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Rabu, 12 Agustus 2009: Doa Untuk Indonesia  
Hari ke-1--40 

"Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya." (Yak. 
5:17-20)  

1. Doa Perlindungan Bagi Pendoa  

"Sebab peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging ...." (Ef. 6:12)  

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

Tuhan Yesus, mengawali rangkaian doa ini saya menyatakan bahwa dengan 
kemampuan dari Tuhan, saya senantiasa mengampuni setiap orang yang pernah 
membuat saya kecewa.  

Tuhan Yesus Kristus, saat ini saya berdoa untuk (sebutkan nama Anda, anggota 
keluarga, mereka yang memiliki hubungan keluarga, orang-orang yang tinggal 
serumah dengan Anda, mereka yang memiliki hubungan pelayanan, pekerjaan, 
orang-orang dekat, dll.). Tolong ampunilah senantiasa segala dosa kami, tolong 
senantiasa Engkau lindungi seluruh aspek hidup dan aset kami yang berasal dari 
Engkau, dan tolong senantiasa Engkau utus para malaikat-Mu untuk melindungi, 
menolong, dan membantu kami. Doa ini saya mohonkan dalam pengucapan 
syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.  

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

2. Doa Melepaskan Pengampunan  

Untuk materi doa selanjutnya, pendoa berdoa tidak hanya atas nama pribadi atau 
kelompok, tetapi lebih lengkapnya gunakan kalimat kunci "atas nama dan 
mewakili imamat rajani dan tubuh Kristus di Indonesia" (1Pet. 2:9; Ef. 1:22-23).  

Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya/kami bersyukur untuk kasih dan 
anugerah-Mu yang menebus setiap dosa saya/kami, mengangkat saya/kami 
mejadi anak-anak-Mu, ahli waris kerajaan-Mu, dan sebagai imamat rajani (Yoh. 
1:12; 1Pet. 2:9). 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.  

http://alkitab.mobi/?Yak.+5%3A17-20
http://alkitab.mobi/?Yak.+5%3A17-20
http://alkitab.mobi/?Ef.+6%3A12
http://alkitab.mobi/?1Pet.+2%3A9
http://alkitab.mobi/?Ef.+1%3A22-23
http://alkitab.mobi/?Yoh.+1%3A12
http://alkitab.mobi/?Yoh.+1%3A12
http://alkitab.mobi/?1Pet.+2%3A9
http://alkitab.mobi/?Mat+22%3A37-40
http://alkitab.mobi/?Mat.+6%3A12
http://alkitab.mobi/?Rm.+12%3A21
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Bapa, saat ini saya/kami berdoa atas nama dan mewakili imamat rajani dan 
tubuh Kristus (1Pet. 2:9; Ef. 1:22-23) di Indonesia, memilih dengan penuh 
kerelaan dan ketulusan untuk mengampuni serta memohon pengampunan dari 
Tuhan bagi saudara/i Muslim yang mengutuki Israel (Kej. 27:29), juga mereka 
yang memiliki motivasi, rencana, dan tindakan ketidakadilan terhadap umat 
percaya di Indonesia.  

3. Pujian Pengagungan  

Pendoa membacakan Mazmur 8:2-10.  

4. Doa Ucapan Syukur  

a. Bapa, saya/kami bersyukur atas kasih-Mu dan anugerah-Mu karena Engkau 
menghendaki supaya jangan ada seorang manusia pun yang binasa sehingga 
Engkau telah mengaruniakan Anak tunggal Bapa mati di atas kayu salib untuk 
menebus dosa manusia (Yoh. 3:16; Rm. 3:24,25; 2Pet. 3:9).  

5. Bapa, saya/kami bersyukur karena Engkau berkenan memakai saya/kami untuk 
mendoakan dan melayani saudara/i Muslim.  

6. Bapa, saya/kami bersyukur Engkau telah memberikan terobosan-terobosan 
dalam alam roh bagi keselamatan saudara/i Muslim di seluruh dunia pada 
umumnya dan di Indonesia pada khususnya.  

7. Bapa, saya/kami bersyukur untuk perlindungan, tuntunan Roh Kudus, 
kemudahan, kesanggupan, dan keberhasilan dalam seluruh aspek terkait dalam 
rangkaian doa 40 hari tahun 2009.  

8. Doa Perlindungan Bagi Orang yang Didoakan  

Tuhan Yesus, tolong Engkau senantiasa melindungi roh, jiwa, dan tubuh (nama) 
dari setiap serangan, gangguan, dan intimidasi roh-roh jahat dan kuasa 
kegelapan. Tuhan Yesus, tolong sayangkan nyawa mereka dari kematian sia-sia, 
dan berikan mereka kesempatan serta kesanggupan untuk menerima 
keselamatan kekal di dalam Engkau.  

9. Doa Pengakuan Dosa Atas Nama yang Didoakan  

Dosa adalah penghalang hubungan manusia dengan Tuhan. Pendoa berperan 
sebagai imam/pendamai yang mewakili orang-orang yang didoakan. Belalah 
mereka di hadapan takhta kasih karunia Bapa dan mohonkan pengampunan atas 
nama mereka (Yes. 59:1-8,12-17; Gal. 5:15-21; Ams. 6:17-19; 1Yoh. 1:9; Kel. 
18:22-32; Kel. 32:30-32).  

Bapa, firman-Mu berkata dalam, (pendoa mengutip Rm. 3:23;6:23).  

Ya Bapa, oleh tuntunan Roh Kudus, saat ini saya/kami datang di hadapan takhta 
kasih karunia-Mu mewakili dan atas nama ... mengakui bahwa saya adalah 

http://alkitab.mobi/?1Pet.+2%3A9
http://alkitab.mobi/?Ef.+1%3A22-23
http://alkitab.mobi/?Kej.+27%3A29
http://alkitab.mobi/?Mazmur+8%3A2-10
http://alkitab.mobi/?Yoh.+3%3A16
http://alkitab.mobi/?Rm.+3%3A24%2C25
http://alkitab.mobi/?2Pet.+3%3A9
http://alkitab.mobi/?Yes.+59%3A1-8%2C12-17
http://alkitab.mobi/?Gal.+5%3A15-21
http://alkitab.mobi/?Ams.+6%3A17-19
http://alkitab.mobi/?1Yoh.+1%3A9
http://alkitab.mobi/?Kel.+18%3A22-32
http://alkitab.mobi/?Kel.+18%3A22-32
http://alkitab.mobi/?Kel.+32%3A30-32
http://alkitab.mobi/?Rm.+3%3A23%3B6%3A23
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manusia berdosa dan sepatutnya menerima penghukuman kekal. Tetapi, Engkau 
adalah Tuhan yang Mahapengasih lagi Mahapengampun, Tuhan yang menguji 
hati dan batin manusia. Ya Tuhan, hanya karena kasih-Mulah, Engkau telah 
menyediakan pengampunan dosa dalam darah Tuhan Yesus. Sekarang saya 
mengakui dosa-dosa ini:  

Menghujat nama Tuhan, kesombongan, perzinahan rohani/menyembah berhala, 
okultisme, menolak Tuhan, membunuh, dosa seks, mencuri, merampas, korupsi, 
bersaksi dusta, bersumpah palsu, memutarbalikkan hukum dan 
menyalahgunakan kekuasaan, rakus, tamak, dan berbagai dosa lainnya. Ya 
Tuhan Yesus Kristus, hanya dalam darah kudus-Mu setiap dosa dari nama ... 
kiranya Engkau mengampuni, menyucikan, menguduskan/menahirkan. Sehingga 
iblis dan roh-roh jahat tidak lagi menuduh nama .... Dalam nama Tuhan Yesus 
Kristus terjadi. Amin.  

10. Doa Penutusan Hubungan Roh dan Pembebasan  

Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini saya/kami berdoa atas nama 
dan mewakili imamat rajani dan tubuh Kristus di Indonesia (1Pet. 2:9; Ef. 1:22-
23), membatalkan semua perjanjian roh, kontrak roh dan ikatan roh jahat yang 
dibuat oleh si pemberi nama (orang tua, kakek) yang berhubungan dengan roh 
kegelapan dan pengaruh roh-roh jahat dari setiap nama ... terjadi dalam nama 
Tuhan Yesus. Amin.  

Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya/kami atas nama dan mewakili 
imamat rajani dan tubuh Kristus di Indonesia (1Pet. 2:9; Ef 1:22-23) mencabut 
dengan akar-akarnya dan membatalkan semua hak-hak roh jahat serta tuntutan-
tuntutan roh jahat dari nama ... terbebas dalam nama Tuhan Yesus. Amin.  

Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya/kami berdoa atas nama dan 
mewakili imamat rajani dan tubuh Kristus di Indonesia (1Pet. 2:9. Ef. 1:22-23), 
membebaskan setiap nama ... dari ikatan, belenggu, dan pengaruh dari: roh 
penyesat, roh anti-Kristus (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 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 disksriminasi (SARA), roh pembunuh, roh 
bunuh diri, roh obat terlarang, roh haus darah, roh maut, roh egois, roh 
ketamakan, roh kesombongan, roh iri hati, roh materialistis, roh ketidakadilan. 
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus terjadi. Amin.  

11. Doa, Mohon Anugerah Tuhan yang Menyelamatkan  

http://alkitab.mobi/?1Pet.+2%3A9
http://alkitab.mobi/?Ef.+1%3A22-23
http://alkitab.mobi/?Ef.+1%3A22-23
http://alkitab.mobi/?1Pet.+2%3A9
http://alkitab.mobi/?Ef+1%3A22-23
http://alkitab.mobi/?1Pet.+2%3A9
http://alkitab.mobi/?Ef.+1%3A22-23
http://alkitab.mobi/?2Yoh.+7
http://alkitab.mobi/?Why.+16%3A13
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Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya/kami berdoa atas nama dan 
mewakili imamat rajani dan tubuh Kristus di Indonesia (1Pet. 2:9; Ef. 1:22-23), 
memohon Tuhan Yesus berkenan memanggil dan menjumpai nama ... dengan 
cara Tuhan (melalui mimpi, penglihatan, penyingkapan nama Isa/Yesus Kristus) 
di Qur'an, dsb.. Tuhan Yesus Kristus lembutkan hati nama ... agar terbuka dan 
mengikuti karya Roh Kudus yang menuntun nama ... kepada seluruh kebenaran-
Mu sehingga nama ... menjadi penyembah yang menyembah Engkau dalam roh 
dan kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus terjadi. Amin.  

12. Doa Perlindungan, Pertumbuhan, dan Melayani  

Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya/kami berdoa atas nama dan 
mewakili imamat rajani dan tubuh Kristus di Indonesia (1Pet. 2:9; Ef. 1:22-23), 
memohon:  

1. Perlindungan menyeluruh dan penyediaan kebutuhan hidup bagi nama ... 
beserta orang-orang terdekatnya. Bapa, tolong berikanlah kekuatan serta 
jalan keluar dalam menghadapi penolakan, intimidasi, ancaman terhadap 
roh, jiwa dan tubuh nama ....  

2. Tuhan Yesus memberikan kesanggupan untuk terus maju dan bertumbuh 
dalam pengenalan pribadi terhadap Sang Juru Selamat dan menjadi 
dewasa di dalam iman, pengharapan, dan kasih.  

3. Tuhan Yesus memenuhi nama ... dengan Roh Kudus dan mengurapinya, 
serta memberikan roh hikmat dan wahyu serta keberanian bagi nama ... 
untuk bersaksi dan melayani keluarga dan orang dekat mereka (Kis. 4:30-
31).  

4. Roh Kudus memberi hikmat dan kesanggupan bagi orang percaya agar 
menjadi pembimbing dan pelatih bagi mereka yang telah menerima 
keselamatan, dan orang percaya tanggap dan rela bersedia menjadi 
saluran berkat Tuhan bagi setiap kebutuhan mereka.  

13. "Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa, kekayaan, dan 
hikmat, dan kekuatan, dan hormat, dan kemuliaan, dan puji-pujian". Amin! Puji-
pujian dan kemuliaan, dan hikmat atas syukur, dan hormat dan kekuasaan dan 
kekuatan bagi Tuhan kita sampai selama-lamanya! Amin! (Why. 5:12; 7:12).  

Sebagai tambahan, untuk doa bagi umat percaya dan kondisi alam roh secara global, 
pendoa dapat menggunakan materi doa 40 hari tahun 2008 (arsip: 
http://www.sabda.org/publikasi/40hari/2009)  

  

http://alkitab.mobi/?1Pet.+2%3A9
http://alkitab.mobi/?Ef.+1%3A22-23
http://alkitab.mobi/?1Pet.+2%3A9
http://alkitab.mobi/?Ef.+1%3A22-23
http://alkitab.mobi/?Kis.+4%3A30-31
http://alkitab.mobi/?Kis.+4%3A30-31
http://alkitab.mobi/?Why.+5%3A12%3B+7%3A12
http://www.sabda.org/publikasi/40hari/2009
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Rabu, 12 Agustus 2009: Sebutlah Nama-Nama Mereka 
Dalam Doa di Hadapan Takhta Kasih Karunia Bapa 

Setiap manusia yang lahir ke dunia pastilah diberi nama oleh orang tuanya atau 
setidaknya mereka yang mengasihi bayi yang baru lahir itu.  

Nama yang diberikan pastilah nama yang terbaik menurut pemahaman sang pemberi 
nama. Biasanya sang pemberi nama memiliki seorang idola yang 
dikagumi/disukai/dicintai dalam hidupnya, sehingga nama yang diberikan sering kali 
sama dengan idolanya, tergantung tokoh apa yang menjadi idola sang pemberi nama. 
Mungkin nama itu adalah tokoh dalam keluarga dan keturunannya, agama, politik, 
militer, pendidikan, keilmuan, olah raga, seni, hiburan, dsb..  

Mungkin Anda pernah mendengar ucapan seperti ini: "Apalah artinya sebuah nama?" 
Ucapan ini keluar dari orang yang belum percaya dan kurang memahami betapa berarti 
dan pentingnya sebuah nama. Di balik setiap nama, pastilah ada tersirat arti, tujuan, 
kekuatan, dan harapan dari nama yang diberikan.  

Tuhan kita adalah sang pemberi nama dan memanggil kita sesuai dengan nama-nama 
kita. Alkitab memberitahukan saat Tuhan berbicara, Ia menyebutkan dan memanggil 
nama orang yang dimaksud dengan namanya. Contohnya:  

Tuhan memberitahukan:  

• nama Yesus kepada Yusuf (Mat. 1:21) dan  
• nama Yohanes kepada Zakaria (Luk. 1:13).  

Tuhan mengubah nama:  

• Abram menjadi Abraham,  
• Sarai menjadi Sara,  
• Yakub menjadi Israel,  
• Simon menjadi Petrus, dan  
• Saulus menjadi Paulus.  

Tuhan memanggil nama:  

• Musa dan Samuel. Tuhan menyebut nama-nama raja kepada para nabi-Nya saat Ia 
menyampaikan isi hati-Nya bagi mereka.  

• Tuhan mengetahui setiap nama pria dan wanita yang ada di atas bumi ini.  
• Pada akhirnya, setiap orang yang percaya Yesus Krisus sebagai Juru Selamat, 

namanya tertulis dalam kitab kehidupan dan masuk surga. Dan orang yang tidak 
percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan, namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan itu; 
ia dilemparkan ke dalam lautan api itu (Why. 20:12-14,21:8).  

http://alkitab.mobi/?Mat.+1%3A21
http://alkitab.mobi/?Luk.+1%3A13
http://alkitab.mobi/?Why.+20%3A12-14%2C21%3A8
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Tuhan adalah Kasih, karena kasih-Nya, Ia menghendaki setiap manusia ciptaan-Nya 
diselamatkan dan hidup dalam kerajaan-Nya.  

Tuhan mengetahui semua nama-nama dari saudara/i Muslim di seluruh dunia ini.  

Dalam doa 10 hari awal versi bahasa Indonesia, kita akan berdoa bagi nama-nama 
yang berasal dari tanah Arab yang menjadi ciri khas nama saudara/i Muslim.  

Marilah kita berdoa, agar keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus akan menjadi milik 
setiap nama yang kita doakan dan kita sama-sama bergembira di surga.  
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Rabu, 12 Agustus 2009: Nama Pria Dengan Awalan Huruf 
A 

Amir, Amin, Anis, Amanullah, Akran, Ahmad, Akbar, Ad-ham, Aslam, Arsalan, Aiman, 
Arhab, As'ad, Adib, Addar Quthni, Attirmidzi, Aththobarani, Al Baihhaqi, Annasal, Asyraf, 
Anas, Althaf, Amjad, Ahnaf, Anwar, Arhab, Azhar, Aufa, Anjab, Akhdan, Akmal, Abrar, 
Aflah, Anshar, Amrullah, Asad, Afdhol, 'Aashim, 'Aamir, 'Atiq, 'Adli, 'Arif, Arrahman, 
Arrahim, Almalik, Al Quddus, As Salam, Al Mu'min, Al Muhaimin, Al Aziz, Al Jabbar, Al 
Mutakabbir, Al Kholiq, Al Bari', Al Ghaffar, Al Kahhar, Al Wahhab, Al Razzak, Al Fattah, 
Al Alim, Al Qobidh, Al Baasith, Al Khofidh, Ar Rafii', Al Mudzil, As Samli', Al Bashir, Al 
Hakam, Al Latif, Al Khobir, Al Halim, Al Adhim, Al Ghhufur, Asy Syakur, Al Kabir, Ak 
Hafidh, Al Muqit, Al Hasiib, Al Jalil, Al Karim, dan Ar Raqiib.  

Catatan: 
Lihat keterangan yang dikirim pada Rabu, 12 Agustus 2009 (Pokok Doa Indonesia dan 
Sebutlah Nama-Nama Mereka dalam Doa di Hadapan Takhta Kasih Karunia Bapa).  
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Kamis, 13 Agustus 2009: Nama Dengan Awalan Huruf  
A dan B 

Nama Wanita dengan Awalan Huruf A  

Asma, Amani, Amjad, Asmahan, Ahlam, Abidah, Aminah, Aaminah, Amirah, Asiah, 
Arwa, Anisah, Afnan, Azhaar, Afrah, Alifah, Asirah, Aamal, Arikah, Arafah, Aliyah, 
'Aidah, 'Adawiyah, 'Afifah, 'Alilah, 'Aisyah, 'Azizah, 'Afal, 'Amimah, 'Adilah, 'Anan, 
'Aathifah, 'Athiyyah, 'Ainiyah, 'Aabidah, 'Aathirah, 'Aafiyah, 'Asla, Atun.  

Nama Pria dengan Awalan Huruf B  

Basil, Badar, Badruddin, Bariq, Bassam, Basim, Basyir, Baharuddin, Bahir, Badri, Bahi, 
Burhan, Bakri, Baqir, Burhanuddin, Bakir, Bariz, Bisyir, Nanan, Badil, Baliq, Budair, 
Buraid, Bukhori, Badruttamam, Badruzzaman, Bachtiar.  

Catatan: 
Lihat keterangan yang kami kirim pada Rabu, 12 Agustus 2009 (Pokok Doa Indonesia 
dan Sebutlah Nama-Nama Mereka dalam Doa di Hadapan Takhta Kasih Karunia Bapa).  
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Jumat, 14 Agustus 2009: Nama Dengan Awalan Huruf  
D, G, dan F 

Nama Pria dengan Awalan Huruf D  

Dzakwan, Dziyzb, Dzibzn, Dzulfiqar, Dhafir, Dhahir, Dhiaulhaq, Dhia, Dhamir, 
Dhaifullah, Deniz.  

Nama Wanita dengan Awalan Huruf D  

Da'iyah, Da'amah, Dalilah, Daimah, Dianah, Durroh, Durrotul Hikmah, Durrotun 
Nasihah, Dalal, Daliah, Durriyah, Daniah, Dawamah, Daulah, Darin, Dinar, Dariah, 
Dzihni, Dzaibah.  

Nama Pria dengan Awalan Huruf G  

Ghufron, Ghozi, Ghalib, Ghonim, Ghassan.  

Nama Pria dengan Awalan Huruf F  

Faiz, Faizal, Falah, Falih, Fakhri, Farid, Fauzan, Fuad, Fuhaid, Fahim, Faraj, Fauhad, 
Faqih, Faris, Faruq, Farhan, Fadhlil, Fauzi, Fauzhi, Fahd, Faiq, Fakhir, Fathi, Fahmi, 
Fikri, Furqon, Fakhruddin, Fadhlurrahman, Fajari, Fadholi.  

Nama Wanita dengan Awalan Huruf F  

Fakhriyah, Fiiryal, Fadhilah, Faiqoh, Fatimah, Faridah, Fahimah, Farihah, Fairuz, 
Fatimah, Fatinah, Fadiyah, Fathilah, Fat'hiyah, Fitriyah, Fikriyah, Firdaus, Fakhirah, 
Fauziyah, Faadhilah, Farah.  

Catatan: 
Lihat keterangan yang kami kirim pada Rabu, 12 Agustus 2009 (Pokok Doa Indonesia 
dan Sebutlah Nama-Nama Mereka dalam Doa di Hadapan Takhta Kasih Karunia Bapa).  
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Sabtu, 15 Agustus 2009: Nama Dengan Awalan Huruf  
H, I, dan J 

Nama Pria dengan Awalan Huruf H  

Hatim, Hazim, Hamdi, Haidar, Hafidh, Husam, Hanif, Hamid, Hamadan, Hassan, 
Hammadi, Hamdun, Hibban, Husni, Helmi, Hanafi, Hanbali, Hasyim, Hawari, Hilal, Hadi, 
Hani', Hammam, Hisyam, Humam, Hajid, Hibatullah, Hamdan, Hauzan, Huwaidi, Habibi.  

Nama Pria dengan Awalan Huruf I  

'Izzuddin, 'Ismat, 'Irfan, 'Imran, 'Isom, 'Imaduddin, Ihsan.  

Nama Pria dengan Awalan Huruf J  

Jamal, Jamir, Jauhar, Jamaliddin, Jihad, Junaid, Jubair, Jalal, Jawahir, Jiyat, Juhair, 
Jasim, Jibril, Jawad, Jam'an, Jarullah, Jubran, Jasir, Jaiz, Jadid, Jamhari, Jundi.  

Nama Wanita dengan Awalan Huruf J  

Jalilah, Jauharah, Jamilah, Jauzah, Jihan, Juwairiyah, Jinan, Juhainah, Jaudah, 
Junnah, Jumanah, Juhairah, Jauza'.  

Catatan: 
Lihat keterangan yang kami kirim pada Rabu, 12 Agustus 2009 (Pokok Doa Indonesia 
dan Sebutlah Nama-Nama Mereka dalam Doa di Hadapan Takhta Kasih Karunia Bapa).  
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Minggu, 16 Agustus 2009: Nama Dengan Awalan Huruf  
K dan Q 

Nama Pria dengan Awalan Huruf K  

Kamal, Kamaluddin, Kamil, Kadhim, Khairuddin, Khairullah, Khalis, Khattab, Khatib, 
Khaldun, Khairi, Khalil, Khabir, Khozin, Khosyi', Khodhi'.  

Nama Wanita dengan Awalan Huruf K  

Kauthar, Kalilah, Karimah, Kamilah, Kamilias, Kadhimah, Kawakib, Khansa', 
Khairunnisa', Khalifah, Khalidah, Khairiyah, Khayyirah, Khuzaimah, Khadijah, Khalilah, 
Khotimah, Khotibah, Khaulah, Khalishah, Khulaidah, Khalda', Khaizuran, Khazinah, 
Kharidah.  

Nama Pria dengan Awalan Huruf Q  

Qisim, Qoid, Outub, Qani',Qosiim, Quraisy.  

Nama Wanita dengan Awalan Huruf Q  

Qonitah, Qoni'ah, Qatrunnada, Qurrati'ain, Qoidah, Qomar, Qamariah, Qoribah, 
Qorirah, Qasamah, Oofifah.  

Catatan: 
Lihat keterangan yang kami kirim pada Rabu, 12 Agustus 2009 (Pokok Doa Indonesia 
dan Sebutlah Nama-Nama Mereka dalam Doa di Hadapan Takhta Kasih Karunia Bapa).  
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Senin, 17 Agustus 2009: Nama Dengan Awalan Huruf M 

Nama Pria dengan Awalan Huruf M  

Maajid, Ma'mun, Muhyiddin, Mar'ie, Masyhur, Majdi, Mukhtar, Mas'ud, Murtadho, 
Marwan, Mudtafa, Maalik, Mubarak, Mujahid, Majduddin, Muhsin, Mahmud, Mursyid, 
Muslim, Mu 'min, Muammar, Mahrus, Mudrik, Ma'r uf, Mundzir, Muatajab, Marzug, Muin, 
Maliki, Mansur, Munadi, Murfid, Mahir, Miftah, Munir, Munawir, Munawwir, Mufrih, 
Mu'tashim.  

Nama Wanita dengan Awalan Huruf M  

Maisun, Muthi'ah, Maimunah, Mudrikah, Maisroh, Mariah, Mahiroh, Mahbubah, 
Maqbulah, Muniroh, Mawaddah, Mudhiah, Mahdiyah, Majidah, Maryam, Muna, 
Mu'minah, Mardhiyah, Malihah, Mani'ah, Mu'nisah, Marwa, Ma'shumah, Masarrah, 
Muznah, Maryana, Maghfirah, Muazarah, Muhajirah, Munifah, Mufidah, Masiikah, 
Maknunah, Munibah, Mustajabah, Mumtaz, Muthmainnah, Maimanah, Marwah, 
Mahfudhah.  

Catatan: 
Lihat keterangan yang kami kirim pada Rabu, 12 Agustus 2009 (Pokok Doa Indonesia 
dan Sebutlah Nama-Nama Mereka dalam Doa di Hadapan Takhta Kasih Karunia Bapa).  
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Selasa, 18 Agustus 2009: Nama Dengan Awalan Huruf  
N dan R 

Nama Pria dengan Awalan Huruf N  

Nashir, Nashirudin, Nashrullah, Nail, Numan, Nuruddin, Nahir, Naufal, Nadi, Naji, Naif, 
Nashif, Nizan, Na'im, Nuri, Nabih, Nabil, Naimi, Nadhmi, Nasih, Nadir, Nawwat, Nadin, 
Nashir, Nafil, Nazih, Nidman, Najib, Nadhim, Nasim, Nawwat, Nafis, Nahhan, 
Najmuddin, Nadhif, Nahid.  

Nama Pria dengan Awalan Huruf R  

Rajih, Rafi, Rahmatullah, Rusyddi, Ridhwan, Rifiqi, Riyadh, Rasyid, Rosyid, Roja', 
Raihan, Rahmi, Rosyad, Rafid, Rizqullah, Ramadhan, Rafii', Ridho, Rajab, Roid, Rozim, 
Robii' Rabbani, Rahid, Rofiq Rafif, Rosyiq, Roghi, Roji, Robih.  

Nama Wanita dengan Awalan Huruf R  

Raja', Rasanah, Roidah, Rosyoqoh, Ruqayah, Raihanah, Rodhiyah, Robi'ih, Rahmah, 
Rahimah, Rudainah, Rasyidah, Rozinah, Ramlah, Rojihah, Rofi'ah, Rifa, Ruwaidah, 
Ranziyah, Rofifah, Rohifah, Rifat, Rosyadah, Rusydah, Rohidah, Rohadatul 'Aisy, 
Rofidah.  

Catatan: 
Lihat keterangan yang kami kirim pada Rabu, 12 Agustus 2009 (Pokok Doa Indonesia 
dan Sebutlah Nama-Nama Mereka dalam Doa di Hadapan Takhta Kasih Karunia Bapa).  
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Rabu, 19 Agustus 2009: Nama Dengan Awalan Huruf S 

Nama Pria dengan Awalan Huruf S  

Sulthan, Sabiq, Sami, Samir, Sunur, Sa'di, Sufyan, Saif, Salam, Sa'ud, Said, Salim, 
Sunni, Siraj, Sirajuddin, Suud, Sa'dun, Samih, Saifuddin, Saiful Islam, Samah, Sadad, 
Sunbul, Sayid, Sanhari, Sadid, Sajid, Satir, Sahar, Syarif, Syauqi, Syafiq, Syahir, Syukri, 
Syakir, Sya'ban, Syahid, Syafi, Syakib, Syarifuddin, Syadi.  

Nama Wanita dengan Awalan Huruf S  

Su'da, Saarah, Sukainah, Sakinah, Sulaimah, Salimah, Samirah, Sausan, Slamah, 
Suhaimah, Samihah, Sabikah, Sirin, Su'ad, Salma, Siham, Suhailah, Saidah, Sa'adah, 
Safinatun Najah, Saninah, Sana', Sajidah, Salwa, Sulthanah, Sunniyah, Samiyah, 
Sayyidah, Sumayyah, Safanah, Sundus, Sa'diyah, Sadidah, Sunbulah, Salsabila, 
Satirah, Saifanah, Syarifah, Syifa', Syu'lah, Syafiyah.  

Catatan: 
Lihat keterangan yang kami kirim pada Rabu, 12 Agustus 2009 (Pokok Doa Indonesia 
dan Sebutlah Nama-Nama Mereka dalam Doa di Hadapan Takhta Kasih Karunia Bapa).  
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Kamis, 20 Agustus 2009: Nama Dengan Awalan Huruf  
T dan U 

Nama Pria dengan Awalan Huruf T  

Tajuddin, Taquiddin, Taufiq, Tamim, Taisir, Tauhid, Taqi, Tahsin, Tamam, Taufiq 
Alhakim, Taufiq Arrahman, Thoriq, Thalal, Thilal, Talib, Thaha, Thomi, Thahir, Thoyyib, 
Thufail, Tsabit, Tsawab, Tsauban, Tsamud, Tsaqib.  

Nama Wanita dengan Awalan Huruf T  

Tabilah, Tahuyyah, Taqiyyah, Tuhfah, Tuffahati, Tamimah, Tauda, Tamamah, Tahani, 
Thoyyibah, Tahani, Thufailah, Thoi'ah, Thohiroh, Thowaf, Thorfa', Tholiqoh, Thorifah, 
Thifal, Tsuraya, Tsummah, Tsamarah, Tsana, Tsawab.  

Nama Pria dengan Awalan Huruf U  

'Ubaid, 'Uwamir, 'Ushain, 'Umair, 'Ulwan, 'Umron, 'Ujab, Usman.  

Nama Wanita dengan Awalan Huruf U  

Umamah, Ummu Kulstum, Uzdah, Umaimah, Umniati, Ulfah, Umniah, 'Umairah, 
'Ufairah, 'Unaizah, 'Urwatul wutsqo, Urjuanah.  

Catatan: 
Lihat keterangan yang kami kirim pada Rabu, 12 Agustus 2009 (Pokok Doa Indonesia 
dan Sebutlah Nama-Nama Mereka dalam Doa di Hadapan Takhta Kasih Karunia Bapa).  
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Jumat, 21 Agustus 2009: Nama Dengan Awalan Huruf  
W, Y, dan Z 

Nama Pria dengan Awalan Huruf W  

Wajih, Wail, Waliuddin, Washif, Wahid, Wisam, Wafi, Wajdi, Washil, Wasim, Wafir, 
Wahib.  

Nama Wanita dengan Awalan Huruf W  

Widad, Wafiyah, Watuyyah, Wadi'ah, Wahidah, Wardah, Wasimah, Wafa', Wiaam, 
Wajihah, Waziroh, Wada'ah, Wadhiah, Washafa, Washifah, Wasilah, Wifaq.  

Nama Pria dengan Awalan Huruf Y  

Yaasiin, Yazid, Yaasir, Yasykur, Yusron.  

Nama Wanita dengan Awalan Huruf Y  

Yaqut, Yasmin, Yamamah, Yumna, Yasirah, Yusriah.  

Nama Pria dengan Awalan Huruf Z  

Zaki, Zuhair, Zufar, Zahid, Ziyad, Zahir, Zahran, Zamir, Zumar, Zain, Zainuddin, 
Zainulabidin, Zainularifin, Zainulmulmuttaqin, Zaqhul, Zaidan, Zudhi, Zaidun.  

Nama Wanita dengan Awalan Huruf Z  

Zainab, Zahrah, Zahirah, Zulal, Zuhriyah, Za'imah, Zamzam, Zahidah.  

Catatan: 
Lihat keterangan yang kami kirim pada Rabu, 12 Agustus 2009 (Pokok Doa Indonesia 
dan Sebutlah Nama-Nama Mereka dalam Doa di Hadapan Takhta Kasih Karunia Bapa).  
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Sabtu, 22 Agustus 2009: Sikap Hati Kristen 

Tidak Percaya, Percaya, dan Mengasihi 

Firman Tuhan untuk direnungkan dan diproklamirkan dalam doa: Mat. 19:26; Yer. 
32.27; Rm. 12:1-2  

Sering terdengar ucapan bahwa untuk memberitakan Injil bagi saudara/i Muslim adalah 
hal yang sulit. Dalam konteks keagamaan, kebudayaan, dan kerohanian, alasan ini 
sering menjadi kendala. Sesungguhnya, Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa 
tidak ada yang mustahil bagi Tuhan (Mat. 19:26). Sejauh manakah respons Anda? 
Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi sesama, sejauh manakah Anda mengasihi 
orang Muslim? Bagaimakah sikap Anda saat berjumpa dengan mereka? Ketika Anda 
melihat mereka di TV? Bagaimanakah sambutan Anda jika seorang pria berpakaian 
Muslim datang ke gereja? Bagaimanakah penerimaan Anda jika seorang yang baru 
percaya dari latar belakang Muslim akan menikahi salah seorang anggota keluarga 
Anda? Pernahkah Anda mengkritik atau mencurigai mereka tanpa mengenal mereka? 
Apakah Anda memandang orang Muslim sebagai figur yang menakutkan? Sejauh 
manakah tekad Anda menaati perintah Tuhan Yesus untuk mengasihi sesama manusia 
seperti dirimu sendiri?  

"Barang siapa yang mengasihi Aku, ia akan melakukan apa yang Kuperintahkan 
kepadanya." (Mat. 23:39)  

Marilah kita merenungkan firman di atas, agar kita selalu jujur dan terbuka pada Tuhan, 
berpikir positif di dalam Tuhan. Berdoalah untuk diri Anda sendiri dan juga orang-orang 
Kristen di seluruh dunia yang juga bergumul dengan sikap hati, pemikiran, dan 
pelayanan mereka terhadap saudara/i Muslim.  

Pokok Doa Indonesia  

Nama pria A: Aachfatasy, Aaf Haidarsyah, Abadi, Abadianto, Abandi, Abar, Abdulla, 
Abdulah, Abidin, Abadiono, Abas, Adam, Ahad, Afroni, Amran, Arjan, Almazs, 
Azsabduh, Azan, Albert, Ari, Agus, Ahmad, Amijaya, Amin, Amanah, Ansori, Asmanah, 
Asmanullah, Abdillah, Adimin, Adimulya, Afrizal, Ali, Askar.  

Catatan: 
Lihat keterangan yang kami kirim pada Rabu, 12 Agustus 2009 (Pokok Doa Indonesia 
dan Sebutlah Nama-Nama Mereka dalam Doa di Hadapan Takhta Kasih Karunia Bapa).  

  

http://alkitab.mobi/?Mat.+19%3A26
http://alkitab.mobi/?Yer.+32.27
http://alkitab.mobi/?Yer.+32.27
http://alkitab.mobi/?Rm.+12%3A1-2
http://alkitab.mobi/?Mat.+23%3A39
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Minggu, 23 Agustus 2009: Sikap Hati Muslim 

Sikap Hati Muslim Mengenai Barat dan Kristen Secara Umum 

Banyak orang Muslim yang dengan berbagai alasan rohani sengaja membatasi 
hubungan mereka dengan orang non-Muslim. Namun, pada era globalisasi ini, peluang 
untuk komunikasi antara orang Muslim dan non-Muslim dapat terjadi tanpa dibatasi oleh 
jarak dan tempat secara terus-menerus melalui media komunikasi, internet, televisi, HP, 
dan lain-lain.  

Kebanyakan orang Muslim beranggapan bahwa masyarakat Barat adalah Kristen. 
Umumnya mereka belum dapat membedakan antara kebudayaan Barat dan 
kekristenan. di dalam Islam, minum alkohol, pornografi, film populer, musik, gaya hidup 
yang liberal, dan kurangnya praktik agama secara terbuka adalah tanda pasti kegagalan 
moral dari negara-negara Barat. Kondisi ini membuat mayoritas orang Muslim berpikir 
kata "Kristen" bermakna materialitis, kurang rohani, dan kegagalan moral. Karena itu, 
sejumlah orang Muslim menolak pola pikir dan gaya hidup yang datang dari masyarakat 
Barat. Islam fundamental dan teroris menganggap masyarakat Barat sebagai orang-
orang yang kesetanan. Muslim sering menganggap orang Kristen sebagai penipu dan 
mereka beranggung jawab memimpin orang Kristen pada kebenaran Islam.  

Pada sisi lainnya, ada banyak orang Muslim yang terbuka terhadap non-Muslim dan 
dunia Barat. Mereka menemukan diri mereka berada di antara Islam serta nilai-nilai dan 
budaya Barat, walaupun hubungan di antara keduanya masih tergolong lemah karena 
adanya sikap saling curiga, merasa terdapat ketidakadilan di antara keduanya, serta 
saling mewaspadai. Hal ini dapat memicu kebencian, apalagi ditambah dengan contoh 
yang tidak bermoral dan perbedaan antara kebudayaan. Semuanya dapat menjadi 
sumber terbesar dari masalah, prasangka, dan salah pengertian.  

Sayangnya, banyak orang Kristen belum menjadi contoh yang benar dari karakter 
Tuhan Yesus. Banyak orang Muslim belum pernah berjumpa dengan seorang Kristen 
yang benar-benar menjalankan kehidupan Kristen yang seharusnya. Hal inilah yang 
menjadi suatu hambatan terbesar dalam memperkenalkan Juru Selamat di antara 
saudara/i Muslim.  

Pokok Doa  

Berdoa agar Tuhan mempertemukan saudara/i Muslim dengan orang Kristen yang 
sungguh menjalankan iman Kristennya sehingga saudara/i Muslim dapat mengerti 
perbedaan antara budaya Barat dengan iman Kristen.  

Firman Tuhan untuk direnungkan dan diproklamirkan dalam doa: Im. 19:2; Mat. 5:48; 
Rm. 12:2  

 

http://alkitab.mobi/?Im.+19%3A2
http://alkitab.mobi/?Mat.+5%3A48
http://alkitab.mobi/?Rm.+12%3A2
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Pokok Doa Indonesia  

Nama Pria A: Amirudin, Amsori, Anah, Amro, Amir, Amsor, Anasril, Arman, Acep, Afif, 
Abdulloh, Abubakar.  

Nama Wanita A: Asnawatih, Afifah, Aliyah, Amaliah, Aminah, Anidah, Anisah, Asmiati, 
Asmita, Asnajah, Astatih, Amisinah.  

Catatan: 
Lihat keterangan yang kami kirim pada Rabu, 12 Agustus 2009 (Pokok Doa Indonesia 
dan Sebutlah Nama-Nama Mereka dalam Doa di Hadapan Takhta Kasih Karunia Bapa).  
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Senin, 24 Agustus 2009: Yesus Anak Tuhan 

Orang Muslim mengartikan sebutan "Anak Tuhan" secara harfiah ketika membahas 
tentang Yesus. Mereka memiliki pemahaman bahwa ucapan "Anak Tuhan" berarti 
Tuhan sebagai Bapa melakukan hubungan biologis dengan Maria, dan Yesus (adalah 
anak) lahir dari hasil hubungan tersebut. Pemahaman mereka tentang Trinitas dalam 
Kristen sebagai konsistensi dari Bapa, Maria, dan Yesus. Padahal, pemahaman di 
dalam kekristenan bertolak belakang dengan pandangan Islam tersebut di atas. 
Kesalahpahaman tersebut telah menjadi salah satu penyebab Islam menolak 
kekristenan.  

Dalam kekristenan, sebutan "Anak Tuhan" berbicara tentang pemahaman akan 
kemuliaan dan hormat dari Yesus (2 Pet. 1:16-18), dan bukan berbicara tentang 
hubungan biologis sebagaimana ada di antara manusia. Sebutan itu bukan hanya 
menyerang kepada ketuhanan-Nya, tapi juga untuk pemerintahan-Nya. Natan adalah 
seorang nabi yang sudah lebih dulu menubuatkan hal tersebut dalam 2 Sam. 7:12-14, 
tentang raja yang menyelamatkan. Ia telah berbicara kepada keturunan Daud sebagai 
Anak Tuhan. "Ketika umurmu telah genap dan engkau mendapat perhentian bersama-
sama nenek moyangmu, maka Aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, 
anak kandungmu, dan Aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan 
mendirikan rumah bagi nama-Ku dan Aku akan mengokohkan takhta kerajaannya untuk 
selama-lamanya. Aku akan menjadi Bapanya, dan ia akan menjadi anak-Ku." Oleh 
karena itu, orang percaya mula-mula memahami dan percaya peranan Yesus sebagai 
"Anak Tuhan" yang juga sekaligus terhubung dengan pemerintahan-Nya: "Rabbi, 
Engkau adalah anak Tuhan: Engkau adalah Raja Israel." (Yoh. 1:49; 11:27; 20:31; dan 
Rm. 1:1-5). Anda dapat menemukan artikel yang membahas topik ini di situs kami. Kami 
juga mengadakan penggalian ketuhanan Yesus lebih lanjut dalam artikel "Yesus, Juru 
Selamat dan Firman Tuhan" dalam panduan doa ini.  

Pokok Doa  

1. Mohon Tuhan menyingkapkan selubung yang menyebabkan kesalahpahaman 
tersebut di atas, karena topik ini menjadi salah satu dari penghalang yang 
menjauhkan saudara/i Muslim datang kepada Yesus Kristus. Orang Kristen 
memerlukan hikmat dalam menyikapi berita ini.  

2. Berdoa untuk saudara/i Muslim agar memiliki pengertian Alkitab tentang "Anak 
Tuhan". Renungkanlah lebih dalam dan deklarasikan dalam doa ayat-ayat di 
atas.  

Pokok Doa Indonesia  

Nama B: Basri; Bahri; Badjeber; Basur; Baharuh; Bahar; Basyari; Baga; Bisyir; Badriah; 
Basmalah.  
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Catatan: 
Lihat keterangan yang kami kirim pada Rabu, 12 Agustus 2009 (Pokok Doa Indonesia 
dan Sebutlah Nama-Nama Mereka dalam Doa di Hadapan Takhta Kasih Karunia Bapa).  
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Selasa, 25 Agustus 2009: Orang-Orang Percaya yang 
Bersembunyi 

Harga yang Nyata dari Percaya Yesus Kristus 

Untuk saudara/i Muslim yang telah percaya pada Juru Selamat, itu bukanlah sebuah 
tantangan agama yang sederhana dan mudah. Saat meninggalkan Islam, saudara 
tersebut telah meninggalkan identitasnya. Konsekuensi dari pilihan ini mengerikan. 
Orang yang baru percaya sering ditolak oleh sesama Muslim dan keluarga mereka. 
Bahkan, sering kali mereka diceraikan serta kehilangan anak-anak mereka. Mereka pun 
dapat kehilangan warisan, pekerjaan, tempat tinggal, dan sering pula menerima 
ancaman kematian, bahkan ada yang telah dibunuh. Banyak peristiwa yang 
mengharuskan mereka merahasiakan hidup dalam iman yang baru karena adanya 
bahaya penganiayaan. Mereka jelas menjadi "orang percaya yang rahasia". Banyak 
yang terisolasi dan mereka sangat sulit untuk bertekun dalam iman mereka. Orang yang 
baru percaya membutuhkan identitas yang baru untuk hidup mereka.  

Di negara-negara Islam, orang yang baru percaya kepada Tuhan Yesus dari latar 
belakang Muslim akan mengalami kehidupan dan situasi yang sangat dramatis. Sesuai 
dengan hukum Islam, Syariah, yang melarang seorang Muslim untuk berpindah agama. 
di Arab Saudi, Iran, kepulauan Maldive, Afganistan, dan Yaman, orang-orang akan 
divonis hukuman mati bila mereka diketahui berpindah dari Islam. Ancaman kematian 
bukan saja datang dari pemerintah. di Afganistan dan umumnya di negara-negara 
bekas Uni Soviet, keluarga dari seorang yang baru percaya Tuhan Yesus sering 
mencoba untuk menyelamatkan kehormatan keluarga mereka dengan penumpahan 
darah (jika mereka mengganggap hal tersebut mempermalukan keluarga karena orang 
itu meninggalkan Islam dan menjadi anggota dari iman yang lain). di Somalia, Islam 
fundamental akan memburu orang yang baru percaya Yesus Kristus dan membunuh 
mereka. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungilah situs: http://www.secretbeiivers.org/  

Pokok Doa  

1. Berdoa bagi mereka yang baru percaya Tuhan Yesus Kristus, yang dihadapkan 
pada kematian. Mohon Tuhan melindungi mereka.  

2. Berdoa untuk keluarga mereka, agar mereka juga ditarik kepada terang Kristus. 
Berdoa agar terjadi perubahan pemahaman sehingga saudara/i Muslim dapat 
menerima orang yang telah memercayai Juru Selamat sebagai anggota 
masyarakat yang selayaknya.  

3. Berdoa agar situasi dari orang-orang percaya yang bersembunyi lebih dikenal 
dengan baik oleh orang Kristen di seluruh dunia, dan orang Kristen dapat 
memberikan pertolongan bagi mereka yang baru percaya.  

Pokok Doa Indonesia  

http://www.secretbeiivers.org/
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Nama C: Citra; Chobir; Cin Paputungan; Chair; Chalik; Chamid; Chattam; Cholid; 
Cholik; Cholil; Chotib; Choir; Choliq.  

Catatan: 
Lihat keterangan yang kami kirim pada Rabu, 12 Agustus 2009 (Pokok Doa Indonesia 
dan Sebutlah Nama-Nama Mereka dalam Doa di Hadapan Takhta Kasih Karunia Bapa).  
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Rabu, 26 Agustus 2009: Abdulah dan Aminah 

Orang Tua Muhammad 

Hanya sedikit yang diketahui tentang kehidupan orang tua Muhammad. Ayah dari 
Muhammad, Abdulah, hidup pada tahun 545 -- 570 M. Nama lengkapnya adalah Abd 
Allah Abd al Muttalib. Allah adalah kata untuk "Allah" di Arab. Abd Allah artinya "hamba 
atau budaknya Allah". Abdulah meninggal 6 bulan sebelum Muhammad dilahirkan. 
Tidak diketahui kapan Aminah, ibu Muhammad, dilahirkan. Namanya artinya 
"layak/dapat dipercaya atau setia". Dikatakan bahwa Aminah membawa Muhammad 
untuk mengunjungi pamannya dari pihak ibu yang berasal dari suku an-Najjar, di 
Medina. Dalam perjalanannya kembali ke Mekah, Aminah meninggal ketika Muhammad 
baru saja berusia 6 tahun dan akhirnya menjadi anak yatim piatu. Muhammad kemudian 
tinggal dengan kakek dan pamannya.  

Permahonan doa:  

1. Berdoa untuk jutaan orang yang bernama Abdulah dan Aminah di seluruh dunia, 
agar mereka juga menerima keselamatan.  

2. Berdoa agar pemilik nama Abdulah menjadi orang yang benar-benar memiliki 
kebebasan untuk menjadi hamba Tuhan, Yesus Raja yang diurapi.  

3. Berdoa bagi setiap wanita yang bernama Aminah, agar mereka menjadikan 
Yesus sebagai satu-satunya yang layak dipercaya.  

Pokok Doa Indonesia  

Nama D: David Sanusi, Darory, Djahad, Djalil, Djabar, Djafar, Djalal, Djawad, Dewi 
Thalib, Dukun Amin, Djuair, Djuana, Darusalam, Djamhur, Djalaludin.  

Catatan: 
Lihat keterangan yang kami kirim pada Rabu, 12 Agustus 2009 (Pokok Doa Indonesia 
dan Sebutlah Nama-Nama Mereka dalam Doa di Hadapan Takhta Kasih Karunia Bapa).  
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Kamis, 27 Agustus 2009: Butuh Kesembuhan 

Sangat jelas dalam Injil bahwa Yesus Kristus menyembuhkan banyak orang. Beberapa 
dari kesembuhan tersebut sangat menakjubkan hingga seluruh kota mengagungkan 
nama Tuhan. Dalam beberapa peristiwa kesembuhan lainnya, Yesus Kristus melarang 
mereka memberitakan tentang kesembuhan mereka pada orang lain. Berdoa mohon 
Tuhan membangkitkan lebih banyak lagi hamba-hamba-Nya di dunia Islam untuk 
dipakai oleh Tuhan dalam pelayanan kesembuhan ilahi. Berdoa bagi orang sakit dan 
mengharapkan kesembuhan adalah hal yang wajar dan normal bagi semua orang 
percaya.  

Pokok Doa  

1. Renungkanlah ayat-ayat ini dan proklamirkan dalam doa. Mat. 10:1, 8; Luk. 9:2; 
10:9.  

2. Bersyukur kepada Tuhan atas banyak kesembuhan yang telah dilakukan Tuhan 
di dunia Islam. Hal ini menjadi kesaksian yang positif untuk Injil. Berdoa untuk 
iman yang meluap dalam diri orang percaya (Yak. 5:14-15).  

3. Pekerja kesehatan sangat dibutuhkan, khususnya di Afrika dan Asia.  

Pokok Doa Indonesia  

Nama E: Endang Rasyid, Elista Nadjamudin, Elsa, Eri, Erik, Elista, Edy  

Catatan: 
Lihat keterangan yang kami kirim pada Rabu, 12 Agustus 2009 (Pokok Doa Indonesia 
dan Sebutlah Nama-Nama Mereka dalam Doa di Hadapan Takhta Kasih Karunia Bapa).  

  

http://alkitab.mobi/?Mat.+10%3A1%2C+8
http://alkitab.mobi/?Luk.+9%3A2%3B+10%3A9.
http://alkitab.mobi/?Luk.+9%3A2%3B+10%3A9.
http://alkitab.mobi/?Yak.+5%3A14-15
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Jumat, 28 Agustus 2009: Orang Kaili Unde 

Terkecil, tapi Bukanlah Orang-Orang yang Terlupakan  

Sebanyak 22.000 orang Kaili Unde hidup di pesisir barat provinsi Sulawesi Tengah di 
Indonesia. Kebanyakan dari orang Kaili Unde adalah Muslim. Mereka mengakui bahwa 
mereka akhirnya akan dihakimi sesuai dengan jalan hidup mereka. Bagaimanapun juga, 
kehidupan agama mereka bercampur dengan kepercayaan animisme dari leluhur 
mereka. Banyak dari antara mereka secara rutin meminta pertolongan kepada dukun-
dukun dan kuasa kegelapan, baik untuk kesembuhan maupun agar terlepas dari 
gangguan roh-roh jahat. Ketika sebuah rumah baru dibangun, orang Kaili Unde selalu 
memberi pemberian kepada dua roh, yakni untuk roh yang baik dan juga untuk roh yang 
jahat. Semakin besar rumahnya, semakin besar pemberiannya. Baru ada beberapa 
orang Kaili Unde yang telah menerima Juru Selamat. Sayangnya, di sana belum ada 
Alkitab atau bacaan Kristen dalam bahasa mereka.  

Pokok Doa  

1. Berdoa mohon Tuhan menyiapkan hati orang Kaili Unde untuk terbuka menerima 
dan menaati Injil (Rm. 1:5; 16:26).  

2. Berdoa mohon Tuhan menuntun mereka untuk mendengar radio Kristen dan 
menonton TV Kristen dalam bahasa Indonesia yang dapat menjadi jalan bagi 
mereka datang kepada Yesus Kristus.  

3. Berdoa mengikat dan menghancurkan kekuatan kuasa roh kegelapan yang 
memperbudak hidup mereka, sehingga mata rohani mereka tercelik dan orang-
orang Kaili Unde dimerdekakan (Kis. 10:38; 26:18).  

  

http://alkitab.mobi/?Rm.+1%3A5%3B+16%3A26
http://alkitab.mobi/?Kis.+10%3A38%3B+26%3A18
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Sabtu, 29 Agustus 2009: Muhammad 

Muhammad telah diterima oleh semua orang Islam sebagai seorang nabi yang terakhir 
dan terbesar. Dalam agama Islam, Muhammad dikenal sebagai sosok "manusia ideal". 
Muhammad bukanlah yang ditetapkan sebagai Tuhan untuk disembah, tapi ia adalah 
contoh bagi semua orang Muslim agar mereka mengikuti teladannya dan 
menerapkannya dalam hidup mereka. Gambar atau lukisan Muhammad tidak diizinkan 
untuk dibuat (hal ini untuk mencegah penyembahan berhala). Arti dari namanya adalah 
"seorang yang dipuji".  

Kehidupan Muhammad:  

Muhammad lahir pada tahun 570 M di Mekah, sebuah kota di Arab Saudi. Dia berasal 
dari marga Hashim yang sangat berkuasa dari suku Quraysh. Selama kehidupan 
Muhammad, penyembahan berhala dilakukan dengan melimpah di tanah Arab. 
Terdapat 360 dewa-dewi yang disembah oleh orang-orang Arab di Mekah, yang adalah 
pusat penyembahan berhala terbesar di wilayah tersebut. Dalam pandangan sejarah 
Islam, dikatakan bahwa walaupun masih seorang anak, Muhammad benci akan 
penyembahan berhala dan memiliki kehidupan moral yang bersih.  

Permulaan Pewahyuan  

Menurut Islam, pada usia 40 tahun, pada tahun 610 M, Muhammad diperkirakan mulai 
menerima wahyu yang ia percaya berasal dari malaikat Jibril Arab. "Wahyu" ini adalah 
dasar dari Al-Qur'an. Muhammad mengumumkan bahwa wahyunya adalah yang 
terakhir dari satu-satunya Allah, walaupun pada awalnya Muhammad meragukan 
pengakuan dirinya sebagai seorang nabi. Dia mengutuk penyembahan berhala dan 
menetapkan hukum sipil dan agama di Medinah dan akhirnya di Mekah. Muhammad 
akhirnya meninggal pada tahun 632 M di Medinah, Arab Saudi.  

Hubungan dengan Orang Yahudi dan Kristen 

Semasa hidupnya, Muhammad berjumpa dengan banyak orang Kristen yang jumlahnya 
sedikit pada saat itu. Dia juga banyak mempelajari agama dan kebudayaan Yahudi dari 
keluarga orang Yahudi yang tinggal di wilayah Mekah dan Medinah. Pengakuan diri 
Muhammad sebagai nabi tidaklah diakui oleh orang-orang Yahudi, hal ini telah menjadi 
penyebab konflik yang sangat serius. Pandangan-pandangan Yahudi dan Kristen, serta 
praktik-praktik kehidupan dan sejarah Yahudi dan Kristen, banyak hadir dalam Al-
Quran, meskipun mereka sering tidak mengakuinya.  

Selain Al-Qur'an, ada juga kitab Hadis yang mencatat kisah kehidupan dan perbuatan 
Muhammad dan juga berfungsi sebagai penuntun untuk semua orang Muslim.  
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Pokok Doa  

1. di seluruh dunia, ada berjuta-juta orang Islam dengan nama Muhammad. Nama 
Muhammad diuraikan dengan berbagai cara di beberapa tempat dan 
kebudayaan, seperti: Mohammad, Mahomed, Magomet, dan Maxamed. Dolam 
doa, sebutlah nama ini kepada Tuhan.  

2. Berdoa agar Muhammad di seluruh dunia akan datang mengenal nama yang 
satu-satunya dihormati di surga dan bumi dan itu adalah nama di atas segala 
nama. Biarlah jutaan dari Muhammad datang dalam iman kepada Sang Juru 
Selamat. (Kis. 4:12, Fil. 2:10-11).  

Pokok Doa Indonesia  

Nama F: Fakar; Fajar; Fauzi; Faesal; Farah; Fatah; Fakih; Falah; Faqih; Fatah; Firman'; 
Fazrehan; Fidiana.  

Catatan: 
Lihat keterangan yang kami kirim pada Rabu, 12 Agustus 2009 (Pokok Doa Indonesia 
dan Sebutlah Nama-Nama Mereka dalam Doa di Hadapan Takhta Kasih Karunia Bapa).  
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Minggu, 30 Agustus 2009: Mashhad di Iran 

Sebagian Besar Tidak Mengenal Injil 

Pada tahun 818, Ali bin Musa al-Rida (Ali Reza), keturunan ketujuh dari nabi Islam, 
Muhammad, telah meninggal karena keracunan dan dikuburkan pada sebuah desa kecil 
yang kemudian berkembang menjadi kota Mashhad di sebelah Utara bagian Timur Iran. 
Ali Reza dikenal karena kesalehannya dan dia diterima oleh orang Islam Syiah di Iran. 
Dia adalah imam (kepala pemimpin rohani) kedelapan dari Islam Syiah. Beberapa 
menganggap dia sebagai pemimpin semua orang Islam. Kehidupan dan kedudukannya 
membuat kuburannya menjadi tempat keramat yang dikunjungi. Lebih dari 9 juta orang 
(kebanyakan orang Iran) mengunjungi kuburannya setiap tahun.  

Dalam beberapa tahun terakhir ini, Mashhad telah berkembang secara signifikan. 
Terdapat mal yang besar, supermarket, toko-toko, taman-taman, dan berbagai 
panggung pertunjukan yang dibangun di dalam kota. Pertanian dan industri telah 
merebak pada masa lampau di wilayah pinggiran kota. Mashhad telah menjadi kota 
kedua terbesar di Iran dengan populasi sekitar 2,5 juta orang.  

Tidak seorang pun mengetahui dengan pasti berapa banyak orang di Mashhad yang 
percaya kepada Juru Selamat. Mereka ada di bawah ancaman penganiayaan dari 
pemerintah. Seorang pendeta Iran yang adalah pemimpin dari gereja Protestan dari 
Mashhad telah dibunuh dengan cara digantung pada Desember 1990 melalui tuduhan 
dalam pengadilan Syariat (hukum Islam). Walaupun demikian, sekarang ini banyak 
orang Kristen lainnya dari Mashhad mengalami penderitaan karena iman mereka. 
Sebagian besar dari orang-orang yang ada dalam kota memiliki pengertian yang sangat 
sedikit tentang Injil. Kabar baiknya, walaupun dalam penganiayaan, jumlah orang 
Kristen di Iran terus bertambah.  

Firman untuk direnungkan dan diproklamirkan dalam doa: Kis. 7:55-60; Luk. 11:4; 23:34  

Pokok Doa  

Berdoa untuk jutaan orang-orang yang ada di kota Mashhad yang belum mengenal 
Tuhan yang hidup. Walaupun mereka telah banyak mendengar tentang Tuhannya 
Abraham melalui tradisi Islam dan Al-Qur'an, banyak dari mereka hanya mengetahui 
sebagian kecil dari Tuhan yang hidup melalui pengalaman pribadi. Mereka masih jauh 
dari menerima pengampunan dan hidup baru melalui Juru Selamat.  

Pokok Doa Indonesia  

Nama G: Gafar; Ghani; Gapur; Gafur; Ghoffar; Ghofar; Ghofur; Ghoni; Ganis; Goma; 
Goufur.  

http://alkitab.mobi/?Kis.+7%3A55-60
http://alkitab.mobi/?Luk.+11%3A4%3B+23%3A34
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Catatan: 
Lihat keterangan yang kami kirim pada Rabu, 12 Agustus 2009 (Pokok Doa Indonesia 
dan Sebutlah Nama-Nama Mereka dalam Doa di Hadapan Takhta Kasih Karunia Bapa).  

  



40 Hari Doa 2009 
 

34 
 

Senin, 31 Agustus 2009: Orang Khorasani di Turki 

Tidak Ada Seorang Pun yang Memberitakan Injil bagi Mereka  

Lebih dari 830.000 orang Khorasani Turki hidup di bagian Utara dari provinsi Khorasan 
(Barat Laut dari Mashhad). Khorasan adalah daerah pertanian yang sangat penting dan 
kebanyakan orang Khorasani Turki adalah petani. Mereka menggunakan irigasi 
tradisional dan juga yang modern untuk menghasilkan gandum, padi ladang, kapas, 
umbi manis, kentang, alfalfa, semangka, dan tanaman lainnya. Domba, kambing, dan 
sapi menyediakan susu, keju, minyak, dan daging bagi keluarga Khorasani.  

Mereka ahli dalam kerajinan tangan berlian, boneka, dan barang pecah belah. Mereka 
juga memakai permadani yang indah, baju, dan karpet yang terkenal dengan desain 
yang mewah nan indah. Orang-orang Khorasani Turki 100% Muslim, dan masyarakat 
mereka dibangun berdasarkan hukum Islam tradisional. Saat ini belum diketahui orang 
Khorasani Turki yang percaya pada Tuhan Yesus. Hidup di wilayah terpencil, 
keberadaan mereka saat ini tanpa Kitab Injil yang tersedia dalam bahasa mereka, dan 
belum ada usaha khusus untuk memulai perkumpulan orang percaya di tengah mereka.  

Pokok Doa  

1. Berdoa agar Tuhan akan membuka pintu untuk pengusaha Kristen dan lainnya 
untuk membagikan Kristus kepada orang-orang Khorasani Turki.  

2. Berdoa minta Tuhan membangkitkan ahli bahasa yang berkualitas untuk 
menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Khorasani.  
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Selasa, 1 September 2009: "Dalam Mengingat Akan 
Saya" 

Bagaimana Kristus Dihormati Oleh Para Pengikut-Nya 

Jumat malam, Jasmine baru saja tiba dari tempat kerjanya di dalam kota. Dengan 
sangat ramah dan tulus hati, tetangga desanya menyalami Jasmine dengan hangat dari 
dalam rumah anak perempuannya dan anak menantunya. Mereka mengambil tempat 
mereka di atas tikar yang telah terbentang melingkar di atas lantai. Jasmine 
mengenakan kacamata bacanya dan memilih posisi duduk di sebelah tokoh di atas 
tikar.  

Pertemuan rutin ini adalah contoh persekutuan orang-orang yang beriman kepada 
Yesus Kristus sebagai Juru Selamat yang menyebar keluar melalui Indonesia. 
Pertemuan ini kelihatannya berbeda seperti yang kita lihat dalam tatanan kebudayaan 
Kristen pada umumnya, tetapi sesungguhnya Yesus Kristus dipermuliakan juga dengan 
cara demikian.  

Seseorang menaikkan doa pembukaan dan doa perlindungan. Secara bergantian 
dalam lingkaran, setiap orang mulai membagikan kesaksian sepanjang minggu yang 
telah mereka lalui. Percakapan berlangsung secara bersahabat dan terbuka. Lalu salah 
seorang pemimpin kelompok mulai menaikkan doa pujian secara spontan, yang lainnya 
mulai membaca doa dari Kitab Mazmur. Firman Tuhan yang akan dibacakan pada 
malam itu telah dipilih dan disampaikan kepada orang yang akan membacakannya. 
Sebagai pembuka, pembacaan Alkitab dibacakan dari teks Kitab Keluaran 34:6, dan 
diikuti dengan membacakan kutipan tradisional pengakuan perjanjian dalam bahasa 
Arab, "Dalam Nama Tuhan, Yang Mahapemurah, lagi Mahapengasih". Ayat demi ayat 
dibacakan dengan suara keras dalam lingkaran. Teks bisa dibaca sampai dua kali, dan 
kadang sampai tiga kali, agar dapat meresap dalam hati. Beberapa pertanyaan 
sederhana diutarakan untuk mengingatkan dan diskusi.  

"Ini Darah dari Juru Selamat" 

Setelah itu, setiap orang dalam lingkaran saling mendoakan satu sama lain dan berdoa 
bagi negara mereka. Doa ini berbeda dari ritual doa di Arab -- Jasmine berkata dengan 
tegas -- mereka memanjatkan doa dalam nama Juru Selamat, yang menyelamatkan 
mereka. Setelah itu, tiba waktunya untuk santai dengan minum teh dan makan dari hasil 
panen lokal.  

Seseorang menuangkan minuman tradisional dan berkata, "Ini adalah darah dari Juru 
Selamat," dan melanjutkan "kita melakukan ini untuk mengingat akan Dia dan 
dikuatkan. Yesus Kristus telah memberikan kita kehidupan". Setelah menikmati 
persekutuan hingga malam, seseorang menutup dalam doa, dan mereka kembali ke 
rumah dan bersekutu setiap hari dalam keluarga sampai tiba waktunya untuk bertemu 
kembali ... dalam mengingat akan Dia.  
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Pokok Doa  

1. Di seluruh dunia, saudara/i Muslim yang sudah percaya kepada Juru Selamat 
memiliki perbedaan budaya dalam cara menyembah. Beberapa telah 
mengadopsi model penyembahan dan sikap hati dari kebudayaan lain ketika 
menyatukan ke dalam kebutuhan mereka. Lainnya telah membangun budaya 
yang unik dalam mengekspresikan iman mereka. Menggunakan stan Al-Qur'an 
untuk Alkitab adalah contoh budaya yang diadopsi.  

2. Berdoa terlebih dahulu untuk Muslim yang ada dalam kota, wilayah, dan negara 
Anda, biarlah keindahan dari budaya lokal dapat diekspresikan don 
dimanifestasikan dalam penyembahan (lagu, khotbah, dan pengajaran) dengan 
cara yang baru pada saat hati mengekspresikan penyembahan setiap harinya.  

Pokok Doa Indonesia  

Nama Pria H: Haris Najid, Habib, Habir, Hadi, Hafizd, Hafid, Hermalla, Hafied, Hakim; 
Halim, Holid, Hobir, Hidayat, Hatsyim, Hasan, Harom, Hadil, Hari, Hasanuddin, Holiq, 
Hurfron, Herman, Haerul Anwar, Hasanah, Husein Tanggudango, Hadjara, Hambali, 
Happy, Harun, Husain.  

Catatan: 
Lihat keterangan yang kami kirim pada Rabu, 12 Agustus 2009 (Pokok Doa Indonesia 
dan Sebutlah Nama-Nama Mereka dalam Doa di Hadapan Takhta Kasih Karunia Bapa).  
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Rabu, 2 September 2009: Apakah Yesus Seorang 
Muslim? 

Dalam Islam, Yesus diakui sebagai seorang utusan dari Tuhan, seorang nabi, yang 
dikirim untuk menuntun orang Israel. Berita-Nya telah diberikan dalam kitab Injil. 
Alquran menegaskan bahwa Yesus telah lahir dari perawan Maria (Maryam), dengan 
keputusan Tuhan. Yesus memiliki kesanggupan untuk mengadakan mukjizat dengan 
perintah Tuhan. Seperti nabi lainnya dalam Islam, Yesus dianggap sebagai seorang 
Muslim yang baik (karena Ia seorang yang taat kepada Tuhan). Yesus mengajarkan 
kepada para pengikut-Nya untuk hidup menuruti kehendak Tuhan. Untuk orang-orang 
Muslim, Yesus sesungguhnya telah berkhotbah lebih awal sebelum Islam. Pada tahun-
tahun terakhir ini, banyak orang Muslim menunjuk kepada "injil Barnabas" (tersedia 
dalam website) untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah Muslim yang baik. Buku yang 
ditulis di Eropa antara abad 14 -- 16 itu tidak diakui dan ditolak oleh umat Kristen. 
Namun sebaliknya, umat Islam memercayainya sebagai injil. Dalam buku tersebut, 
Yesus digambarkan sebagai nabi yang berdoa persis seperti orang-orang Muslim 
tradisional.  

Pokok Doa  

Berdoa agar umat Kristen dapat menjelaskan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan 
Juru Selamat yang selalu taat kepada Bapa, lebih dari seorang nabi. Renungkanlah dan 
proklamirkan ayat ini dalam doa: Mat. 5:43-48; Ibr. 1:5-8.  

  

http://alkitab.mobi/?Mat.+5%3A43-48
http://alkitab.mobi/?Ibr.+1%3A5-8
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Kamis, 3 September 2009: Berdoa Untuk Suku-Suku di 
Irak 

Sebagian besar dari orang Irak Arab kembali menyusuri jejak leluhur mereka sampai 
pada satu dari beberapa persatuan suku. Setiap kelompok terbagi ke dalam suku, 
marga, dan keluarga. Kemungkinan ada 20 -- 30 perkumpulan yang memiliki lebih dari 
100.000 orang dan kemungkinan terdapat lebih dari 1.000 organisasi suku di dalam 
negara. Kesukuan adalah pusat identitas kebudayaan di Irak. Alkitab mengatakan 
kepada kita bahwa orang-orang dari setiap suku dan bahasa akan berdiri di hadapan 
takhta Tuhan (Why. 5:9).  

Pokok Doa  

1. Penderitaan dan kepedihan hidup orang-orang Irak sungguh sangat besar. 
Berdoa agar terjadi kesembuhan dan kebangkitan kembali secara positif dari 
masyarakat Irak setelah bertahun-tahun mengalami pertumpahan darah, 
kemiskinan, dan keputusasaan. (Lihatlah database dalam website: 
www.iragbodycount.org/)  

2. Berdoa untuk kepala suku, marga, serta keluarga inti dan keluarga besar. Tuhan 
ingin seluruh persatuan, suku, dan marga berbalik kepada keselamatan-Nya. 
Berdoa agar banyak orang yang akan menemukan hidup baru dalam Kristus. 
Perubahan terakhir yang sesungguhnya dan pengharapan hanya akan 
ditemukan dalam Juru Selamat. Pemimpin-pemimpin suku harus melayani 
negara mereka dengan kepemimpinan dan kerendahan hati dari Yesus Kristus. 
Doakan suku-suku yang terdaftar berikut ini.  

Beberapa gabungan dari suku yang besar: Muntafiq, Zubayl, Ubayd, Dulaym, 
Khaz'al, Bani Lam, Al Bu Muhammed, Rabia, Ka'b, Shammar, Anaza, Bani 
Tamin, Zafir, Bani Malik.  

3. Banyak orang Kristen Irak telah meninggalkan negara Irak.  

  

http://www.iragbodycount.org/
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Jumat, 4 September 2009: Orang-Orang Somalia di 
Amerika Serikat 

Mimpi dan Damai 

Sejak tahun 1991, ratusan ribu orang Somalia tewas dalam perang sipil yang brutal. 
Jutaan orang telah meninggalkan rumah dan menjadi pengungsi di negara tetangga dan 
tersebar di seluruh dunia. Lebih dari 10.000 orang sekarang tinggal di kota seperti 
Roma, Stockholm, London, Seattle. Ada pula yang tersebar dalam komunitas kecil (300 
orang Somalia) di sebuah desa berpenduduk 3.000 orang di Amerika. Beberapa di 
antaranya tinggal di kompleks perumahan yang besar, sedangkan yang lainnya tinggal 
di pinggiran kota.  

Hampir semua orang Somalia di Amerika adalah pengungsi karena perang sipil yang 
terjadi di negara mereka. Mereka semua menghadapi isu kompleks masalah masa 
depan dan komitmen mereka kepada Islam. Mereka cenderung menetap di kota di 
mana mereka diterima dengan baik. Banyak di antara mereka tinggal di komunitas 
padat yang sangat taat kepada Islam dan biasanya tidak terbuka terhadap agama lain.  

Namun demikian, mereka masih dikenal sebagai masyarakat yang hangat dan suka 
bersahabat. Imigran generasi pertama orang Somalia (berusia 35 tahun dan selebihnya) 
bermimpi untuk kembali ke Somalia yang telah diperbaharui dan penuh damai. Imigran 
generasi kedua dan ketiga orang Somalia (berusia di bawah 34 tahun) menghadapi 
pergumulan identitas yang sangat hebat.  

Minnesota adalah rumah bagi sekitar 30.000 dan 70.000 orang Somalia. Mayoritas dari 
mereka bekerja keras belajar bahasa Inggris dan beradaptasi sambil berusaha mencari 
cukup uang untuk diri sendiri dan membantu keluarga mereka di Somalia. Sejak 
Desember 2007, enam pemuda Somalia telah dibunuh oleh orang Somalia lainnya 
sebagai akibat dari ketegangan yang terjadi dalam masyarakat. Peperangan ini 
menggambarkan luka dan tantangan yang muncul dari hidup dalam kebudayaan yang 
baru. Orang Kristen di wilayah tersebut meningkatkan perhatian, melayani di dalam 
kasih orang Somalia yang tinggal di sekitar mereka.  

Pokok Doa  

Berdoa agar Tuhan memberikan "damai" yang sejati dan ketenangan bagi Somalia dan 
masyarakatnya di seluruh dunia. Berdoa agar Tuhan membuka mata rohani orang 
Somalia di Amerika untuk melihat kepastian nilai dan kerajaan Tuhan yang jauh 
melebihi yang lainnya (Mat. 13:44-46).  

Pokok Doa Indonesia  

Nama Pria H: Holiq, Hurfron, Herman, Haerul Anwar, Hasanah, Husein Tanggudango, 
Hadjara, Hambali, Happy, Harun, Husain.  

http://alkitab.mobi/?Mat.+13%3A44-46
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Nama Wanita H: Handayani, Haningsih, Hartini, Husdiana, Hartati.  

Catatan: 
Lihat keterangan yang kami kirim pada Rabu, 12 Agustus 2009 (Pokok Doa Indonesia 
dan Sebutlah Nama-Nama Mereka dalam Doa di Hadapan Takhta Kasih Karunia Bapa).  
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Sabtu, 5 September 2009: Salib 

Kebanyakan Orang Muslim Tidak Percaya Bahwa Yesus Mati Disalibkan  

Dan karena ucapan mereka: "Sesungguhnya kami telah membunuh Al Masih, 'Isa putra 
Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuh-Nya, tidak pula menyalibkan-
Nya, tapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan 'Isa', bagi mereka 
.... Tetapi yang sebenarnya, Allah telah mengangkat 'Isa' kepada-Nya. Dan Allah Maha 
Perkasa lagi Maha Bijaksana." (QS An-Nisa. 4:157-158)  

Ada beberapa versi dari pendapat Muslim tentang hari terakhir Yesus dan penyaliban-
Nya serta kebangkitan-Nya. Pada awalnya, para tokoh Islam belum membahas hal ini. 
Meski sangat banyak dalam kumpulan Hadist (Tradisi tentang Muhammad), tetapi tokoh 
Islam Bukhari dan Islam tidak membahas apa pun tentang penyaliban.  

Banyak Muslim percaya bahwa mati disalibkan adalah kematian yang tidak layak bagi 
seorang nabi yang baik seperti Yesus. Berdasarkan kutipan dari Al-Qur'an, mayoritas 
orang Muslim pada waktu sekarang ini berkata bahwa Yesus tidak pernah disalibkan. 
Adalah hal yang mudah bagi Tuhan untuk mengangkat Yesus ke surga tanpa 
mengalami kematian dan orang lain mati disalibkan untuk menggantikan tempat-Nya. 
Ada beberapa versi dalam teori ini, tapi banyak Muslim berkata bahwa Yudas, murid 
Yesus, adalah yang sesungguhnya disalibkan sebagai pengganti Yesus. Menurut 
dugaan, dia telah diubahkan sehingga terlihat seperti Yesus dan telah disalibkan 
sebagai penghukuman dari Tuhan karena pengkhianatannya. Muslim lainnya percaya 
bahwa Yesus telah disalibkan, tapi Yesus telah menyelamatkan diri dan mati kemudian 
atau Yesus menyelamatkan diri dan sudah terangkat ke surga -- tidak mengalami 
kematian sama sekali.  

Pokok Doa  

Orang Kristen harus menjelaskan kematian Yesus Kristus dan kebangkitan-Nya dengan 
sederhana dan penuh perhatian. Saudara Muslim perlu mengerti mengapa Yesus 
Kristus harus mati dan bagaimana kebangkitan-Nya membawa hidup baru bagi kita. 
Berdoa mohon Tuhan memberikan pencerahan sehingga saudara/i Muslim dapat 
mengerti bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang 
dapat menebus dosa kita dan rasa bersalah kita, membebaskan kita dari ikatan roh-roh 
jahat dan kengerian maut, dan membawa keselamatan. Berdoa untuk saudara/i Muslim 
di wilayah Anda, negara, dan di mana pun sesuai firman Tuhan dalam Luk. 42:19-6 dan 
Kis. 3:13-16.  
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Minggu, 6 September 2009: Barat Laut Afrika 

Dari 78 juta orang di negara-negara di Barat Laut Afrika (Algeria, Tunisia, dan Maroko), 
kemungkinan hanya 50.000 penduduk asli yang telah percaya Yesus Kristus.  

Populasi Algeria: 33,8 Juta  

Menurut beberapa perkiraan, kemungkinan ada 25.000 -- 50.000 orang Algeria yang 
percaya Tuhan Yesus dari semua denominasi (Katolik, Protestan, Pantekosta, dan 
lainnya). Beberapa percaya bahwa angkanya lebih besar, dan ada beberapa 
peningkatan komitmen kepada Kristus yang bermunculan di antara mereka. Banyak 
orang Algeria telah berjumpa dengan Tuhan Yesus melalui mimpi, penglihatan, dan 
kegiatan supernatural. Lebih banyak lagi yang telah menjadi percaya karena berjumpa 
dengan orang Kristen Algeria, juga melalui radio, satelit TV, dan film. Sejumlah besar 
telah menjadi percaya sebagai akibat berlakunya hukum resmi untuk menganiaya orang 
Kristen Algeria pada tahun 2006. Beberapa telah ditangkap, menjalani pemeriksaan dan 
mencoba beberapa versi penyerangan. Walau situasi tidak segenting seperti di Iran 
atau Arab Saudi, namun orang Kristen Algeria berada di bawah pengawasan ketat 
pemerintah dan mengalami permulaan penderitaan yang serius. Mereka telah menjadi 
berani dan secara umum terus-menerus menegaskan iman dan keyakinan mereka.  

Ada di antara mereka yang masuk Islam karena takut dianiaya. Ada pribadi lainnya 
mencoba untuk masuk Islam dengan memilih salah satu dari beberapa pilihan; seperti 
pendidikan, kesehatan, sosial, kebudayaan, dan keuangan, atau akan dijatuhi hukuman 
penjara sampai 5 tahun dengan denda maksimal $7.000. Berdoa mengikuti garis 
panjang dalam Kisah Para Rasul 4:29-31. Lihat lebih detailnya pada 
http://www.persecution.org.  

Populasi Tunisia : 10,5 Juta  

Tunisia telah tertarik untuk menjadi negara Islam, meskipun jumlah orang yang 
komitmen kepada Islam terbatas. Percepatan terbesar dari orang-orang Tunisia adalah 
terpenuhinya mimpi mereka untuk memiliki hidup yang lebih baik. Orang-orang Tunisia 
perlu memikirkan kembali apa arti singkat dari kehidupan. Jumlah orang Kristen Tunisia 
kurang dari 1.000 orang. Berdoa menggunakan Matius 6:24-34.  

Populasi Maroko : 33,8 Juta  

Jumlah orang Kristen Maroko sangat sedikit (kemungkinan baru beberapa ribu). Jumlah 
mereka secara perlahan-lahan meningkat, tetapi pengetahuan tentang Injil di Maroko 
sangat terbatas. Orang Kristen mengalami penolakan dan penganiayaan dari keluarga 
dan juga dari pemerintah secara resmi. Berdoa dengan menggunakan firman Tuhan 
dalam Yesasya 40:9-11; 52:7. Berdoa untuk Raja Mohammed VI dan keluarga kerajaan. 
Hasan, putra mahkota, berusia 6 tahun.  

 

http://www.persecution.org/
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Pokok Doa Indonesia  

Nama I: Ibrahim, Ikram, Inayah, Iman, Ikmal, Ima Mooduto, Ichsan Kamil, Ira, Imran, 
Ismail, Idrus, Inong, I'anah, Ichwan.  

Catatan: 
Lihat keterangan yang kami kirim pada Rabu, 12 Agustus 2009 (Pokok Doa Indonesia 
dan Sebutlah Nama-Nama Mereka dalam Doa di Hadapan Takhta Kasih Karunia Bapa).  
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Senin, 7 September 2009: Fatimah 

Anak Perempuan Muhammad 

Lahir di Mekah pada tahun 605 M dan meninggal di Medinah pada tahun 632 M.  

Fatimah (Fatima) adalah nama kesayangan bagi seorang anak perempuan Muhammad. 
Arti dari namanya adalah "dia pemenang". Dia adalah salah seorang dari 4 orang 
wanita yang dianggap sempurna oleh Muhammad. Yang lainnya adalah istri pertama 
Muhammad, Khadijah, ibu dari Fatimah, lainnya adalah Maria ibu Yesus dan Asiya, istri 
dari Firaun dalam sejarah purba.  

Fatimah dikenal sebagai seorang anak perempuan yang disayangi dan diperhatikan, 
istri dan ibu, serta seorang Muslim yang tulus. Pada usia 19 tahun, Fatimah menikah 
dengan Ali. Mereka hidup bersama secara sederhana, hemat dan tidak lepas dari 
kesukaran dan perampasan. Oleh karena kesalehannya, rupanya Ali tidak terlalu 
tertarik pada harta dan kekayaan. Fatimah baik dan memerhatikan kehidupan orang 
miskin dan melarat, sungguh-sungguh pujian kepadanya datang dari banyak orang. Dia 
melahirkan dua anak perempuan dan dua anak laki-laki. Pada tahun 632 setelah 
kematian ayahnya, Fatimah juga meninggal karena salah satu dari dua hal -- karena 
kecelakaan atau kematian alamiah.  

Fatimah rupanya sudah memberi pengaruh yang baik, tapi namanya juga berhubungan 
dengan objek kekuatan ilmu kegelapan yang dipastikan membawa pengaruh negatif 
dalam dunia Islam. Ini disebut "tangan Fatimah". Digunakan oleh orang Muslim sebagai 
jimat dalam membuat daya tarik dan perhiasan untuk menolak pengaruh roh jahat.  

Pokok Doa  

1. Berdoa sesuai Kisah Para Rasul 19:18-20 mengenai pengaruh kegelapan.  
2. Berdoa untuk jutaan wanita Islam yang memakai nama Fatimah, agar 

menemukan hidup baru dalam Yesus Kristus.  

Pokok Doa Indonesia  

Nama J: Juariyah, Jefry Ahmad, Jabbar, Jalal, Jalil, Jamaluddin, Jaelani, Jefri, Jafar, 
Jamal, Jawat.  

Catatan: 
Lihat keterangan yang kami kirim pada Rabu, 12 Agustus 2009 (Pokok Doa Indonesia 
dan Sebutlah Nama-Nama Mereka dalam Doa di Hadapan Takhta Kasih Karunia Bapa).  

 

http://alkitab.mobi/?Kisah+Para+Rasul+19%3A18-20
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Selasa, 8 September 2009: Lepaskan Mereka Dari yang 
Jahat 

Islam di seluruh dunia sering takut kepada pengaruh jahat dunia roh. Ketakutan ini 
menjadi sumber yang sangat besar yang tidak terucapkan bagi kebanyakan dari 
mereka. Besarnya pengaruh dari satu wilayah berbeda dengan wilayah lainnya, juga di 
antara orang yang satu dengan orang yang lainnya. Islam bukan hanya percaya akan 
keberadaan malaikat, tapi juga jin-jin, yang juga memenuhi bumi ini. Jin adalah makhluk 
yang sangat dekat dengan manusia. Mereka memiliki organisasi sosial sendiri dan 
berbagai kegiatan, mereka dapat mengubah wujud mereka dan menjadi dapat terlihat 
atau tidak dapat terlihat. Kebanyakan teologi Islam percaya bahwa setan (yang juga 
dipanggil iblis) adalah kepunyaan jin. Diduga, makhluk-makhluk ini diciptakan sebelum 
umat manusia diciptakan. Mereka melakukan yang baik dan yang jahat. Istilah "jin" 
terkait dengan istilah Inggris "genie", yang diketahui melalui cerita-cerita rakyat Arab.  

Pokok Doa  

Yesus Kristus adalah Tuhan yang benar dan berkuasa utas dunia. Segala kuasa telah 
diberikan kepada-Nya (Mat. 28:18). Berdoa agar saudara/i Muslim berjumpa dengan 
Yesus Kristus, yang mampu menyelamatkan mereka. Berdoa agar orang percaya dapat 
menolong saudara/i Muslim dalam hal yang lebih nyata. Berdoa bagi saudara/i Muslim 
yang Anda kenal dan yang lainnya menggunakan ayat berikut ini: Mat. 8:16, 10:1; Kis. 
5:16, 8:17.  

  

http://alkitab.mobi/?Mat.+8%3A16%2C+10%3A1
http://alkitab.mobi/?Kis.+5%3A16%2C+8%3A17
http://alkitab.mobi/?Kis.+5%3A16%2C+8%3A17
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Rabu, 9 September 2009: Ali, Hasan, dan Hussein 

Ali 

Keponakan dan Anak Angkat Muhammad  

Lahir sekitar 600 M, meninggal Januari 661 M, Ali adalah keponakan, anak angkat, dan 
anak mantu dari Muhammad. Ali menikah dengan Fatimah, anak Muhammad, pada 
tahun 624 M. Namanya berarti "ditinggikan, mulia". Dia memegang kekuasaan dalam 
Islam sebagai Khalifah dari tahun 656 -- 661. Islam Shia menghormati Ali sebagai imam 
kebenaran pertama yang sempurna dan menganggap dia dan keturunannya (Hassan 
dan Hussein) sebagai pengganti yang benar untuk Muhammad. Ketidaksepahaman 
antara pengganti akhirnya membuat Islam terpecah menjadi Islam Sunni dan Shi'a. Ali 
menghadapi banyak perlawanan dan perang sipil selama masa pemerintahannya. Pada 
usia sekitar 60 tahun, Ali menderita akibat usaha serangan pembunuhan saat ia berdoa 
dalam masjid Kufa di Irak -- tidak lama kemudian ia meninggal. Masjid utama Najaf di 
Irak diduga adalah tempat pemakaman terakhirnya dan telah menjadi tempat utama 
Shi'a, sebuah tempat suci keramat yang dipersembahkan untuk mengenangnya.  

Hassan  

Lahir pada bulan Maret 625 M dan meninggal pada Maret 670 M, Hassan (Hasan) 
adalah cucu Muhammad, anak dari Ali dan anak perempuan Muhammad, Fatimah. Arti 
dari namanya adalah "seorang yang tampan". Hassan menjadi Khalifah -- pemimpin 
Islam yang dianggap sebagai penerus Muhammad. Dia hidup dengan tenang di 
Medinah hingga ia meninggal karena diracuni oleh istrinya. Hal ini baru diketahui 
beberapa tahun kemudian. Ia dihormati oleh semua orang Muslim sebagai seorang 
martir.  

Hussein  

Lahir pada Januari 626 M di Medinah, Arab Saudi, meninggal pada Oktober 680 M di 
Karbala, Irak. Hussein adalah cucu lelaki kedua Muhammad dari Fatimah. Arti namanya 
adalah "Hassan kecil yang tampan". Hussein, anak dari Ali, dihormati sebagai seorang 
martir, mengalami kematian dalam perjuangan untuk khalifah. Hari ulang tahun 
kematian sahidnya disebut "ashura", artinya hari berkabung agama dan ketaatan, 
khususnya untuk Islam Shi'a. Kematian Hussein menjadi sangat berarti karena hal itu 
adalah pemicu awal gerakan Shi'a yang sekarang menjadi terkemuka di Irak dan Iran: 
mereka percaya bahwa Husseinlah yang seharusnya menjadi khalifah.  

Pokok Doa  

1. Secara tertulis, ada jutaan orang Islam di seluruh dunia yang bernama Ali, 
Hassan, dan Hussein. Berdoa agar mereka berjumpa dengan Juru Selamat yang 
Hidup (Kis. 7:57, 9:1-5).  



40 Hari Doa 2009 
 

47 
 

2. Jutaan orang Irak dan orang Iran memperingati kematian Hussein dan 
mengenangnya setiap tahun. Sebanyak 7 -- 8 juta peziarah mengunjungi Karbala 
selama masa itu. Banyak pria Shi'a akan mengiris dan memukul bagian tubuh 
mereka sendiri, mencurahkan darah di kuburan Hussein. Kalimat terkenal dalam 
Shi'a mengatakan, "Setetes air mata tertumpah untuk Hussein membersihkan 
ratusan dosa." Berdoa agar Shi'a di Irak dan Iran dapat melihat nilai dari darah 
Yesus (1 Pet. 1:18-19).  

Pokok Doa Indonesia  

Nama K: Kadus Ari, Kusmana, Kamaliyah, Kumiatih, Kadir, Karim.  

Catatan: 
Lihat keterangan yang kami kirim pada Rabu, 12 Agustus 2009 (Pokok Doa Indonesia 
dan Sebutlah Nama-Nama Mereka dalam Doa di Hadapan Takhta Kasih Karunia Bapa).  
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Kamis, 10 September 2009: Berita Terkini Asia Tengah 

Penganiayaan yang Meningkat 

Wilayah luas yang disebut Asia Tengah adalah rumah bagi lebih dari 100 juta orang. 
Mayoritas penduduknya adalah orang Rusia, Ukraina, dan Tiongkok. Kebanyakan orang 
Islam di wilayah ini tidak menjalankan Islam dengan taat, tapi sepertinya jumlah mereka 
semakin bertambah, dan Islam bertumbuh di seluruh wilayah. Orang-orang sedang 
berbalik kepada akar sejarah kebudayaan dan agama setelah lama didominasi oleh 
ateis komunis.  

Pada tahun 1990-an, ratusan orang Kristen pergi ke Asia Tengah untuk hidup dan 
memberitakan Injil di wilayah tersebut. Namun demikian, dalam tahun-tahun terakhir ini, 
pemerintah di wilayah itu mulai menganiaya orang-orang percaya. Mayoritas orang 
Kristen asing yang mencoba memberitakan Injil diusir dari wilayah itu.  

Pada tahun 2008, Kyrgyzstan dan Kazakhstan memberlakukan hukum yang sangat 
mengekang kebebasan beragama. Uzbekistan dan Turkmenistan sudah sangat 
menindas individu-individu dan keseluruhan komunitas orang percaya. Memberitakan 
Injil, pindah agama, pendidikan rohani untuk anak-anak, mengadakan pertemuan, dan 
menciptakan komunitas dianggap ilegal dan sangat dilarang. Seorang percaya yang 
mengenal wilayah itu dengan baik mengatakan, "Orang-orang percaya yang telah 
bertumbuh selama 20 tahun terakhir akan menderita, tapi mereka memunyai akar yang 
dalam. Mereka akan bertahan!" Kita tetap harus berdoa. Setidaknya 90% lebih dari 
orang di wilayah ini belum pernah mendengar Kabar Sukacita dari Kerajaan Allah.  

Uzbekistan: 27,35 juta  
Turkmenistan: 5,2 juta  
Kirgizstan: 5,36 juta  
Tajikistan: 7,2 juta  
Kazakhstan: 15,75 juta  
Afganistan: 32,75 juta  
Provinsi Xinjiang, Tiongkok: 19,6 juta  

Lihatlah nama-nama kota di Asia Tengah di internet. Anda mungkin terkejut dengan apa 
yang Anda lihat. Urumqi, Tashkent, Dushabe, Bishkek, Ashgabat, Astana.  

Bahasa yang digunakan di Asia Tengah:  

Bahasa Turki: Kazakh, Kyrgyz, Tatar, Uyghur, Uzbek.  

Bahasa Iranian: Baluchi, Bukhori, Dari, Kurdish, Pamiri, Pastho, Persia, Tajik.  

Bahasa utama lainnya: Tionghoa, Mongolia, Rusia, Tibet.  
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Pokok Doa  

1. Tuhan, Engkau telah berkata "Sebab Bumi akan penuh dengan pengetahuan 
tentang kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar laut" (Hab. 2:14). 
Tuhan, biarlah nama-Mu diberitakan di seluruh wilayah ini (Mat. 24:14). Tuhan, 
kuatkanlah umat-Mu (2 Kor. 12:9).  

2. Banyak yang telah dipenjarakan atau akan dipenjarakan karena iman mereka 
dalam tahun-tahun mendatang ini (Ibr. 13:3, Kis. 16:23-25).  

3. Mohon Tuhan menuntun Anda untuk berdoa bagi semua kelompok bahasa dan 
kota-kota yang terwakili dalam daftar di atas.  

Pokok Doa Indonesia  

Nama K: Kahar, Kholiq, Kasir, Kades Isa. Nama L: Latief, Leo G, Latif, Latip, Lathi.  

Catatan: 
Lihat keterangan yang kami kirim pada Rabu, 12 Agustus 2009 (Pokok Doa Indonesia 
dan Sebutlah Nama-Nama Mereka dalam Doa di Hadapan Takhta Kasih Karunia Bapa).  

  

http://alkitab.mobi/?Hab.+2%3A14
http://alkitab.mobi/?Mat.+24%3A14
http://alkitab.mobi/?2+Kor.+12%3A9
http://alkitab.mobi/?Ibr.+13%3A3
http://alkitab.mobi/?Kis.++16%3A23-25
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Jumat, 11 September 2009: Badakshan 

Badakshan di Pegunungan Pamir yang Terpencil 

Pegunungan Pamir yang menjulang tinggi mendominasi pemandangan yang 
menyenangkan di alam terbuka, di bagian timur Tajikistan dan bagian Utara Pakistan. 
Umumnya, orang-orang dari masyarakat yang hidup terisolasi di pegunungan ini 
merasa tidak disukai oleh banyak orang yang ada di negara mereka. Orang-orang 
Badakshan berbicara bahasa pegunungan Persia bagian Timur. Namun, hal yang lebih 
nyata dari identitas Badakshan adalah agama mereka.  

Badakshan adalah suatu tempat di dunia yang dihuni sebagian besar oleh Muslim 
Ismail. Agha Khan, pemimpin rohani mereka, sudah menjadi seperti tuhan bagi mereka. 
Mengutip kata-kata orang Badakshan: "Agha Khan itu seperti Qur'an yang hidup bagi 
kami. Dia menunjukkan kepada kami bagaimana kami harus hidup. Agama kami tidak 
berhenti dalam sejarah. Kami memunyai seorang imam modern yang menunjukkan 
kepada kami bagaimana hidup pada abad 21. Kami melihat cahaya Muhammad dalam 
dirinya." Kebanyakan Muslim lainnya menganggap Muslim Ismail sebagai bidat.  

Ada beberapa orang percaya di Badakshan dan tidak diketahui adanya komunitas 
orang percaya. Namun demikian, di tempat-tempat lainnya, ada banyak orang 
Badakshan yang menjadi Kristen. Ada orang-orang percaya di Dushanbe -- ibu kota 
Tajikistan -- dan di Moskow, di mana terdapat banyak orang Badakshan Tajik yang 
bermigrasi untuk bekerja. Berdoa untuk orang-orang percaya yang tinggal di tempat-
tempat lain, agar mereka diberi hikmat oleh Tuhan untuk memberitakan Injil dalam 
komunitas mereka.  

Pokok Doa  

1. Renungkanlah Yeremia 16:19-21 dan gunakanlah dalam doa.  
2. Berdoa bagi mereka yang menyembah Agha Khan sebagai tuhan, agar mereka 

menyadari dan mengakui bahwa dia hanyalah seorang manusia.  
3. Roh kegelapan dan roh dusta adalah dua benteng rohani besar di Badakshan. 

Berdoa agar penghalang Injil itu disingkirkan.  
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Sabtu, 12 September 2009: Yesus, Firman Tuhan dan 
Juru Selamat 

Dan (ingatlah) ketika Malaikat (Jibril) berkata: "Hai Maryam, sesungguhnya Tuhan telah 
memilih kamu, menyucikan kamu dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia 
(yang semasa dengan kamu). Hai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu, sujud dan 
ruku'lah bersama-sama dengan orang yang ruku. (Ingatlah), ketika malaikat berkata: 
'Hai Maryam, sesungguhnya Tuhan menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang 
putra yang diciptakan dengan kalimat (yang datang) dari-Nya, namanya Al Masih 'Isa 
putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat dan termasuk orang-orang 
yang didekatkan (kepada Tuhan).'" (Ali Imran 3:42, 43, 45)  

Sesungguhnya Al Masih, Isa putra Maryam itu, adalah utusan Tuhan dan (yang 
diciptakan dengan), kalimat-Nya yang disampaikannya kepada Maryam, dan (dengan 
tiupan) roh dari-Nya (An-Nisa 4:171).  

Dalam ayat-ayat di atas, Yesus Kristus dengan jelas dinyatakan sebagai firman Tuhan 
dan sebagai firman yang dari Tuhan (dalam bahasa Arab disebut: Kalimat Allah. Suatu 
pemikiran bahwa Al-Qur'an sesungguhnya mengutip teks dari Yoh. 1:1 yang berbunyi: 
"Pada mulanya adalah Firman; dan Firman itu bersama-sama dengan Tuhan, dan 
Firman itu adalah Tuhan." Biarpun para sarjana Islam telah mengumandangkan secara 
luas berbagai argumen yang mengatakan bahwa gelar yang diberikan Al-Qur'an kepada 
Yesus Kristus dan gagasan alkitabiah bahwa Yesus Kristus memiliki sifat ketuhanan, 
tidak semuanya dapat disetujui. Namun, beberapa orang Muslim mengetahui bahwa 
Yesus juga dinyatakan sebagai Firman Tuhan dalam Al-Qur'an, selebihnya dari 
mayoritas tidak mengetahui apa artinya, walaupun menyadari adanya kegelisahan 
bahwa gelar yang sama juga diberikan kepada Yesus dalam Alkitab. Sejumlah orang 
percaya telah menggunakan "Firman Tuhan" dalam teks Al-Qur'an sebagai pijakan awal 
untuk memberitakan Kabar Gembira tentang Isa Almasih/Juru Selamat kepada 
saudara/i Muslim.  

Sebagai tambahan, Al-Qur'an berbicara tentang Yesus Kristus sebagai Juru Selamat 
(lihat Q.S. 3:45; Q.S. 4:169, 157, 171). di sini juga jumlah terbanyak dari saudara/i 
Muslim belum mengerti apa artinya Yesus Kristus menjadi Juru Selamat, karena dalam 
kata-kata seorang penulis, "arti dari gelar itu sepenuhnya telah diterjemahkan 
berlebihan di dalam Islam". Kata "Juru Selamat" adalah sama dengan kata Kristus 
dalam bahasa Irani. Itu menunjuk kepada seseorang yang diurapi sebagai raja. 
Terminologi yang terkandung di dalamnya bukan hanya konsep tentang raja yang baik, 
tapi juga seorang yang menyelamatkan, membebaskan, seseorang yang akan 
mengoreksi semua yang salah dan memerintah dalam kebenaran.  

Berdoa agar saudara/i Muslim di seluruh dunia akan tertarik dan termotivasi untuk 
berpikir dan bertanya-tanya serta berusaha untuk menggali dan mengerti "gelar" Yesus: 
"Firman Tuhan dan Juru Selamat".  
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Renungkanlah ayat-ayat ini dan gunakan dalam doa: Yoh. 1:1-4; Mat. 16:13-17.  

  

http://alkitab.mobi/?Yoh.+1%3A1-4
http://alkitab.mobi/?Mat+16:13-17
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Minggu, 13 September 2009: Pesan Tuhan Melalui Radio 

Menindaklanjuti Pendengar Radio di Timur Tengah 

Kesaksian: Saya melayani melalui radio Kristen dalam banyak negara Islam. Sering 
pendengar memunyai peluang untuk SMS, telepon, atau menulis surat dan meminta 
bahan bacaan. Bagaimanapun juga, kiriman yang berisi Alkitab sering dihentikan oleh 
petugas keamanan agama di beberapa negara. Baru-baru ini saya menelepon 2 orang 
dalam daerah kontrol dari negara saya di mana saya secara resmi tidak diizinkan untuk 
datang. Saya mengundang kedua pendengar ini untuk datang secepatnya ke saya agar 
kami tidak diawasi.  

Pertemuan dengan orang pertama sangat singkat. Dia sangat gembira saat berjumpa 
dengan saya. Walaupun sangat gugup, dia mengambil Alkitab dan mengucapkan 
selamat tinggal. Dan semuanya berlalu dengan cepat. Kami membuat janji bahwa dia 
akan menghubungi saya lagi jika dia membutuhkan bahan bacaan atau memunyai 
pertanyaan.  

Orang kedua datang diselubungi kabut debu setelah 4 jam menempuh perjalanan 
dengan mengendarai sepeda. Dia berbicara dengan sangat antusias mengenai siaran 
radio. Dia berkata bahwa ia akan mempelajari iman Kristen lebih dalam lagi (dan 
sejujurnya itu membuat saya menjadi malu), jadi saya berikan kepadanya bukan saja 
Alkitab dan bahan pelajaran, tapi juga film Yesus dan film Injil lainnya. Kami juga 
membuat janji untuk tetap saling kontak. Beberapa bulan kemudian, setelah pertemuan 
kami yang pertama, saya bertemu lagi dengan pria kedua. Dia meminta lebih banyak 
lagi buku-buku rohani Kristen dan video-video. Saya dapat memberikan kepadanya 
barang-barang tersebut ditambah dengan kesaksian orang Muslim yang telah 
menerima Juru Selamat. Sayangnya, kami tidak memunyai waktu untuk berbincang. 
Apakah dia seorang percaya atau masih mencari-cari? Saat ini ... saya belum sanggup 
menentukannya.  

Pokok Doa  

1. Berdoa mohon Roh Kudus menuntun penyiar radio sepanjang percakapan 
telepon dan pertemuan dengan pendengar radio yang tertarik. Berdoa untuk 
pertemuan yang diatur dan direncanakan (Kis. 8:26-31).  

2. Berdoa agar pendengar yang tertarik, walaupun harus waspada dengan 
pengawasan petugas, dapat menerima Alkitab, DVD, dan materi lainnya yang 
menolong.  

3. Berdoa untuk anggota keluarga yang sedang mencari, agar mereka tidak 
melewatkan waktu untuk mendengar Injil di radio dan menerima bahan Alkitab.  

 
 
Pokok Doa Indonesia  

http://alkitab.mobi/?Kis.+8%3A26-31
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Nama R: Rachman, Roy, Ramli, Rochana, Rokib, Rohamah, Rudin G., Risfin K., Ria, 
Ratna, Rohana, Rahmawati, Ratminih, Ruchiyat, Rasmi, Rokayah, Rodjak, Rosyid, 
Rochmat, Razak, Rochim, Rastuti, Rastati, Rastini, Restu.  

Catatan: 
Lihat keterangan yang kami kirim pada Rabu, 12 Agustus 2009 (Pokok Doa Indonesia 
dan Sebutlah Nama-Nama Mereka dalam Doa di Hadapan Takhta Kasih Karunia Bapa).  
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Senin, 14 September 2009: Orang Muslim di Malegaon, 
India 

Malegaon adalah kota dengan penduduk sekitar 1 juta orang dan berlokasi di daerah 
panas di bagian Timur Laut Maharasthra, India, 220 km Timur Laut Mumbai. Kota ini 
dikenal karena industri tekstilnya dan terbagi dua oleh sungai secara geografi dan 
sosial. Di sebelah sisi Barat sungai adalah tempat tinggal bagi sejumlah besar orang-
orang Hindu, juga diketahui ada sejumlah kecil orang Kristen. di sisi bagian Timur 
terdapat masyarakat Muslim yang bertambah banyak dengan cepat (lebih dari setengah 
penduduk kota). Kota terbagi dengan jelas jika dilihat dari benteng tertua dan tertinggi 
dekat pasar buah-buahan dan sayuran. Dari kaki langit terlihat hampir 200 menara 
masjid di sebelah sungai dan kerucut pagoda Buddha dan kuil-kuil Hindu yang 
bertebaran di sisi lainnya.  

Di daerah Muslim, jalan yang sempit terhubung dengan toko-toko di mana pria, anak-
anak, hewan, kendaraan bermotor, dan wanita-wanita berkerudung yang berbelanja 
untuk kebutuhan sehari-hari berlalu lalang. Kedai teh penuh dengan para pria yang 
berdiskusi, hari-hari mereka berlalu dengan cangkir-cangkir "chai" (teh India). Beberapa 
pondok pesantren yang besar mendidik anak-anak lelaki dari usia 6 -- 25 tahun dengan 
iman dan praktek Islam. Mufti Ismail, salah seorang pemimpin Islam di Malegaon, 
adalah bagian dari dewan pemerintah negara yang sangat berpengaruh melalui 
pondok-pondok pesantren.  

Kebanyakan orang Muslim lokal berasal dari kelompok masyarakat "Ansari". 
Kebanyakan dari orang Ansari di kota bekerja di pabrik tekstil yang gelap, gudang-
gudang yang panas tempat bahan katun dan poliester mentah diproses, dipintal menjadi 
benang, dicelup, dan ditenun menjadi bahan pakaian. Pakaian tradisional India 
diproduksi dari bahan ini, yang kemudian dikirim dan dijual ke berbagai bangsa. 
Walaupun hubungan Hindu-Muslim cenderung cepat menjadi tegang di India, namun 
masyarakat di kota ini hidup saling tergantung di antara mereka. Hindu yang berasal 
dari luar Malegaon menyediakan materi benang untuk Muslim pemilik peralatan tenun. 
Pengusaha Hindu lainnya membeli baju-baju tenun yang diproduksi oleh pengrajin 
tenun. Setiap masyarakat bersaing demi keberhasilan usaha mereka. Satu-satunya 
kekristenan yang ada di kota ini adalah komunitas kecil orang Kristen yang masih 
sedang berjuang. Mohon Tuhan menguatkan dan mengubah orang-orang percaya itu 
sehingga benar-benar menghidupi iman mereka dan menjadi terang bagi seluruh kota.  

Pokok Doa  

Muslim di Malegaon benar-benar berpegang teguh kepada tradisi, pengajaran, dan 
dewan pemimpin mereka.  

1. Ketika Injil diberitakan pada tahun 2008, kebanyakan orang Muslim mengabaikan 
ajakan agar mereka mau membaca Perjanjian Baru (Injil). Berdoa untuk 
keselamatan para pemimpin mereka, seperti Mufti Ismail.  
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2. Rata-rata orang Muslim di jalanan Malegaon tidak mengetahui beberapa 
pertanyaan dasar mengenai kepercayaan mereka kepada Tuhan. Mohon Tuhan 
memberikan pencerahan kepada mereka.  

3. Beberapa orang sedang berusaha agar mengerti lebih banyak. Seorang sopir 
truk Ansari bertanya apa yang harus ia lakukan karena rasa bersalah dan rasa 
malunya, menyadari bahwa dia telah berdosa kepada Tuhan. Dia beristirahat 
sejenak menundukkan kepalanya, kemudian memandang ke atas dan berkata 
dengan penuh kesungguhan, "Saya tidak tahu." Pada tahun 2008, beberapa 
Muslim telah menanyakan traktat dan Alkitab. Berdoa agar keterbukaan ini akan 
mengarahkan kepada hubungan pribadi dengan Tuhan.  

Catatan: 
Diperkirakan ada 145 juta Muslim di India. Tuhan mengasihi mereka semuanya. India 
memiliki jumlah Muslim lebih banyak dari gabungan jumlah Muslim di Yaman, Irak, 
Yordania, Bahrain, Qatar, dan persatuan negara Arab (Arab Saudi, Kuwait, dan Mesir).  

Pokok Doa Indonesia  

Nama S: Syaefudin, Syarifudin, Sulaiman, Somaria, Syahriani, Soelaeman, Samsi, 
Subadah, Sugiatna, Suhanto, Sumardi, Sufisnah, Soeharto, Syah Dina, Saga, Susi, Siti 
Ede Lohore, Slamet, Silfana, Sasmita, Sastono, Sastini, Lawani.  

Catatan: 
Lihat keterangan yang kami kirim pada Rabu, 12 Agustus 2009 (Pokok Doa Indonesia 
dan Sebutlah Nama-Nama Mereka dalam Doa di Hadapan Takhta Kasih Karunia Bapa).  
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Selasa, 15 September 2009: Mereka Kembali Kepada 
Yesus Kristus 

Mencari jawaban, Khalid bertanya untuk mendapatkan informasi tentang Qur'an kepada 
orang yang memiliki pengetahuan Qur'an lebih darinya. Tetapi sebagai Muslim yang 
baik hati, Khalid tidak memperoleh suatu kepuasan. Suatu hari, Khalid kembali 
mengunjungi teman semasa kecilnya. di rumah temannya, ia menemukan sebuah buku 
yang ia pikir sebuah komentar tentang Qur'an. Tetapi ketika ia membaca buku itu, 
hatinya mulai berkobar-kobar karena di dalam buku itu ia mendapatkan banyak jawaban 
atas pertanyaannya. Malam itu, ia mendapatkan mimpi. Dalam mimpinya, ia melihat 
kalimat: "Akulah Tuhan yang engkau cari, Akulah Kebenaran." Malam berikutnya ia 
bermimpi, mimpi yang sama. Hari berikutnya hati Khalid sangat gelisah sehingga ia 
pergi untuk mengunjungi temannya dan bercerita tentang mimpinya. Kemudian 
temannya menjelaskan bahwa itu mungkin Tuhan dalam Alkitab yang menyatakan diri-
Nya dan ia mengajak Khalid berdoa kepada Tuhan.  

Khalid secara diam-diam disambut di dalam persekutuan orang Kristen. Ini bukanlah 
peristiwa yang umum terjadi. Biasanya orang Kristen yang datang dari latar belakang 
Muslim sering mengalami kesulitan untuk diterima di jemaat lokal. Beberapa kelompok 
orang Kristen takut bahwa mereka akan menderita aniaya jika mereka menolong 
seorang percaya yang berlatar belakang Muslim. Setelah ditolak oleh keluarga mereka 
sendiri, orang yang baru percaya ini membutuhkan "saudara dan saudari" yang baru. 
Untuk informasi selanjutnya, kunjungilah http://www.secretbelievers.org/.  

Pokok Doa  

1. Berdoa bagi orang percaya dari latar belakang Muslim yang secara rahasia 
meminta pertolongan dari gereja lokal, tapi tidak mendapatkannya. Biarlah 
mereka tidak berputus asa, tapi terus menaruh harap kepada Tuhan Yesus 
Kristus.  

2. Berdoa untuk pemimpin-pemimpin orang percaya di negara-negara Islam. 
Mereka terus-menerus mendapatkan tekanan yang serius.  

3. Berdoa bagi jemaat lokal, supaya mereka sanggup mengambil risiko untuk 
menolong orang-orang yang baru percaya, dan supaya jemaat mereka dapat 
menjadi tempat pengungsian yang nyata bagi mereka yang baru menerima hidup 
baru di dalam Kristus.  

Pokok Doa Indonesia  

Nama T: Turandy, Tomas, Tamini, Tasriany, Thalib, Tabligh, Tolib, Taqwim, Thabit, 
Tabrani, Taufik.  

Catatan: 
Lihat keterangan yang kami kirim pada Rabu, 12 Agustus 2009 (Pokok Doa Indonesia 
dan Sebutlah Nama-Nama Mereka dalam Doa di Hadapan Takhta Kasih Karunia Bapa).  

http://www.secretbelievers.org/
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Rabu, 16 September 2009: Malam yang Penuh Kuasa 

Tergantung di belahan bumi mana mereka berada, beberapa orang Muslim akan 
meluangkan banyak waktu sepanjang malam atau besok malam untuk berdoa. Acara ini 
diadakan untuk memperingati pertama kalinya Muhammad menerima wahyu Qur'an di 
sebuah gua dekat Mekah pada tahun 610 M. Orang-orang Muslim menyebutnya 
sebagai malam yang penuh kuasa. Pada malam ini, banyak orang Muslim menjadi 
sangat terbuka terhadap hal-hal yang supernatural selama masa Ramadhan. Banyak 
orang Muslim percaya bahwa doa-doa mereka akan dikabulkan. Beberapa orang 
percaya bahwa malaikat-malaikat akan berkerja menjawab doa-doa mereka, lainnya 
percaya akan mengalami mukjizat dan menerima penglihatan-penglihatan. Mengetahui 
waktu yang baik ini, adalah tepat bagi orang percaya untuk berdoa dengan iman 
memohon Tuhan menyatakan kuasa-Nya dalam kehidupan saudara/i Muslim yang 
bersungguh hati mencari Tuhan.  

Anda dapat memanjatkan beberapa doa seperti berikut ini.  

1. Tuhan Yesus, kami mohon belas kasih-Mu mengalir di hati kami untuk saudara/i 
Muslim sepanjang malam ini. Tuhan, Engkau adalah Bapa bagi anak-anak yatim. 
Engkau dekat bagi mereka yang tertindas dan penuh penyesalan dalam hati 
(Yes. 51:17; 57:17; dan 66:2).  

2. Tuhan, tolong Engkau hancurkan semua konsep berpikir yang membenarkan diri 
sendiri melalui kegiatan agama dalam diri setiap saudara/i Muslim yang berdoa 
pada malam penuh kuasa ini. Kiranya Engkau membawa mereka datang dengan 
penuh kerendahan hati di hadapan Engkau (Dan. 4:37).  

3. Segala pujian dan kemuliaan bagi-Mu karena sifat-sifat-Mu yang penuh kasih 
dan untuk semua yang telah Engkau kerahkan. Tuhan, tolong Engkau bekerja 
pada malam yang penuh kuasa ini agar orang-orang dapat menerima 
pewahyuan tentang Yesus Sang Mesias.  

4. Tuhan, ingatlah kepada mereka yang dengan tulus mencari pertolongan-Mu 
pada malam ini. Kiranya Engkau memberikan pertolongan yang mereka 
butuhkan dengan cara yang sedemikian rupa sehingga mereka mengerti bahwa 
itu datang kepada mereka melalui Yesus Kristus Sang Juru Selamat (Mzm. 
34:18; Zak. 9:9).  

Pokok Doa Indonesia  

Nama U: Ust. Ridwan, Uyun Rasyid, Ust. Suli Komaru, Ust. Harun, Ust. Ali, Ust. Ahmad, 
Ukaisih, Usman, Uly Dullah, Umar, Umbaryono.  

Catatan: 
Lihat keterangan yang kami kirim pada Rabu, 12 Agustus 2009 (Pokok Doa Indonesia 
dan Sebutlah Nama-Nama Mereka dalam Doa di Hadapan Takhta Kasih Karunia Bapa).  

http://alkitab.mobi/?Yes.+51%3A17%3B+57%3A17
http://alkitab.mobi/?Dan.+4%3A37
http://alkitab.mobi/?Mzm.+34%3A18
http://alkitab.mobi/?Mzm.+34%3A18
http://alkitab.mobi/?Zak.+9%3A9
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Kamis, 17 September 2009: Malaysia 

Malaysia memainkan peranan penting sebagai negara Islam yang sangat berpengaruh 
di wilayah Asia Tenggara. Dengan pertumbuhan penduduk 24 juta jiwa, 60% nya adalah 
Muslim Melayu. Perubahan politik yang dramatis telah berdampak bagi Malaysia, tetapi 
secara khusus fokus untuk melayani orang-orang Melayu dengan kasih Tuhan Yesus 
menjadi semakin bertambah. Dalam sejarahnya, orang Melayu telah banyak menolak 
praktik kekristenan. Tapi puji Tuhan, sekarang ada lebih banyak orang percaya yang 
berfokus untuk melayani orang Melayu dibanding sebelumnya. Penambahan jumlah 
dari warga negara yang percaya terdiri dari orang Tionghoa, India, dan orang suku 
Melayu. Mereka sedang mencari cara untuk memperkenalkan iman mereka dengan 
rasa hormat kepada para tetangga dan kenalan Muslim. Mereka telah memiliki 
beberapa orang percaya yang berlatar belakang Muslim Melayu yang telah 
berkomitmen untuk melayani orang Melayu.  

Pokok Doa  

1. Berdoa mohon Tuhan menampilkan pemimpin rohani Melayu dari antara mereka 
sendiri untuk memberitakan Injil, mengajar, dan menggembalakan.  

2. Berdoa mohon Tuhan bekerja secara kontekstual melalui ayat-ayat firman Tuhan 
dalam bahasa Melayu, supaya orang Melayu mendapat kesempatan untuk 
membacanya.  

3. Berdoa agar orang percaya yang tinggal dan yang berkunjung ke Malaysia 
menjadi terang, garam, dan alat di tangan Tuhan untuk melayani orang Melayu. 
Berdoa mohon Tuhan bekerja menimbulkan rasa lapar dan haus untuk mengenal 
Tuhan dalam hati orang-orang Melayu. Berdoa untuk banyak orang Melayu yang 
tersebar di Asia Tengggara (Sumatera, Kalimantan, Singapura, Brunei, Thailand, 
Myanmar) agar dapat terlayani dengan Injil.  
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Jumat, 18 September 2009: Hadir Mewakili Islam di TV 

Agama Islam sering kali diwakili oleh Islam militan yang agresif dan kurang memiliki 
pemahaman serta toleransi terhadap agama yang lain. Bagaimanapun juga, Islam 
berasal dari banyak latar belakang sosial dan kebudayaan yang berbeda dan memiliki 
berbagai macam pendapat tentang banyak hal. Sebagaimana kita telah mengetahui 
lewat panduan doa ini, sangat banyak orang-orang Muslim yang pada dasarnya 
berusaha untuk hidup layak serta memberi harapan untuk hari esok bagi anak-anak 
mereka. Sementara, Islam radikal sering menjadi topik berita utama di seluruh dunia. 
Dalam dunia Islam, di Arab ada banyak suara yang moderat, yang berpikir modern dan 
terbuka, yang lebih mudah diajak bersosialisasi oleh pihak non Muslim.  

Umumnya, di luar Timur Tengah orang tidak mendengar tentang Amr Khaled, Mustafa 
Hosni, Moez Masoud, atau Ahmad al-Shugairi. Walaupun demikian orang-orang ini 
sangat berarti bagi pengikut mereka di dunia Arab melalui TV Timur Tengah dan 
website. Amr Khaled memunyai pengaruh untuk Islam moderat dan Islam praktis dan 
telah mengadakan perbandingan agama dengan pengkhotbah Injili Rick Warren dari 
Amerika Utara. Ia berada pada urutan ke-13 dalam daftar majalah "Time" dari 100 orang 
yang berpengaruh dalam tahun 2006. Amr Khaled berkata, "Bin Laden telah berkata dia 
berbicara atas nama Islam, siapa yang meminta dia berbicara atas nama kita? Tidak 
seorang pun." Khaled bahkan memberi bantuan untuk perwakilan Zaitun dari Denmark 
selama masa krisis kartun Islam pada tahun 2006. Ia berkata, "Selama Ramadhan, 
saya suka mengumpulkan keluarga, selain makanan dan tertawa... percaya pada saya, 
sebuah keluarga yang berkumpul dengan tertawa adalah sangat penting. Tepat seperti 
pada musim panas, kita kagum akan keindahan alam, pada bulan Ramadhan kami 
kagum akan keindahan malam.... Suatu keindahan pada bulan Ramadhan ialah saat 
saya dan istri saya berdoa bersama di tengah malam".  

Moez Mazoud sering berbicara secara tulus dan sungguh-sungguh berusaha untuk 
mengerti orang lain dari keyakinan yang berbeda. Ia telah menulis, "Saya 
mendedikasikan hidup saya untuk mengkhayati dan menghargai keindahan pluralisme 
dalam kehidupan di antara manusia, yang adalah anak-anak Adam. Saya sebenarnya 
memberi nama Adam untuk anak saya hanya untuk mengingatkan agar saya tidak 
mengalihkan perhatian dari tujuan saya."  

Tuhan mengenal setiap hati semua manusia. Nilai-nilai yang ditunjukkan melalui 
program mereka sering kali merefleksikan nilai-nilai dari Kerajaan Surga. Ada 
kemungkinan Tuhan Yesus akan berkata bagi beberapa orang yang disebut di atas: 
"Engkau tidak jauh dari Kerajaan Tuhan" (Mrk. 12:34). Yang lainnya Tuhan Yesus 
mungkin akan berkata, "Hanya satu kekuranganmu...." (Luk. 18:22) ada juga 
kemungkinan orang-orang ini secara ekstrim sangat jauh dari kerajaan Surga yang 
sebenarnya, hanya Tuhan yang tahu.  

 

 

http://alkitab.mobi/?Mrk.+12%3A34
http://alkitab.mobi/?Luk.+18%3A22
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Pokok Doa  

1. Berdoa mohon Tuhan terus memakai segala yang baik dan positif dari pria-pria 
ini untuk merubah masyarakat Timur Tengah untuk menjadi lebih baik. Kiranya 
mereka dan semua pendengarnya berjumpa dengan Tuhan Yesus yang 
sesungguhnya adalah jalan. Dialah pemberi hidup (Yoh 10:10; 14:6).  

2. Orang-orang yang percaya kepada Juru Selamat di Timur Tengah sering kali 
ditindas oleh Islam. Berdoa agar kehidupan rohani yang segar menjadi milik 
orang percaya yang tersebar diseluruh Timur Tengah dan mereka menjadi saksi 
hidup. Berdoa, Tuhan menyanggupkan mereka untuk menjadi saluran kehidupan 
bagi orang-orang Muslim yang memiliki keinginan yang tulus, perhatian yang 
dalam dan kerinduan untuk hidup benar di hadapan Tuhan.  

Kunjungi website tentang orang-orang di atas:  
Amr Khalep: http://www.amrkhaled.net  
Mustofa Hosni: http//www.mustofahosny.com  
Ahmad al-Shugairi: lihat progamnya "khawater" on youtube.com  
Moez Masoud: http://www.moezmasoud.com/  

Pokok Doa Indonesia  

Nama W: Wisna Rasyid; Widi; Wahyu; Wahab; Warsono; Wasinah; Wisaksono.  

Catatan:  

Lihat keterangan yang kami kirim pada Rabu, 12 Agustus 2009 (Pokok Doa Indonesia 
dan Sebutlah Nama-Nama Mereka dalam Doa di Hadapan Takhta Kasih Karunia Bapa).  

  

http://alkitab.mobi/?Yoh+10%3A10
http://www.amrkhaled.net/
http://www.mustofahosny.com/
http://www.moezmasoud.com/
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Sabtu, 19 September 2009: Mengasihi Orang Islam dan 
Yahudi 

Saat buku panduan doa "40 hari" sedang dalam persiapan, konflik di Gaza telah pecah 
sejak Januari 2009. Kita tidak tahu pasti situasi apa yang akan terjadi saat "buku 
panduan doa 40 hari" sampai ke tangan para pendoa dalam bulan Agustus dan 
September 2009. Tetapi sebagai catatan, walaupun melalui peperangan dan keadaan 
yang sulit, sejumlah orang Yahudi dan orang Arab telah belajar untuk menghormati dan 
mengasihi satu dengan yang lain sebagai murid-murid Yesus Kristus. Ini adalah 
kesaksian dari seorang Kristen Arab yang tinggal di Israel/Palestina.  

Sebagai seorang anak muda Palestina, saya telah mengungsi ke Nazareth dengan 
keluarga saya pada waktu peperangan. Kemudian hari kami mengetahui bahwa rumah 
kami di Haifa telah ditempati oleh orang Yahudi saat keluarga kami mengungsi. Sebagai 
seorang anak kecil saya mengalami kesulitan untuk mengerti bagaimana Tuhan 
mengasihi beberapa orang dan menaruh yang lainnya di jalan. Setelah tahun-tahun 
berlalu saya menjadi musuh dari orang Yahudi. Kemudian setelah saya memiliki 
pengetahuan tentang Yesus Kristus sebagai penyelamatku, saya berjumpa dengan 
seorang Yahudi tua yang meminta pengampunan untuk segala hal yang telah 
dilakukannya secara pribadi. Tindakannya dalam meminta pengampunan telah 
menjamah hati saya dan sejak saat itu kasih saya kepada orang Yahudi tidak pernah 
berhenti bertumbuh." Ketika pengungsi yang terdahulu menanyakan, "Apakah mungkin 
bagi seorang Yordania atau seorang Palestina untuk mengasihi tentara Israel?" Ia 
menanggapi: "Untuk pengikut dari Juru Selamat kata 'kasih' memiliki arti yang berbeda, 
lain halnya bagi mereka yang tidak mengenal Tuhan. Untuk kita, kasih Tuhan datang 
melalui salib Kristus." Ia melanjutkan: "Saya juga telah mengunjungi Irak. Ketika saya 
berada di sana Tuhan memenuhi hati saya dengan kasih untuk orang-orang Islam Irak. 
Hati saya sungguh sedih ketika saya melihat bagaimana orang Irak dan Iran telah saling 
membunuh di antara mereka selama perang dari tahun 1980 -- 1988. Saya juga 
berbicara tentang kasih Tuhan yang sangat besar yang diberikan kepada saya terhadap 
orang-orang Yahudi ketika tentara Israel menguasai surat-surat dokumen identitas saya 
di Yerusalem." Ia telah menemukan, adalah mungkin untuk mengasihi orang-orang 
Muslim dan orang Yahudi.  

Pokok Doa  

1. Ada beberapa orang Yahudi Mesianik dan orang Kristen Arab mengambil inisiatif 
untuk berdoa dan mengadakan rekonsiliasi. Mereka memunyai harapan besar, 
Tuhan akan melakukan perubahan terakhir di Timur Tengah. Berdoa agar terjadi 
terobosan dari kasih yang dalam pada saat rekonsiliasi dan saling menghormati 
di antara orang-orang Yahudi dan orang-orang Arab (1Yoh. 4:12,19).  

2. Berdoa dengan iman agar melalui rekonsiliasi yang terjadi nama Kristus semakin 
dikenal di Israel dan Palestina sehingga menjadi contoh untuk keduanya, baik 
orang Yahudi dan orang Muslim. Yesus sesungguhnya telah hadir sebagai 

http://alkitab.mobi/?1Yoh.+4%3A12%2C19
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Seorang yang membawa damai secara pribadi. Yesus juga sangat tertarik untuk 
membawa damai di antara manusia (Mat. 5:9; Ef. 2:14; 2Pet. 3:13).  

Pokok Doa Indonesia  

Nama Y: Yusrin Huja; Yatiem; Yulin; Yurin; Yali Lohore; Yeyen Hulopi; Yanto; Yusuf; 
Yamani; Yudi.  

Catatan:  

Lihat keterangan yang kami kirim pada Rabu, 12 Agustus 2009 (Pokok Doa Indonesia 
dan Sebutlah Nama-Nama Mereka dalam Doa di Hadapan Takhta Kasih Karunia Bapa).  

  

http://alkitab.mobi/?Mat.+5%3A9
http://alkitab.mobi/?Ef.+2%3A14
http://alkitab.mobi/?2Pet.+3%3A13
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Minggu, 20 September 2009: Orang-Orang Afar yang 
Mengembara di Tanduk Afrika 

Sebuah lagu Afar:  

Jika masih ada tempat lain 
Di mana kami tidak usah menetapkan kaki kami! 
Jika masih ada tempat lain 
Di mana kami telah meletakan hati kami! 
Hanya tempat di mana kami tidak mau hidup adalah di pasir. 
Kami juga tidak mau Anda berduka! 
Kami juga tidak mau tanah yang asing! 
Sungai-sungai asing tidak akan mengairi kami. 
Hati kami berharap tidak ada bahaya 
Dan peluru menyerempet di luar pintu pada malam. 
Orang muda kami selalu ada di sana untuk melindungi kami!  

Dan Tuhan akan menghapuskan air mata dari mata mereka. (Wahyu 7:16-17)  

Walaupun dikenal sebagai orang-orang pemberani, namun mereka juga adalah orang-
orang sangat ramah tamah, penuh dengan humor, dan menikmati sisi lain dari 
keindahan hidup dengan cara mereka sendiri. Namun demikian tantangan untuk 
kehidupan setiap hari di tanah yang tandus dan panas di tanduk Afrika dapat 
menghancurkan. Panas terik dan masa kekeringan membentuk kehidupan 15 juta 
orang, juga rasa takut terhadap tetangga mereka serta mempertahankan kelangsungan 
hidup mereka di tempat yang terpencil. Dengan membawa kawanan ternak, mereka 
bepergian melintasi wilayah terpanas di bumi, Padang Gurun Danakil di Afrika yang 
terbentang luas di perbatasan Selatan Eritrea, Utara Djiboti dan bagian Timur Etopia. 
Kebanyakan orang Afar belum mengenal huruf, mereka hidup terpisah, mereka 
berternak unta, dan hidup hampir tidak terpisahkan dari susu unta juga roti jagung. 
Selama musim gugur dan kering, susu unta hanya cukup untuk anak-anak, orang tua 
hidup dalam minggu-minggu ini secara khusus dengan teh dari pohon kopi. Walaupun 
demikian, dalam waktu senggang orang Afar menulis puisi dan humor-humor dan 
terkadang lagu-lagu sarkastis tentang akhir kelaparan. Para pengunjung dapat terkesan 
dengan keuletan dan ketabahan hati dari orang-orang ini.  

Pada abad sekarang ini orang Afar baru memiliki sedikit kesempatan untuk mendengar 
Injil. Kutipan ayat-ayat Qur'an dan takut akan roh-roh padang pasir kembali menghantui 
generasi orang Afar. Tetapi 10 tahun yang lalu Tuhan telah mengirim orang-orang dari 
tanduk Afrika. Bersama dengan beberapa orang Afar yang sudah percaya, mereka telah 
membangun radio dengan kualitas yang tinggi. Injil sekarang didengar! Selama 3 tahun 
terakhir ini banyak dari gereja-gereja di Etiopia telah sungguh-sungguh berdoa untuk 
orang Afar. Beberapa orang Afar telah menjadi orang percaya, sudah dibaptis, dan 
sedang dilatih. Sering kali mereka mengalami penganiayaan, tapi mereka telah siap 
untuk menderita. Pada tahun 2008, wanita-wanita Afar yang telah percaya sudah 

http://alkitab.mobi/?Wahyu+7%3A16-17
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menyusun dan mengembangkan seri radio untuk wanita. Terima kasih atas bahan 
renungan dan kasih dari saudari-saudari sehingga para wanita yang hidup berpindah-
pindah mendapatkan kemungkinan untuk hidup baru dalam Kristus.  

Pokok Doa  

1. Berdoa untuk tim produksi dari radio dan pendengar mereka yang banyak di daerah ini.  
2. Berdoa agar pria dan wanita dapat mendengar program siaran yang baru dari radio dan 

mereka membuka hati untuk kabar yang memerdekakan.  
3. Berdoa agar seluruh keluarga datang dan percaya kepada Juru Selamat dan memulai 

persekutuan yang baru bagi orang-orang percaya.  

Pokok Doa Indonesia  

Nama Z: Zaini; Zubaedah; Zaelany; Zaenal; Zuhri; Zein; Zaeni; Zalman; Zawawl; 
Zulfahyeni; Zul.  

Catatan:  

Lihat keterangan yang kami kirim pada Rabu, 12 Agustus 2009 (Pokok Doa Indonesia 
dan Sebutlah Nama-Nama Mereka dalam Doa di Hadapan Takhta Kasih Karunia Bapa).  
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Publikasi 40 Hari Doa 2009 
 
Kontak Redaksi 40 Hari Doa   : 40hari@sabda.org  
Arsip Publikasi 40 Hari Doa   : http://www.sabda.org/publikasi/40hari  
Berlangganan Gratis Publikasi 40 Hari Doa : berlangganan@sabda.org atau SMS: 08812-979-100 
 
Sumber Bahan untuk Doa 

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

 

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

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

 
Sumber Bahan Alkitab dari Yayasan Lembaga SABDA 

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

 
 
 

Rekening YLSA: 
Bank BCA Cabang Pasar Legi Solo 

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

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