang lain, Kepulauan Comoros dikenal karena ekspor bibit parfumnya, 
juga vanila dan cengkehnya. Tetapi sekarang, Comoros sudah jauh terlupakan. 
Kepulauannya terdiri dari tiga pulau-pulau vulkanik di luar pantai Afrika, 300 km di 
sebelah timur Mozambik.  

Kepulauan Comoros telah melalui sembilan belas kali percobaan penggulingan 
kekuasaan setelah kemerdekaannya dari Perancis pada tahun 1975. Pulau ke-4, 
Mayotte, masih dikelola Perancis. Pulau-pulau Comoros ini miskin dan kurang 
berkembang dengan tingkat pengangguran yang tinggi. Kebanyakan penduduk adalah 
petani-petani yang tangguh.  

Orang Comoros ramah, bersahabat, kekeluargaan, dan berseni. Banyak dari para 
wanitanya mengerjakan pekerjaan menyulam dan para prianya mengerjakan kerajinan 
kayu. Pada umumnya mereka adalah keturunan bekas budak Afrika dan yang lain 
memiliki latar belakang Arab.  

Mereka bangga dengan warisan Islam mereka yang berasal dari awal tahun 1500-an 
dan Islam adalah agama nasional mereka. Kira-kira terdapat 1400 mesjid yang tersebar 
di seluruh kepulauan. Tekanan dan diskriminasi sosial terhadap pengikut Yesus sudah 
tersebar luas dan penginjilan dianggap ilegal. Pemerintah telah membatasi pemakaian 
3 gedung gereja di sana hanya kepada mereka yang bukan warga negara Comoros 
saja. Alkitab hanya tersedia dalam bahasa Perancis dan Arab, dan potongan-potongan 
Firman Tuhan juga tersedia dalam bahasa Comoros. Tetapi karena tingkat buta huruf 
yang tinggi (hampir 60%), rekaman pembacaan Injil menjadi lebih berguna. Belum lama 
ini beberapa orang Comoros masuk ke dalam Kerajaan Allah.  

Pokok Doa  

Lihat pokok doa yang kami kirim pada hari Minggu, 31 Agustus 2008.  

Indonesia: Provinsi Sumatra Barat  

Berdoa mohon Tuhan melawat semua ulama, habib, ustadz, ustadzah, haji, hajah, 
santri, pria, wanita, tua, muda, mahasiswa, pelajar, anak-anak dari semua lapisan 
sosial. Baik penduduk asli dan juga pendatang, semua orang Islam yang berada di kota-
kota dan desa-desa di pesisir dan pedalaman di seluruh Sumatra Barat.  
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Senin, 29 September 2008: Suriname: Negara Beragam 
Luas 

Suriname (dahulu: Guyana Belanda) adalah sebuah republik kecil di pantai timur laut 
Amerika Selatan, 80% nya terdiri dari hutan tropis. Sudah biasa jika terlihat monyet-
monyet melintasi pepohonan dan boa menyeberangi jalan-jalan. Pedalamannya tetap 
tidak terjamah dan jarang dihuni. Suriname luasnya empat kali lebih besar dari negeri 
Belanda dan menjadi koloni Belanda pada tahun 1667. Setelah perbudakan dilarang 
pada tahun 1863, pekerja-pekerja pertanian tiba dari India dan Jawa, sebuah pulau di 
Indonesia. Suriname merdeka dari Belanda pada tahun 1975.  

Suriname memiliki campuran suku, bahasa, dan agama yang mengagumkan.  

37% dari populasi terdiri dari India Timur, 31% Creole (campuran antara kulit hitam dan 
putih), 15% orang Jawa, 10% "Maroons" (bekas budak Afrika yang melarikan diri ke 
pedalaman), 2% Amerindi, 2% Tionghoa, 3% orang kulit putih, dll.  

Suriname memiliki sebelas bahasa yang berbeda. Bahasa Belanda adalah bahasa 
resmi di sana, tetapi kebanyakan orang berbicara dalam bahasa Sranang Tongo (orang 
Suriname) dan banyak juga yang berbahasa Inggris.  

Afiliasi antar agama juga bervariasi, Hindu 27,4%, Protestan 25,2% (kebanyakan orang 
Moravia), Roma Katholik 22,8%, Muslim 19,6% (88.000), kepercayaan lokal 5%.  

Tersebar beberapa mesjid di seluruh negeri. Kebanyakan dari penduduk Suriname yang 
berjumlah 439.000 orang hidup di ibu kotanya, "Kota Bunga", Paramaribo. di sinilah 
dapat ditemukan sebuah masjid, sebuah vihara Hindu, sebuah gereja, sebuah katedral, 
dan sebuah sinagoge dalam beberapa ratus meter saja.  

Di negara lain, kaum Muslim dipanggil untuk sembahyang dari puncak menara mesjid. 
di Suriname, orang-orang Muslim dari Jawa mengikuti adat nenek moyang mereka yang 
memakai suara drum.  

Catatan Tambahan: Mesjid  

Masjid adalah tempat di mana pengikut-pengikut Islam menyembah. Masjid sendiri 
merupakan bahasa Arab. Tujuan utama masjid adalah untuk menyediakan tempat di 
mana kaum Muslim dapat datang bersama-sama untuk berdoa, tetapi kadang masjid 
memiliki peranan khusus sebagai pusat komunitas di mana orang-orang dapat 
mengadakan perayaan, belajar lebih banyak mengenai Islam dan bertemu sesama 
Muslim. Semua masjid memiliki bangsal doa, sebagian bahkan memiliki kubah-kubah 
dan menara. Masjid memiliki sebuah elemen yang disebut "Mihrab", yang sering kali 
berfungsi sebagai petunjuk arah ke Mekah.  

Pokok Doa  
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Lihat pokok doa yang kami kirim pada hari Minggu, 31 Agustus 2008.  

Indonesia: Provinsi Sumatra Utara  

Berdoa agar Tuhan melawat semua: ulama, habib, ustadz, ustadzah, haji, hajah, santri, 
pria, wanita, tua, muda, mahasiswa, pelajar, anak-anak dari semua lapisan sosial. Baik 
penduduk asli dan juga pendatang, semua orang Islam yang berada di kota-kota dan 
desa-desa di pesisir dan di pedalaman di seluruh Sumatra Utara.  
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Selasa, 30 September 2008: Ahmedabad: Kaum Muslim 
Ekonomi Marjin di India, Provinsi Gujarat 

Di tengah-tengah provinsi Gujarat di India Barat, terletak kota terbesar ketujuh di India, 
Ahmedabad, yang memiliki populasi lebih dari lima juta orang. Pernah terkenal sebagai 
tempat kelahiran Gandhi dan komitmennya terhadap perdamaian dan toleransi, Gujarat 
sekarang telah berkembang menjadi pusat Hindutva, semangat agama Hindu yang 
bertujuan untuk melestarikan dan memperluas pengaruh Hindu ke seluruh India dalam 
mendepak Islam dan Kristen.  

Ahmedabad mencerminkan kebudayaan India yang semakin beraneka ragamnya, 
bagaikan sungai Sabarmati yang membelah Ahmedabad menjadi dua belahan dunia. di 
sebelah barat sungai terdapat kota bermayoritas Hindu yang semakin makmur dan 
modern.  

Kaum elit Hindu di India terlihat di distrik-distrik komersil dan pusat perbelanjaan.  

Di sebelah timur terletak kota kuno yang bertembok, penuh gang kecil berliku-liku, tidak 
beraturan, merupakan komunitas tertutup dan bermayoritaskan Muslim, yang 
mencerminkan masa lalu Ahmedabad yang Islam.  

Lebih dari satu juta Muslim dengan ekonomi masjid tinggal di kota tersebut. Seringkali 
tanpa pekerjaan atau dengan pekerjaan yang tidak layak dan tak mampu kembali ke 
desa mereka, banyak yang hidup hanya karena kemauan mereka yang keras. Mereka 
berhasil hidup di kawasan terpencil dan kumuh. Bahkan kaum Muslim yang mulai elit 
sekarang tetap merasakan pemisahan dan ketimpangan ekonomi dengan kaum Hindu. 
Penderitaan kemanusiaan yang mendalam ini tidak memiliki solusi yang mudah.  

Sebagai orang percaya dalam Yesus, kita mengakui bahwa kebutuhan terbesar kaum 
Muslim adalah Kristus. Tetapi hanya terdapat pekerjaan penginjilan yang sangat kecil di 
Gujarat yang memfokuskan pada kaum Muslim di Ahmedabad yang termasuk Shaikh, 
Bohra, Memon, Khoja, Pathan dan the Sayyid. Kebanyakan orang percaya lokal 
mengakui secara terbuka bahwa mereka takut untuk menjangkau komunitas Muslim. 
Bayangkan, lebih dari 1 juta orang di Ahmedabad tanpa saksi Injil. Berdoalah bagi para 
pekerja untuk membawa Injil pengharapan kepada kaum Muslim di Gujarat.  

Pokok Doa  

Lihat pokok doa yang kami kirim pada hari Minggu, 31 Agustus 2008.  

Indonesia: Daerah Istimewa Nangroe Aceh Darulsalam  

Berdoa, mohon Tuhan melawat semua ulama, habib, ustadz, ustadzah, haji, hajah, 
santri, pria, wanita, tua, muda, mahasiswa, pelajar, anak-anak dari semua lapisan 
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sosial. Baik penduduk asli dan juga pendatang, semua orang Islam yang berada di kota-
kota dan desa-desa di pesisir dan pedalaman di seluruh Aceh.  
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