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Senin, 2 Agustus 2010: Pokok-Pokok Doa Untuk
Nama-Nama Hari ke-1 s/d ke-40

Hasil akhir dari setiap doa-doa yang kita panjatkan adalah keselamatan kekal bagi
setiap jiwa yang sangat berharga. Sangatlah mungkin satu nama yang tertera dalam
buku doa ini dimiliki oleh ribuan orang di Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri.
Bahan-bahan doa dalam buku panduan doa ini dapat digunakan untuk berbagai fokus
doa yang berbeda: untuk doa lima patok, keluarga, tetangga, tempat kerja, sekolah,
pemerintah, ekonomi, seni dan olah raga, dan berbagai hari raya.
"Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya." (Yakobus
5:17-20)

Doa Perlindungan Bagi Pendoa
"Sebab peperangan kita bukanlah metawan darah dan daging ...." (Efesus 6:12)
Setiap pendoa perlu berdoa dan memohon perlindungan Tuhan Yesus. Pendoa dapat
berdoa dengan kata-kata sendiri dan secara sederhana seperti doa berikut ini:
"Tuhan Yesus, mengawali rangkaian doa ini saya/kami menyatakan bahwa dengan
kemampuan dari Tuhan, saya/kami senantiasa mengampuni setiap orang yang
kepadanya saya/kami pernah kecewa. Tuhan Yesus, saat ini saya/kami 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.). Tuhan Yesus, tolong ampunilah
senantiasa segala dosa kami. Lindungilah seluruh aspek hidup dan aset kami yang
berasal dari Engkau dan utuslah para malaikat-Mu untuk melindungi dan menolong
kami. Doa ini kami panjatkan dengan penuh ucapan syukur, di dalam nama Tuhan
Yesus Kristus, Amin."
Bacalah Mazmur 91 dengan menyebut nama Anda dan nama pendoa-pendoa yang
lain. Dalam materi doa selanjutnya, Anda dapat berdoa tidak hanya atas nama pribadi
atau kelompok tetapi mewakili imamat rajani. Anda dapat menggunakan kalimat kunci
berikut: "Saya/kami berdoa atas nama dan mewakili imamat rajani, tubuh Kristus di
Indonesia." (1Petrus 2:9: Efesus 1:22-23)

Doa Mengampuni dan Memohonkan Pengampunan
"Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya/kami bersyukur atas kasih karunia-Mu
yang menebus setiap dosa saya/kami, mengangkat saya/kami menjadi anak-anak-Mu,
ahli waris kerajaan-Mu, dan sebagai imamat rajani (Yohanes 1:12; 1Petrus 2:9). Dalam
firman-Mu (Matius 22:37-40) Engkau mengajarkan saya/kami untuk mengasihi Engkau
dan sesama kami seperti diri kami sendiri. Engkau juga mengajarkan kami untuk
mengampuni orang yang bersalah kepada kami. (Matius 6:12; Roma 12:21),
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Tuhan Yesus, saat ini saya/kami berdoa dalam nama-Mu, atas nama dan mewakili
imamat rajani, tubuh Kristus di Indonesia memilih dengan penuh kerelaan dan
ketulusan untuk mengampuni serta memohon pengampunan dari Tuhan bagi saudara/i
yang belum menerima Mesias, yang mengutuki Israel (Kejadian 27:29), juga mereka
yang memiliki motivasi, rencana, dan tindakan ketidakadilan terhadap umat percaya di
Indonesia."

Pujian dan Pengagungan
"Ya Tuhan, Allah kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu
yang mengatasi langit dinyanyikan. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi,
kabarkanlah keselamatan yang daripada-Nya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaanNya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan-Nya yang ajaib di antara segala
suku bangsa. Sebab kasih setia-Mu besar sampai ke langit, ya Tuhan! Biarlah
kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi." (Mazmur 8:2; 1Tawarikh 16:23-24; Mazmur
57:11-12, Mazmur 148:113)

Doa Peperangan Rohani (Alam Roh)
1. Kumandangkan Kemenangan Yesus
o Tuhan Yesus adalah Mesias yang telah dinubuatkan ribuan tahun dalam
Perjanjian Lama. (Kejadian 3:15; Yesaya 53)
o Tuhan Yesus adalah Firman; Firman itu bersama-sama dengan Allah dan
Firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia.... Dalam Dia
ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. (Yohanes 1:1-4)
o Tuhan Yesus telah mati di kayu salib karena kasih-Nya bagi manusia ciptaanNya, dan telah mencurahkan darah kudus-Nya untuk mengampuni dan
menyucikan dosa setiap orang yang mengakui dosanya dan memohon
pengampunan dari-Nya. (1Yohanes 1:7-9; Wahyu 1:5)
o Tuhan Yesus tetah menebus setiap suku, kaum, bangsa, dan bahasa dengan darahNya yang kudus. (Wahyu 5:9)
o Tuhan Yesus telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di
udara (setan) dan menjadikan mereka tontonan umum. (Kolose 2:15)
o Tuhan Yesus memiliki segala kuasa di surga dan di bumi Tuhan Yesus yang
berkuasa atas raja-raja di bumi. (Matius 28:18; Wahyu 1:5)
o Kerajaan-Mu adalah kerajaan segala abad, pemerintahan dan kerajaan Tuhan
Yesus kekal selama-lamanya.
o Tuhan Yesus adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang
awal dan yang akhir.
o Tuhan Yesus Kristus adalah Raja yang disembah oleh setiap suku, kaum, bangsa,
dan bahasa. (Wahyu 7:9)
2. Kumandangkan Kekalahan Iblis "Iblis, setan, engkau dengar! Dalam nama Tuhan Yesus
Kristus yang saya/kami sembah, engkau, Iblis, harus menyembah Tuhan Allah, dan
hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti (Matius 4:10). Engkau menyamar sebagai
malaikat terang (2Korintus 11:14) engkau adalah pembunuh manusia sejak semula,
engkau pendusta dan bapa segala pendusta (Yohanes 8:44), engkau datang untuk
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membunuh, mencuri, dan membinasakan (Yohanes 10:10), engkau mabuk oleh darah
orang- orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus (Wahyu 17:8), engkau akan diikat dan
terkunci datam jurang maut (Wahyu 20:1-3), engkau, Iblis, dan nabi-nabi palsu akan
disiksa dalam lautan api dan belerang siang dan malam sampai selama-lamanya (Wahyu
20:10). Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itutah keberadaanmu, Iblis.
3. Doa Peperangan Alam Roh Teritorial Indonesia
o Menghancurkan pusat komando kerajaan kegelapan.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya/kami atas nama dan mewakili imamat rajani, tubuh
Kristus di Indonesia menghancurkan pusat komando kerajaan kegelapan dan memutuskan
semua jaringan komunikasi roh jahat: di udara di atas Indonesia, di atas bumi di seluruh
Indonesia dan di bawah bumi serta dalam air di seluruh Indonesia, dalam nama Tuhan Yesus
Kristus terjadi, Amin. (Filipi 2:10)
o

Menawan semua pemerintah, penguasa, penghulu dunia kegelapan dan roh-roh
jahatnya.

Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya/kami atas nama dan mewakili imamat rajani, tubuh
Kristus di Indonesia, memohon Tuhan mengutus para malaikat surga untuk membelenggu
semua pemerintah roh kegelapan, semua penguasa roh kegelapan, semua penghulu dunia
kegelapan dan semua roh jahat dunia kegelapan di udara, di atas bumi dan di bawah bumi, serta
dalam air di seluruh Indonesia. Tolong para malaikat-Mu menempatkan para tawanan roh
kegelapan tersebut di atas di tempat yang telah Engkau sediakan bagi mereka sampai hari
penghakiman-Mu tiba. Terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Amin. (Matius 18:18; Efesus
6:12)

Doa Peperangan Rohani (Bagi Jiwa-Jiwa)
1. Doa Pengakuan Dosa Dosa adalah penghalang hubungan manusia dengan Tuhan. Pendoa
berperan sebagai imam/pendamai yang mewakili orang-orang yang didoakan yang belum
menerima Mesias. Belalah mereka di hadapan takhta kasih karunia Tuhan dan mohonkan
pengampunan dosa atas nama mereka. (Yesaya 59:1-8; 12-17; Galatia 5:15-21; Amsal
6:17; 1Yohanes 1:9; Keluaran 18:22-32; Keluaran 30:30-32)
Tuhan Yesus, saya/kami mengakui bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah
kehilangan kemuliaan Allah dan upah dosa ialah maut. (Roma 3:23,6:23)
Tuhan Yesus, saat ini saya/kami mewakili imamat rajani, tubuh Kristus di Indonesia
datang di hadapan takhta kasih karunia-Mu, mewakili dan atas nama (sebutkan nama)
mengakui bahwa kami adalah manusia berdosa dan sepatutnya menerima penghukuman
kekal. Tetapi, Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Pengampun, Tuhan
yang menguji hati dan batin manusia. Ya Tuhan, hanya karena kasih karunia-Mulah,
Engkau telah menyediakan pengampunan dan penyucian dosa dalam darah Tuhan Yesus,
sekarang kami mengakui dosa-dosa kami:
6
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Menyembah berhala, memberontak terhadap Tuhan, menolak Tuhan, tidak menghormati
Tuhan dan Firman-Nya, menghujat nama Tuhan, sombong, berzinah, membunuh,
bersumpah palsu, menipu, memutarbalikan hukum, keadilan dan menyalahgunakan
kekuasaan, bersaksi dusta, rakus, tamak, mencuri, serakah, memberi suap dan menerima
suap, menindas hak-hak orang lemah, memfitnah, dan berbagai dosa lainnya. Ya Tuhan
Yesus Kristus, kami percaya bahwa Engkau berkenan oleh darah kudus-Mu,
mengampuni, menyucikan, menguduskan kami dari semua dosa, maka Iblis dan semua
roh jahatnya tidak berhak lagi menuduh kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Amin.
2. Doa Menolak Kekuatan Roh-Roh Jahat
Tuhan Yesus, saat ini saya/kami berdoa mewakili dan atas nama imamat rajani, tubuh
Kristus di Indonesia, menawan dan mengusir dalam nama Tuhan Yesus semua:
o
o
o
o
o
o
o
o

Roh penyesat, roh anti-Kristus (2Yohanes 1:7), roh pemalsu, roh pendusta, roh
pemanipulasi, roh pengacau, roh penuduh, roh licik, roh picik, roh curang.
Roh keegoisan, roh ketamakan, roh kesombongan, roh keirihatian, roh
materialistis, roh ketidakadilan.
Roh perzinahan, roh percabulan, roh kenajisan (Wahyu 16:13), roh kecemaran,
roh poligami.
Roh kecurangan, roh rakus (harta, takhta, wanita/pria), roh mencuri, roh suapmenyuap.
Roh fitnah, roh munafik, roh bodoh, roh bebal.
Roh kepahitan, roh kebencian, roh kekecewaan, roh dendam, roh sakit hati.
Roh perbudakan, roh pemberontakan, roh pengecut, roh apatis, roh kemiskinan,
roh keminderan.
Roh kelaliman, roh intimidasi, roh kekerasan, roh pertikaian, roh aniaya, roh
anarkis, roh provokasi, roh adu domba, roh diskriminasi (SARA), roh pembunuh,
roh bunuh diri, roh obat terlarang, roh hawa darah, roh maut.

Dalam nama Tuhan Yesus Kristus terjadi pembebasan bagi nama (sebutkan). Amin.

3. Doa Memutuskan Ikatan Roh Jahat dan Menolak Kutukan
Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus saya/kami atas nama, mewakili imamat rajani, tubuh
Kristus di Indonesia membebaskan dan membatalkan (sebutkan nama) dari semua
perjanjian roh dan semua ikatan roh serta semua hak-hak roh dan semua kutuk dari
kerajaan kegelapan dan seluruh roh-roh jahatnya dari (sebutkan nama) dalam nama
Tuhan Yesus Kristus, terjadi amin.

Doa Untuk Tranformasi Hati dan Pikiran
Tuhan Yesus, saat ini saya/kami atas nama dan mewakiti imamat rajani, tubuh Kristus di
Indonesia, memohon kepada-Mu bagi (sebutkan nama) agar Tuhan mencurahkan kepada kami
air jernih yang mentahirkan kami dari segala kenajisan dan dari semua berhala mereka. Tuhan
Yesus tolong berikanlah hati yang baru, roh yang baru di dalam batin kami dan jauhkanlah dari
7
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kami hati yang keras dan berikanlah kepada kami hati yang taat. Berikanlah Roh Kudus tinggal
di dalam kami agar kami tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah oleh pembaruan
budi kami, sehingga dapat membedakan manakah kehendak Tuhan: apa yang baik, yang
berkenan kepada Tuhan dan yang sempurna. Tuhan Yesus, tolonglah agar kami tidak
memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi kami memikirkan perkara-perkara yang
sederhana.

Tuhan Yesus tolong Engkau lembutkan hati (sebutkan nama) dan bukakanlah pikiran kami agar
terbebas dari kuasa dan pengaruh ilah zaman yang membutakan hati dan pikiran kami, sehingga
dapat mengerti kebenaran firman-Mu, agar hati dan pikiran kami berbalik kepada pikiran
Kristus, melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Tuhan. Tuhan
Yesus, tolong mampukan kami hidup menurut segala ketetapan-Mu dan tetap berpegang pads
segala peraturan-Mu dan melakukannya dan menjadi penyembah-penyembah yang menyembah
Engkau dalam roh dan kebenaran (Yehezkiel 36:25-27; Amsal 4:23; Yohanes 4:23; Roma 12:12; Kolose 3:2).

Doa Penyerahan dan Berkat
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya/kami berdoa atas nama dan mewakili imamat rajani,
tubuh Kristus di Indonesia (1Petrus 2:9; Efesus 1:22-23) memohon bagi (sebutkan nama):
1. Perlindungan menyeluruh dan pemeliharaan bagi mereka dan bagi orang-orang
terdekatnya. Bapa tolong berikan kekuatan serta jalan keluar dalam menghadapi
penolakan, intimidasi, ancaman terhadap roh, jiwa, dan tubuh mereka.
2. Tuhan Yesus memberikan kesanggupan untuk (sebutkan nama) terus maju dan
bertumbuh dalam pengenalan pribadi terhadap Mesias dan menjadi dewasa di dalam
iman, pengharapan, dan kasih.
3. Tuhan Yesus memenuhi (sebutkan nama) dengan Roh Kudus dan pengurapan-Nya, serta
memberikan roh hikmat dan wahyu serta keberanian bagi mereka untuk bersaksi dan
melayani keluarga dan orang terdekat mereka (Kisah 4:30-31).
4. Roh Kudus memberi hikmat dan kesanggupan bagi orang percaya agar menjadi
pembimbing dan pelatih bagi (sebut nama) yang telah menerima Mesias dan supaya
orang percaya boleh menanggapi serta menjadi saluran berkat Tuhan bagi setiap
kebutuhan kami.
5. Jadi akhirnya, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci,
semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut
dipuji, pikirkanlah semuanya itu (Filipi 4:8).
6. Damai sejahtera Tuhan, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati, pikiran dan
rohmu dalam Kristus Yesus (Filipi 4:7,23).
"Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan,
hormat, dan kemuliaan, dan puji-pujian". Amin!
"Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Tuhan kita, dan kekuasaan Dia
yang diurapi-Nya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, yang
mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Tuhan kita". (Wahyu 5:12; 7:12; 12:10)
8
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Senin, 2 Agustus 2010: Nama Berawalan Huruf A -- D

“

...engkau berharga di mata-Ku dan mulia, dan Aku ini mengasihi engkau...

”

—(Yesaya 43:4)

A: Abas, Acdifaozi, Achmadai, Adya, Akhmad, Akhyar, Aleka, Alhidayat, Ali, Amaya,
Ambarita, Angkan, Ansur, Anwar, Apriyandi, Arifin, Arilla, Arini, Aryani, Ashari,
Asmana, Asmoro, Asraf, Asrawi, Asumi, Atjep, Atmadi, Atmo, Azmi.
B: Bahrun, Bakari, Bakri, Bambang, Basir, Basuku, Basuseno, Basyarudin, Bauzir,
Bombang, Broto, Budi, Budiarti, Budiman, Budiono, Budiyanti, Bunawi, Bunjamin,
Buntaram.
C: Cabisiu, Caca, Cacan, Cace, Caci, Cacih, Cacuk, Cacung, Cadet, Cading, Caesar,
Caharin, Cahaya, Cahayaning, Cahia, Cahni, Cahya, Cahyadi, Cahyaman,
Cahyanato, Cahyani, Cahyat, Cahyata, Cahyaty, Cahyol, Cahyuning, Cai, Caiang,
Caicilia, Caisilia, Cajyarini, Cakra, Cakrudin, Calif, Calmila, Camdido, Cameron,
Canadrayana, Canang, Cancha, Candaradi, Candawati, Candeara, Candrawan,
Candrawasih, Candriyani, Caqin, Cardi, Cardiyan, Caria, Carid, Carisen, Carlina,
Carlita, Carmad, Carman, Carmanita, Carmanto, Carmawati, Carmelia, Carmin,
Carmolla, Carmun, Carno, Carsani, Carsilah, Cartin, Cartoar, Cartono, Carwa,
Carwiyah, Caryuni, Cashadi, Casirim, Caslam, Casman, Casmeed, Casmini,
Casmuri, Casnawi, Casnedi, Casnoato, Casriah, Casril, Caswa, Caswati, Casyaati,
Casyatun, Casyudin, Cayono, Cecep, Chaerul.
D: Daan, Dacep, Dachlan, Dachmand, Dachrim, Dachyar, Dadan, Dadang, Daerony,
Dafril, Dahanudin, Dahir, Dahjad, Dahlan, Daihari, Dakim, Dakiyem, Dalher, Dalilah,
Damad, Damanhury, Damanik, Danirasah, Darlis, Darma, Darmadi, Darmawan,
Darsono, Dartianti, Dartowisno, Dartu, Darwinto, Darwis, Daryanto, Dasni.
Pokok Doa

Mendoakan Keluarga dan Kerabat
Anda merindukan terjadinya transformasi dan penuaian dalam keluarga dan kerabat
Anda? Mari kita doakan mereka. Kita, yang telah menerima Mesias, sangat perlu untuk
berkomitmen mendoakan keluarga dan kerabat kita yang belum menerima Mesias.
"Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan
seisi rumahmu." (Kisah Para Rasul 16:31)
Tulislah sebanyak-banyaknya nama dari keluarga dan kerabat Anda yang belum
menerima Mesias dalam daftar doa Anda.

9
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Catatan:
Anda dapat mendoakan nama-nama di atas dengan menggunakan pokok-pokok doa
yang kami kirim pada Senin, 2 Agustus 2010 (Pokok-Pokok Doa untuk Nama-Nama).
Jika Anda belum menerima edisi pokok-pokok doa tersebut, Anda dapat memintanya
kepada redaksi di:
 < doa(at)sabda.org >

10
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Senin, 2 Agustus 2010: Nama Berawalan Huruf E -- G

“

"... engkau berharga di mata-Ku dan mulia, dan Aku ini mengasihi engkau, ...."

”

—(Yesaya 43:4)

E: Ecinardjo, Edah, Edianato, Edirusdiman, Efawati, Efrisal, Elies, Ellyzan, Elmi, Elvi,
Emillia, Encep, Endang, Engkos, Erdiana, Erdie, Ernawati, Erwondo, Evalina, Eyo,
Eziyanti.
F: Facrudin, Fadil, Fadjar, Fadlul, Fahda, Faisal, Farad, Farah, Fardiana, Farid, Farida,
Farisa, Faruk, Fatimawati, Fatoni, Faujiah, Fausi, Fiantono, Firmanjaya, Firmansah,
Fiyana, Flastesmi, Fuad, Furgon.
G: Gais, Gamal, Ganefo, Gantoro, Gaswara, Gatot, Gatra, Gatty, Gatut, Gauline, Gaum,
Gaumsya, Gaus, Gaustama, Gauw, Gavan, Gaya, Gayadi, Gayani, Gayar, Gayatry,
Gayosry, Gayuh, Gayus, Gazali, Gazi, Gedaa, Gede, Geentur, Gei, Gejeh, Gejer,
Gelianto, Gelis, Gelsa, Gema, Gembol, Gembong, Gemiyaty, Gemma, Gempar,
Gempo, Genah, Genan, Gendol, Gendon, Gendroyono, Gendut, Gene, Genevi,
Genis, Genit, Genki, Genro, Genta, Genuruh, Geryani, Geston, Gimin, Gimon,
Ginanjar.
Catatan:
Anda dapat mendoakan nama-nama di atas dengan menggunakan pokok-pokok doa
yang kami kirim pada Senin, 2 Agustus 2010 (Pokok-Pokok Doa untuk Nama-Nama).
Jika Anda belum menerima edisi pokok-pokok doa tersebut, Anda dapat memintanya
kepada redaksi di:
 < doa(at)sabda.org >

11

40 Hari Doa 2010

Selasa, 3 Agustus 2010: Hari Ke-3: Nama Berawalan
Huruf H -- L

“

"... engkau berharga di mata-Ku dan mulia, dan Aku ini mengasihi engkau, ...."

”

—(Yesaya 43:4)

H: Habibah, Habil, Habsoro, Habtis, Hadad, Hadariah, Hadawijah, Hadi, Hadiad,
Hadiati, Hadiatma, Hadiatmi, Hadiawiyono, Hadibah, Hadibrata, Hadibroto,
Hadidento, Hadidjah, Hadihartono, Hadini, Hadinoto, Hadiono, Hadiran, Hadis,
Hadisaputra, Hadisayogo, Hadisukirno, Haditanto, Hadiwuryanto, Hadiyana,
Hadiyanto, Hadiyat, Hadiyati, Hadiyus, Hamdatul, Hamdi, Hamdin, Hamdu,
Hamdulah, Hamid, Hamidah, Hamsah, Hanafi, Handkoko, Handmarno, Handoko,
Harjanto, Hartati, Harto, Hartono, Hasbullah, Haslima, Hatta, Heliwati, Hermansyah,
Hermanto, Hermawan, Heryanto, Heryati, Hewiyanto, Hidayat, Hilman.
I: Idris, Igustanto, Iman, Irawan, Irawati, Irianto, Irwan, Irwanto, Isbiandono, Ishaq,
Iskandar, Ismawati, Ismaya, Ismed, Isnawati, Istanto, Isuwaso, Isyanto, Iwan.
J: Jamillah, Janis, Jatmika, Joso, Juarsih, Jubaedah, Judirti, Jumiati, Juwono.
K: Kadir, Kaeng, Kahar, Kajis, Kalbudi, Kamaruddin, Kardono, Kargono, Kartono,
Kasnur, Kastam, Kasto, Kastomi, Kastomo, Kastuti, Kataud, Katuuk, Kemas, Ketut,
Kiagus, Kiara, Kidem, Kiding, Kiman, Kimawati, Kimun, Kinam, Kirwan, Kismo, Kisno,
Kistam, Kistanto, Kiswan, Kiswandi, Kiswanto, Kiswari, Kiswaryani, Kiswati, Kiswatin.
L: Lahope, Laksita, Latief, Lisdawati, Lisnawati, Listika, Lukman.
Permohonan Doa

Mendoakan Para Tetangga
Anda merindukan terjadinya transformasi dan penuaian di lingkungan tempat tinggal
Anda? Mari doakan mereka.
"Lebih baik tetangga yang dekat dari pada saudara yang jauh." (Amsal 27:10b)
Tuhan, siapakah yang boleh menumpang dalam kemah-Mu?
"yang tidak berbuat jahat terhadap temannya dan yang tidak menimpakan cela kepada
tetangganya;" (Mazmur 15:3b)
Daftarkanlah sebanyak mungkin nama-nama pria dan wanita, kecil dan besar di
lingkungan tempat tinggal Anda yang belum menerima Mesias. Mereka adalah para
tetangga di kanan, di kiri, di depan, dan di belakang rumah Anda. Doakanlah mereka
setiap hari dengan menggunakan Pokok-Pokok Doa untuk Nama-Nama (dikirimkan
Senin, 2 Agustus 2010).
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Catatan:
Anda dapat mendoakan nama-nama di atas dengan menggunakan pokok-pokok doa
yang kami kirim pada Senin, 2 Agustus 2010 (Pokok-Pokok Doa untuk Nama-Nama).
Jika Anda belum menerima edisi pokok-pokok doa tersebut, Anda dapat memintanya
kepada redaksi di:
 < doa(at)sabda.org >
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Rabu, 4 Agustus 2010: Nama Berawalan Huruf M -- O

“

"... engkau berharga di mata-Ku dan mulia, dan Aku ini mengasihi engkau, ...."

”

—(Yesaya 43:4)

M: Maaruf, Mahfud, Mahmud, Mahppudim, Maiyati, Maliva, Mardianti, Margianti,
Margomo, Margono, Marti, Martiah, Maryatim, Maryatna, Masduku, Masjuhur,
Mat'sani, Melagi, Midawati, Mintarsih, Mirhatd, Misarmi, Mudir, Mufuda, Muhamilla,
Muhari, Muharis, Muharman, Muhasan, Muhasim, Muhasin, Muhasir, Muhati,
Muhatyo, Muhawati, Muhaya, Muhayani, Mukidi, Mukimin, Mukino, Mukisto, Muklis,
Mukson, Muktadi, Mukti, Mulaarto, Muliah, Muliana, Muliani, Mulianto, Muliarta,
Muliati, Muliawarman, Muliodihardjo, Muljadi, Muljana, Muljoto, Mulyo, Mulyono,
Munandar, Murni, Musdi, Muslim, Muslimin, Muslin, Muslina, Musman, Musmartto,
Musnada, Musnah, Mutkan, Mutyadi, Mutyanto.
N: Nadri, Nanal, Nanan, Nanang, Nanar, Nandang, Nandar, Nani, Naniek, Naning,
Nanisulami, Napsin, Napsiyah, Naran, Narayana, Narti, Narto, Nartun, Narumi,
Narun, Narwis, Naryadi, Naryami, Naryanto, Nasa, Nasan, Nasar, Nasari, Nasem,
Nasher, Nasiah, Nasirkam, Nasmi, Nasori, Nasrun, Nempung, Netwati, Ngabdu,
Ngadimin, Ngadirun, Ngadiso, Ngadiyanto, Ngadiyo, Ngadiyot, Ngadul, Ngatno,
Ngudi, Ning, Ningsihkurnia.
0: Ohaedah, Omo, Omom, Ondan, Ondi, Ondo, Ondong, Oneng, Onong, Otang, Oteng.
Catatan:
Anda dapat mendoakan nama-nama di atas dengan menggunakan pokok-pokok doa
yang kami kirim pada Senin, 2 Agustus 2010 (Pokok-Pokok Doa untuk Nama-Nama).
Jika Anda belum menerima edisi pokok-pokok doa tersebut, Anda dapat memintanya
kepada redaksi di:
 < doa(at)sabda.org >
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Kamis, 5 Agustus 2010: Hari Ke-4: Nama Berawalan Huruf
P -- R

“

"... engkau berharga di mata-Ku dan mulia, dan Aku ini mengasihi engkau, ...."

”

—(Yesaya 43:4)

P: Pagiyo, Paidi, Paiman, Paino, Pakir, Palmani, Pamungkasno, Pangkuria, Parmata,
Pertiwi, Pingadi, Piping, Pirlan, Poan, Pocut, Podi, Podo, Poedji, Poerba,
Poerbanegoro, Poerbatin, Poerdiyanto, Poerjati, Poernomo, Poerwanto, Poeryani,
Poespo, Poetro, Powerwadi, Prabowo, Praktito, Pramandi, Pranata, Pratuti,
Prawasono, Prawowto, Prayetno, Prayudi, Priadi, Priambada, Priantino, Prianto,
Prias, Prido, Prihatini, Prijono, Primadi, Primadita, Primadona, Primanda, Primar,
Primo, Prinarto, Pringgo, Prio, Priwatari, Priyantoro, Priyatno, Projono, Purnam,
Purnama, Purnami, Purnomo, Purwandono, Purwani, Purwanto, Purwantoro,
Purwoko, Puspa, Putrawan, Putri.
Q: Qadar, Qadir, Qomar.
R: Raban, Rabiah, Racman, Racmat, Rafiq, Rahardjo, Raharmarin, Rahartono,
Raharusun, Raharyanty, Rahatin, Rahayati, Rahayde, Rahayu, Rahayudi, Rahman,
Rahmat, Rahmayati, Rahniati, Ramil, Ramlin, Ramti, Rantung, Ranu, Raqsidan,
Rasdi, Rasdiwan, Rashin, Rasida, Rasidah, Rasidi, Rasidun, Rasikon, Rasikun,
Rasip, Rasito, Rasiwan, Rasjid, Rasman, Rasyad, Ratna, Ratnawati, Rernati, Rianto,
Risna, Riswana, Risyanti, Rizalima, Rizoon, Rochadi, Rochianat, Rochim, Rochimini,
Roernoto, Rohaedah, Rohim, Rohmani, Rohme, Roosnami.
Permohonan Doa

Mendoakan Mereka di Tempat Bekerja
Anda merindukan terjadinya transformasi dan penuaian di tempat kerja Anda? Mari
doakan mereka.
"Lihatlah sekeliling dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang
untuk dituai." (Yohanes 4:35b)
Di tempat kita bekerja ada banyak interaksi yang dapat kita lakukan baik dengan
atasan, rekan sejawat, dan juga mereka yang ada di bawah koordinasi kita.
Daftarkanlah sebanyak mungkin nama-nama pria dan wanita yang belum menerima
Mesias di tempat kerja Anda. Doakanlah mereka setiap hari.
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Catatan:
Anda dapat mendoakan nama-nama di atas dengan menggunakan pokok-pokok doa
yang kami kirim pada Senin, 2 Agustus 2010 (Pokok-Pokok Doa untuk Nama-Nama).
Jika Anda belum menerima edisi pokok-pokok doa tersebut, Anda dapat memintanya
kepada redaksi di:
 < doa(at)sabda.org >
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Jumat, 6 Agustus 2010: Hari Ke-6: Nama Berawalan Huruf
S

“

"... engkau berharga di mata-Ku dan mulia, dan Aku ini mengasihi engkau, ...."

”

—(Yesaya 43:4)

S: Saad, Saagiyono, Saakudin, Saayoto, Sabar, Sabarman, Sabarudin, Sabaryanto,
Sabirin, Sadiah, Sadikun, Sadiman, Sadimin, Sadimo, Sadin, Sadirin, Sadiyo,
Sadiyono, Sadri, Saeda, Saepudim, Safei, Sagiyo, Sagom, Sahari, Saharti,
Saharudin, Sahbudin, Sahdiah, Sahdirin, Sahidin, Sahidun, Sahihah, Sahudi, Said,
Saidah, Saidi, Saidina, Saiful, Saih, Saim, Saiman, Saimun, Saing, Saip, Sairah,
Sairan, Sajib, Sajimin, Sajono, Sajum, Sakat, Sakdun, Sakeh, Sakem, Sakib,
Sakiman, Sakimin, Sakino, Sakir, Saksono, Sakurman, Saleh, Salim, Sallim, Salma,
Satnas, Saksono, Satum, Salwati, Salwiyah, Sanyo, Sambari, Sambudi, Samdiyo,
Samhadi, Samhani, Samhapri, Samidi, Samidjan, Samidjo, Samih, Samiharddjo,
Samin, Samino, Saminto, Samiono, Samir, Samira, Samiyo, Samiyono, Samiawi,
Samspdi, Samsul, Samsuri, Sandim, Sanimah, Sanitijoso, Sanitun, Sanityo,
Saniyem, Sanjani, Santo, Santoso, Sanuri, Sanusi, Sanwani, Sanweni, Sanyono,
Sanyoto, Saodah, Saputra, Saraswati, Sariyani, Sarkim, Sarmanto, Sarno, Sarnoko,
Saroso, Sarpa, Sarwan, Sarwono, Saryono, Saryoso, Sataib, Satyono, Saudi, Saurin,
Sawad, Sawadi, Sawal, Sawaldimin, Sawirna, Sawirni, Sawito, Sawiyah, Sawiyem,
Sawiyo, Sawon, Sawud, Sawurkimadi, Sayadi, Sayati, Sayatin, Saybun, Saydah,
Sayed, Sayem, Sayid, Sayidina, Sayiman, Sayo, Sayogi, Sayoko, Sayono, Saypul,
Sayun, Sayuri, Sayuti, Sayuto, Sehapudin, Sehata, Seheno, Sehri, Sehun, Semoi,
Setiawan, Setyo, Shotihim, Shomad, Siana, Siba, Silasmi, Simampo, Sintawati,
Slamet, Soanaryo, Soandato, Soedoyo, Soeharyanto, Soenarmo, Soenarno,
Soenarti, Soenedi, Soenia, Soenindyo, Soenirman, Soenjono, Soenjoto, Soenndoro,
Soeparno, Soetrinsno, Sofyan, Sotehmadsani, Sowera, Sri, Suandi, Suatisna,
Subada, Subagio, Subekri, Subianti, Suchaimi, Suciarti, Sucipto, Sudansah,
Sudarsono, Sudaryana, Sudibyo, Sudrajot, Sufjam, Sufjam, Sugianto, Suginta,
Suhartini, Suharto, Suhendar, Suherman, Suhersih, Suhia, Suhia, Sukaedah,
Sukaenah, Sukaesih, Sukamayati, Sukartina, Sukat, Sukotjo, Sukuma, Sulaiman,
Sutarso, Sulastri, Sulastri, Sumarna, Sumarni, Sumbung.
Catatan:
Anda dapat mendoakan nama-nama di atas dengan menggunakan pokok-pokok doa
yang kami kirim pada Senin, 2 Agustus 2010 (Pokok-Pokok Doa untuk Nama-Nama).
Jika Anda belum menerima edisi pokok-pokok doa tersebut, Anda dapat memintanya
kepada redaksi di:
 < doa(at)sabda.org >
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Sabtu, 7 Agustus 2010: Hari Ke-7: Nama Berawalan Huruf
T-U

“

"... engkau berharga di mata-Ku dan mulia, dan Aku ini mengasihi engkau, ...."

”

—(Yesaya 43:4)

T: Tabat, Tabib, Tahir, Tahmid, Takwid, Taldi, Tamara, Tanjan, Tanty, Tanzil, Tarihono,
Taryiti, Taryono, Taryoto, Taryub, Taryumi, Tarzaman, Tarzan, Tasan, Tasdik,
Tasem, Tastim, Taswir, Tedja, Tiastuti, Tiurma, Tiurtina, Tiwan, Tiwi, Tiwik, Tiwon,
Tiwu, Tiya, Tiyanah, Tiyani, Tiyarto, Tiyawarman, Tiyen, Tiyin, Tizdan, Tjahadi,
Tjahja, Toerseno, Toni, Tosam, Toswadi, Toto, Toyono, Triono, Trisnanto, Trito,
Triyanto, Triyoga, Triyono, Trufik, Trysman, Tubagus, Tubari, Tubin, Tudja, Tudjo,
Tuegeh, Tugeno, Tugi, Tugianti, Tugiman.
U: Ubai, Uban, Ubatdattah, Ubatditah, Ubed, Ubeh, Uben, Ubung, Ubus, Uca, Ucan,
Ucang, Ucat, Uce, Ucen, Ucep, Uceu, Uche, Uci, Uco, Ucu, Udarwono, Udaryatun,
Udayona, Uddi, Uddin, Udes, Udhhin, Udhiarti, Udhie, Udi, Udyman, Ukan, Ukarya,
Ukasih, Ukasm, Ukat, Ukes, Ukih, Ukim, Uking, Ukon, Ulan, Ultopo, Umar, Umei,
Umi, UmiYahti, UmiYana, UmiYarsih, Umih, Umik, Umikatsum, Umin, Uminah, Umini,
Uminia, Uminingsih, Umir, Umirah, Umirto, Umisari, Umisih, Umitiah, Umiyadini,
Umma, Ummi, Ummul, Ummy, Umpasiga, Umrah, Umri, Umrin, Umriyah, Umriyani,
Umroini, Umroniah, Umrotih, Umryadi, Umsil, Umsinah, Umtarsih, Umu, Umul,
Umuludin, Umum, Umusatmah, Umyati, Unaesah, Unang, Unani, Unarsih, Unarto,
Unas.
Catatan:
Anda dapat mendoakan nama-nama di atas dengan menggunakan pokok-pokok doa
yang kami kirim pada Senin, 2 Agustus 2010 (Pokok-Pokok Doa untuk Nama-Nama).
Jika Anda belum menerima edisi pokok-pokok doa tersebut, Anda dapat memintanya
kepada redaksi di:
 < doa(at)sabda.org >
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Minggu, 08 Agustus 2010: Nama Dengan Awalan Huruf
V -- W

“

... engkau berharga di mata-Ku dan mulia, dan Aku ini mengasihi engkau

”

— (Yesaya 43:4)

V: Verawati, Vitase.
W: Wachidi, Wachidin, Wachiri, Wachuri, Wachyat, Wachyudin, Wachyuni, Wacyuni,
Wadi, Wadifah, Wadifah, Wadih, Wadiman, Wadiono, Wadiyaty, Wadiyo, Wadjem,
Wadjib, Wadjimin, Wadjinah, Wadjio, Wadjirin, Wadjirun, Wadjuki, Wadono, Wadori,
Wadud, Waenah, Wafiah, Wafit, Wafron, Wage, Wagey, Wagiam, Wagianto,
Wagiantoro, Wagiarti, Wagiartini, Wagiatun, Wagijo, Wagiman, Wagimin, Wagimun,
Wagina, Wagineh, Waginem, Wagino, Wagiono, Wagirah, Wagirahati, Wagiran,
Wagirun, Wagisan, Wagiso, Wagito, Wagiyah, Wagiyanto, Wagiyat, Wagiyati,
Wagiyem, Wagiyo, Wagiyono, Wagiyun, Wagomo, Wahabi, Wahad, Wahadi,
Wahana, Wahap, Wahar, Wahdi, Wahdin, Wahdini, Wahib, Wahid, Wahidah,
Wahiddin, Wahidiyat, Wahidon, Wahiman, Wahirman, Wahiti, Wahito, Wahjanto,
Wahjo, Wahjuadi, Wahjudi, Wahjudin, Wahjudiono, Wahjuning, Wahkrudin, Wahaan,
Wahman, Wahmat, Wahmono, Wahmuyah, Wahoedho, Wahono, Wahrudin,
Wahsono, Wahsudi, Wahudin, Wahya, Wahyadi, Wahyan, Wahyanto, Wahyo,
Wahyohono, Wahyono, Wahyu, Wahyuadi, Wahyunato, Wahyuni, Wahyuning,
Wahyuningsih, Wahyurini, Wahyusari, Wahyutari, Wahyuti, Wahyutomo.
Permohonan Doa

Mendoakan Sekolah dan Kampus
Anda merindukan transformasi dan penuaian di sekolah dn kampus? Mari, doakanlah
mereka.
"Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Karena Tuhanlah yang
memberikan hikmat, dan mulut-Nya datang pengetahuan dan kepandoian (Amsal 1:7;
2:6)."
"Janganlah seorang pun mengganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah
teladan bagi orang-orang Percaya, dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam
kasihmu, dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu (1 Timotius 4:16)."
Sekolah dan kampus adalah tempat kita berinteraksi dengan banyak orang yang kita
jumpai: Daftarkanlah sebanyak mungkin nama-nama pria dan wanita yang belum
menerima Mesias dari kalangan guru/dosen, teman sekolah/kampus, juga orang-orang
yang bekerja di lingkungan sekolah/kampus, jika Anda seorang pengajar/dosen
daftarkanlah sebanyak mungkin nama para murid/mahasiswa Anda. Doakanlah mereka
setiap hari.
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Senin, 9 Agustus 2010: Hari Ke-9: Nama Berawalan Huruf
W

“

"... engkau berharga di mata-Ku dan mulia, dan Aku ini mengasihi engkau, ...."

”

—(Yesaya 43:4)

W: Wahyuwono, Wahyuyati, Wahyuzah, Waiburga, Waidah, Waidi, Waidjo, Waijanto,
Wailan, Wailayati, Waiman, Waimin, Wainah, Wainu, Waisin, Waito, Wajahtu, Wajdi,
Wajid, Wajiman, Wajis, Wajito, Wajiyana, Wajjito, Wajong, Wakartimah, Waliman,
Walimom, Walirimba, Waliuah, Waliyem, Waliyul, Waljimin, Waljoto, Walkiah,
Walkiatmo, Walmen, Walmon, Walmudi, Waloeyo, Walukow, Waluku, Waluya,
Waluyanti, Waluyo, Wamah, Waman, Wamat, Wamin, Wamit, Wamoha, Wanari,
Wandari, Wandi, Wandono, Wandoyo, Waneng, Wanfik, Wangkuto, Wangsing,
Wangso, Waniati, Wanif, Wanih, Waning, Wanisa, Wanito, Waniwati, Wanoyo,
Wantawirdja, Wanti, Wantini, Wanto, Wantoro, Wantoyo, Warantinah, Warastuti,
Warbini, Wardana, Wardanas, Wardani, Wardaya, Warddi, Warde, Wardhama,
Wardiah, Wardian, Wardiana, Wardianto, Wardiayati, Wardidjah, Wardija,
Wardijono, Wardiman, Wardimin, Wardin, Wardingningwan, Wardiningsih,
Wardiono, Wardius, Wardiyah , Wardiyani, Wardiyanto, Wardiyat, Wardiyo, Wardjito,
Wardjoko, Wardju, Wardojo, Wardoyo, Wardoyono, Wargiya, Wargo, Wargono,
Warhadi, Warhati, Warheani, Warid, Warida, Waridah, Waridan, Waridin, Waridjan,
Waridjo, Warijem, Warijo, Warim , Wariman, Warimpi, Warindi, Warindra,
Waringatun, Warini, Warino, Warip, Waris, Warisa, Warisiyanto, Warisman,
Warismun, Warisni, Warisno, Watim, Watimah, Watimiri, Watinturan, Watito,
Watman, Watni, Watoejo, Watonguru, Watuyadi, Watuyanty, Watuyono, Watyasih,
Watyati, Wiyoto, Wiyuthana, Wizyarni, Woersito, Woeryanto, Wohargo, Wondokop,
Woro, Wowiek, Woyono, Wuda, Wudy, Wuhardjono, Wulanda, Wulandati, Wulani,
Wulansari, Wurdia, Wutan, Wutandary, Wutantari.
Catatan:
Anda dapat mendoakan nama-nama di atas dengan menggunakan pokok-pokok doa
yang kami kirim pada Senin, 2 Agustus 2010 (Pokok-Pokok Doa untuk Nama-Nama).
Jika Anda belum menerima edisi pokok-pokok doa tersebut, Anda dapat memintanya
kepada redaksi di:
 < doa(at)sabda.org >
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Selasa, 10 Agustus 2010: Hari Ke-10: Nama Berawalan
Huruf Y -- Z

“

"... engkau berharga di mata-Ku dan mulia, dan Aku ini mengasihi engkau, ...."

”

—(Yesaya 43:4)

Y: Yarman, Yasah, Yasan, Yasin, Yasmon, Yasmudi, Yasmun, Yasnani, Yasni,
Yasniarti, Yasniati, Yasnimar, Yasnina, Yasniwarti, Yasnizar, Yasnut, Yaspen, Yasri,
Yasrianto, Yastoyo, Yastuti, Yasuko, Yaswar, Yaswin, Yata, Yatim, Yatimah,
Yatimbasid, Yatimin, Yatin, Yatinah, Yatini, Yatinus, Yatiran, Yatirun, Yatman, Yatmi,
Yatmiadi, Yatmo, Yatono, Yatt, Yatti, Yatto, Yayan, Yayanto, Yayasatia, Yayat, Yayi,
Yayin, Yayo, Yayong, Yayu, Yazid, Yedat, Yedismen, Yekti, Yetno, Yeyep, Yiyas,
Yoedi, Yoewono, Yomo, Yomun, Yona, Yonara, Yono, Yospi, Yoyok, Yozin, Yuda,
Yudi, Yudika, Yuhadi, Yulis, Yumardi, Yunarso.
Z: Zaenat, Zahara, Zahir, Zahroni, Zaianima, Zaianona, Zaifut, Zainaldi, Zainar, Zainat,
Zainawi, Zainedin, Zaini, Zainibor, Zainih, Zainimar, Zainir, Zainuar, Zainudin, Zainut,
Zairawati, Zairi, Zairia, Zairion, Zairman, Zairo, Zairumeh, Zairus, Zairut, Zaiwat,
Zaizar, Zajadi, Zajib, Zakarja, Zaki, Zalnebar, Zamal, Zamawi, Zambari, Zamboud,
Zamhari, Zamri, Zamrodin, Zamroni, Zamrudy, Zamsusry, Zamuddin, Zamzam,
Zamzani, Zandra, Zanizami, Zantoro, Zarti, Zayyanah, Ziyanti, Zoebir, Zubaedi,
Zulfah, Zulfikar , Zutifrani, Zwarman.
Catatan:
Anda dapat mendoakan nama-nama di atas dengan menggunakan pokok-pokok doa
yang kami kirim pada Senin, 2 Agustus 2010 (Pokok-Pokok Doa untuk Nama-Nama).
Jika Anda belum menerima edisi pokok-pokok doa tersebut, Anda dapat memintanya
kepada redaksi di:
 < doa(at)sabda.org >
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Rabu, 11 Agustus 2010: Anugerah dan Kebenaran (1)

Menuju Hubungan yang Mencerminkan Kristus Dengan Muslim (Bagian 1)
Pokok-pokok doa untuk topik ini disajikan dalam beberapa bagian. Sebagai orang
percaya, kita harus menyelidiki hati. Kita harus menghentikan sikap negatif terhadap
saudara/i Muslim, kita harus mencerminkan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit
sebagai Raja. Marilah kita berdoa menggunakan pokok-pokok doa berikut ini.

1. Setialah kepada seluruh kebenaran Tuhan.
Kita berusaha untuk berhubungan dengan saudara/i Muslim atas dasar keyakinan inti
iman Kristiani, bukan dengan menyembunyikan atau mengurangi hal itu. Tindakantindakan yang membangun hubungan yang penuh hormat, pemahaman, dan kasih
dengan umat Muslim membutuhkan kita untuk menjadi saksi setia kebenaran hakiki dari
Injil. Yesus adalah Tuhan. Pengampunan, keselamatan dan hidup kekal adalah
anugerah Tuhan secara cuma-cuma yang tersedia bagi setiap orang melalui pertobatan
dan iman pada kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Marilah kita belajar mematuhi
seluruh kehendak Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita (Matius 22:37, 39; 28:20;
Mikha 6:8).
Doakan hal-hal ini bagi diri Anda, jemaat Anda, dan Tubuh Kristus mengenai hubunganhubungan kita dengan umat Muslim.

2. Jadikanlah Yesus Kristus sebagai pusat dalam interaksi kita.
Fokus kita adalah Yesus karena Ia adalah esensi Injil (1 Korintus 2:2). Saat
berhubungan dengan umat Islam, kita menempuh pendekatan yang berpusatkan pada
Kristus Yesus yang adalah kekuatan Injil. Hal tersebut akan membuktikan bahwa Kabar
Baik itu nyata dalam kehidupan kekristenan. Kesaksian Yesus adalah model kita, dan
kita berupaya untuk mewujudnyatakan hidup-Nya dalam semua yang kita katakan dan
lakukan.
Doakan hal-hal ini bagi diri Anda, jemaat Anda, dan Tubuh Kristus mengenai hubunganhubungan kita dengan umat Muslim.

3. Hiduplah dalam kebenaran, murah hati, benar dalam perkatan, dan
kesaksian.
Kita berusaha untuk benar-benar akurat pada saat berbicara tentang Islam dan iman
mereka. Pernyataan berlebihan, membesar-besarkan, dan kata-kata yang di luar
konteks tidak boleh keluar dari mulut pengikut Tuhan Yesus (Matius 12:36, Keluaran
20:16, Matius 7:12, Matius 22:39). Kita menegaskan bahwa memberitakan Injil adalah
prioritas lebih tinggi dari pada mempertahankan budaya kita.
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Doakan hal-hal ini bagi diri Anda, jemaat Anda, dan Tubuh Kristus mengenai hubunganhubungan kita dengan umat Muslim.

4. Berhikmatlah dalam kata-kata dan kesaksian.
Firman Tuhan mengajak kita untuk berbagi iman kita secara berhikmat. Hiduplah
dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada
(Kolose 4:5, Yakobus 3:17-18). Kita perlu menyikapi perbedaan dengan bijaksana dan
tulus, dengan tidak mengabaikan kebenaran-kebenaran mendasar.
Doakan hal-hal ini bagi diri Anda, jemaat Anda, dan Tubuh Kristus mengenai hubunganhubungan kita dengan umat Muslim.
Catatan: Dokumen yang lengkap tersedia di situs web kami. Dokumen ini merupakan
versi yang dipersingkat tanpa tanda tangan wakil-wakil berbagai organisasi dan afiliasi
gereja
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Kamis, 12 Agustus 2010: Anugerah dan Kebenaran (2)

Menuju Hubungan yang Mencerminkan Kristus Dengan Muslim (Bagian 2)
Sebagai orang percaya kita perlu menyelidiki hati dan berdoa sesuai dengan butir-butir
berikut ini (untuk setiap butir, doakan hal-hal ini bagi diri Anda, jemaat Anda, dan Tubuh
Kristus mengenai hubungan-hubungan kita dengan umat Muslim).

5. Penuh hormat dan berani dalam kesaksian.
Dalam roh Raja Damai Sejahtera, berani memberitakan Injil dengan sikap dan tutur kata
yang lembut, hormat, tidak menyerang atau meremehkan teman bicara (1Petrus 3:15).
Sejumlah contoh dalam Alkitab: Kisah Para Rasul 4:31; 9:27-28; 13:46; 14:3; 17:3031;19:8 ). Kita belajar dari para rasul dan jemaat mula-mula.

6. Bijaksana dalam era internet modern (era Google).
Pada masa lalu para pemimpin agama yang berbicara dalam suatu komunitas hanya
didengar oleh komunitas mereka sendiri. Tetapi kini, berita tersebut dapat tersebar
dengan sangat cepat ke seluruh dunia. Ketika kita mencoba menjelaskan mengenai diri
kita, kepercayaan kita, pekerjaan kita, dan alasan kita melakukan pekerjaan tersebut,
perkataan kita tidak hanya terdengar oleh yang hadir pada acara tersebut. Setelah
mengatakan sesuatu yang kontroversial, seorang pemimpin yang blak-blakan bisa saja
mencoba mengklarifikasikan pernyataannya tersebut. Sayangnya, kesalahpahaman
terlanjur terjadi. Sebab itu, hendaklah kita bijaksana (Amsal 17:27).

7. Bertekunlah dalam panggilan kita demi kebebasan beragama.
Setiap orang dalam masyarakat memiliki kebebasan untuk memilih kepercayaannya.
Umat Islam memiliki hak dan kebebasan untuk dengan hormat mengekspresikan iman
mereka di antara umat Kristen dan umat Kristen memiliki hak dan kebebasan dengan
hormat untuk bebas mengekspresikan iman mereka di antara umat Muslim. Tegasnya
adalah: setiap orang memunyai hak, baik Islam ataupun Kristen, untuk mengubah
kepercayaannya dan praktik imannya sesuai dengan hati nurani masing-masing (2
Korintus 4:2). Dengan demikian kita menentang segala bentuk penistaan agama dan
kekerasan terhadap umat Muslim, umat Kristen, atau siapa pun juga.

8. Jadilah damai dan tidak berkompromi dalam setiap dialog.
Dialog antara umat Muslim dan umat Kristen menyuguhkan kita peluang-peluang untuk
memahami orang-orang Muslim, membangun hubungan-hubungan, serta turut dalam
upaya pendamaian dan berbagi iman kita. Kita berupaya untuk berbagi Injil dengan
penuh hormat dan berani dengan doktrin yang benar, sebagaimana Paulus "bertukar
pikiran" dengan orang-orang (Kisah Para Rasul17:2, 17).
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9. Mengasihi semua orang.

Umat Muslim sedunia adalah sesama kita manusia, sebagaimana Yesus menggunakan
istilah itu (Lukas 10:29-37). Perintah Tuhan kepada umat-Nya berlaku sepanjang masa:
"Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri" (Imamat 19:18; Lukas 10:27b).
Baik para pembuat damai maupun mereka yang mengasihi musuh-musuh mereka
dijabarkan sebagai "anak-anak Tuhan" (Matius 5:9, 44; Lukas 6:35). Mereka disebut
anak-anak Tuhan karena mereka itu bertindak seperti Bapa mereka: Tuhan damai
sejahtera (Filipi 4:9; 1Tesalonika 5:23). Jika kita menanggapi musuh-musuh dengan
memberi diri dan kasih yang rela berkorban, maka kita menunjukkan tindakan Injil
(Roma 5:10, bd. Kolose 1:21).
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Jumat, 13 Agustus 2010: Panggilan Azan Oleh Para
Muazin
Fokus Doa Jumat

Setiap hari di seluruh dunia orang-orang Muslim mendengar suara muazin yang dengan
setia memanggil umat Muslim untuk sembahyang lima kali setiap hari pada subuh
(fajar), zuhur (tengah hari), asar (sore hari), maghrib (saat matahari terbenam), dan
malam hari (isya). Pada hari Jumat, semua umat Muslim pria menghadiri doa-doa
tengah hari yang biasanya diikuti dengan sebuah khotbah. Hari ini, Jumat, 13 Agustus
2010 ada ratusan ribu suara muazin yang setia memanggil umat Muslim untuk berdoa.
Jutaan pria Muslim akan pergi ke masjid sewaktu muazin setempat memperdengarkan
suaranya.
Di kebanyakan tempat, suara panggilan azan (panggilan untuk doa) disampaikan
melalui alat pengeras suara yang ditempatkan di atas sebuah menara yang bertautan
pada masjid. Ada pula yang menggunakan rekaman kaset, tapi kebanyakan orang lebih
menyukai suara yang langsung. Beberapa suara muazin telah sangat populer karena
direkam secara profesional dengan bobot vokal yang indah dan berwibawa serta dipadu
dengan musik yang berkualitas. Baru-baru ini, sebuah film dokumenter yang
mengekspresikan perlombaan pribadi suara muazin di Turki, dirilis oleh Sebastian
Brameshuber dengan judul "Muazin" dapat dilihat di <
http://www.muazindocumentary.com >. Seorang muazin berkomentar dalam film itu,
"Semakin banyak orang yang datang ke masjid karena daya tarik suara saya, maka
semakin sukseslah saya." Di negara-negara Barat dan di negara-negara yang bukan
Islam, suara muazin secara terbuka tidak diizinkan untuk berkumandang memanggil
orang datang ke masjid, kecuali di radio dan di lokasi halaman masjid setempat. Hal ini
disebabkan karena adanya undang-undang yang membatasi suara-suara keras. Di
Afrika, para pengkhotbah Kristen sering kali berkhotbah pada waktu dini hari
menggunakan alat pengeras suara mereka sendiri, seakan berlomba dengan suara
muazin yang sedang terdengar dari masjid. Apa pun reaksi kita terhadap panggilan
untuk berdoa, Tuhan memanggil kita untuk mengasihi semua muazin.

Azan, Panggilan Untuk Salat
Di bawah ini terdapat kata-kata yang diulangi hari lepas hari (kaum Muslim Syiah
menggunakan frasa-frasa sedikit berbeda untuk beberapa baris). Setiap kalimat diulang
dua kali dengan terjemahan sebagai berikut:
Allah Mahabesar
Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah
Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah
Saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah
Marilah kita salat
Marilah kita menuju kemenangan
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Salat lebih baik daripada tidur (diucapkan hanya pada saat subuh)
Allah Mahabesar
Tiada Tuhan selain Allah
Permohonan Doa
•
•
•

Berdoa untuk muazin di negara Anda sendiri dan di seluruh dunia.
Berdoa untuk ratusan ribu muazin di seluruh dunia. Berdoa agar banyak dari
mereka akan menjumpai Tuhan yang hidup itu melalui Yesus, sang Mesias.
Adalah suatu godaan bagi muazin dalam menjaga kerendahan hati, karena
sosok mereka terkenal di masyarakat. Doakan agar semua muazin akan memiliki
kerendahan hati di hadapan Tuhan.
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Pada masa pelayanan Yesus di dunia tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Suriah
(Siria, Matius 4:24) dan banyak orang datang kepada-Nya serta mengikut Dia.
Beberapa dari gereja tertua di dunia berada di Suriah. Namun hingga saat ini, Injil
Kerajaan Allah belum tersiar ke seluruh Suriah. Mayoritas dari orang Suriah (tebih dari
90%) adalah orang Muslim yang belum mengenal Tuhan Yesus. Apa yang terjadi?
Orang-orang Suriah adalah umat yang beragama. Sama seperti permadani di pasar
tradisional yang penuh aneka warna yang berbeda, juga tekstur dan desainnya -masing-masing memiliki suatu cerita di balik polanya -- Suriah memiliki banyak
golongan yang berbeda, masing-masing memiliki karakteristik dan sejarah sendiri.
Islam memiliki sejarah yang panjang di Suriah, dengan Damaskus sebagai ibukota dari
masa khalif Umayah (661-750 M) dan berbatasan dengan Kerajaan Byzantine. Orangorang Kristen pada masa lalu lemah dalam iman mereka, sehingga tergoda dalam
berbagai tindakan yang buruk.
Puji Tuhan karena ada sejumlah kecil umat Percaya yang sangat berharga tinggal di
Suriah! Kebanyakan dari mereka berasal dari latar belakang Kristen kultural, mereka
terus memelihara imannya, walaupun mereka mengalami berbagai tekanan. Meskipun
mereka dibatasi secara keras, mereka sangat mengasihi Tuhan Yesus dan menjadi
saksi iman yang penuh semangat bagi kaum Muslim yang mayoritas.
Mereka menghadapi berbagai kendala baik sejarah, kebudayaan, dan kemungkinan
pemenjaraan karena upaya-upaya penginjilan. Sejumlah kecil orang Muslim yang telah
Percaya pada Mesias menghadapi penganiayaan dan keluarga dan pemerintah serta
mengalami berbagai kesutitan karena dikucilkan.
Satu kelompok kaum Muslim terkemuka memberi tanggapan kepada Mesias. Orangorang Kurdi telah mencapai suatu krisis identitas. Setelah sejarah panjang
penganiayaan oleh para tetangga Muslim mereka, mereka telah diberikan kebebasan
oleh pihak Barat "Kristen". Sebagian dari mereka telah percaya pada Kristus dan
bertemu dalam kelompok-kelompok persekutuan orang Kurdi.
Di bawah pemerintahan Hafez Atasad yang diktator, Suriah sempat mengalami
beberapa tahun yang amat sulit karena tekanan dan korupsi. Namun putranya,
Bashaar, memiliki gaya yang berbeda. Ia membuka pintu kebebasan kepada negaranya
baik di dalam maupun di luar negeri, baik di bidang ekonomi maupun potitik. Tetapi
yang memerintah bukan ia sendirian, dan tidak mudah baginya untuk membelokkan
sebuah kapal yang besar. Gesekan dan tekanan terasa sangat kuat datang dari pihakpihak yang mencurigai serta mengintimidasinya.
Orang Suriah memiliki keramah-tamahan terhadap para tamu mereka. Mereka adalah
kaum yang bersahabat dan pekerja keras. Kiranya kasih Kristus menjamah kaum ini
untuk membuat mereka indah di mata Tuhan.
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Permohonan Doa
•
•
•

•
•

Mohon doakan agar berita Injil terdengar di seluruh Suriah.
Berdoa agar orang-orang Muslim mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan
Yesus dan mulai mengadakan pertemuan untuk saling menguatkan.
Puji Tuhan bahwa orang-orang Muslim Kurdi sedang berpaling kepada Tuhan
Yesus. Kiranya orang Kurdi terus bertambah banyak yang menerima sang
Mesias.
Berdoa agar Tuhan membangkitkan para pemberita Injil lokal dari latar belakang
Kristen maupun Muslim.
Berdoa untuk pemerintah, agar partai dan penguasa-penguasa Islam
memerintah dengan adil sehingga orang Kristen dapat menjalani hidup mereka
dengan tenang dan damai. (1 Timotius 2:1-3)
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Minggu, 15 Agustus 2010: Para Pengusaha Minyak Arab
Saudi

Arab Saudi memiliki saham minyak terbesar, dengan lebih 260 milyar barel cadangan
minyak sebagai jaminan. Orang-orang Arab Saudi sedang bergerak mengembangkan
cadangan minyak mereka bahkan lebih jauh lagi dengan tambahan kilang-kilang minyak
Khurais dan Shaybah yang besar. Sebagai perbandingan, Amerika Serikat hanya
memiliki 21 milyar barel jaminan cadangan minyak dan Rusia memiliki sekitar 60 milyar
barel. Orang-orang Arab Saudi sekarang ini tengah mengekspor sekitar 12 juta barel
minyak tiap hari. Saudi Aramco Corporation merupakan perusahaan terkaya dunia.
Beberapa tahun lalu Saudi Aramco menduduki puncak tertinggi daftar perusahaan
nonswasta dengan nilai yang diestimasikan sebesar tujuh ribu triliun rupiah.
Orang-orang Arab Saudi telah mengembangkan infrastruktur yang sangat besar guna
memfasilitasi pengeboran, proses, dan pengeksporan minyak tanah. Mereka memiliki
beberapa dari teknologi yang terbaik dalam industri minyak. Para insinyur mengelola
keseluruhan operasi dari pusat komando di markas-markas Aramco, yang memiliki
bank-bank komputer dan bahkan sebuah peragaan digital berukuran 3,5 x 65 meter
yang memperlihatkan semua operasi itu. Setiap fasilitas dan setiap katup pada pipa
saluran dan semua operasi dikontrol secara sentral. Adalah menarik mengetahui bahwa
CEO dari Saudi Aramco mengatakan, "Minyak adalah pemberian dari Allah tapi
penemuan kembali minyak adalah pekerjaan manusia."
Sepanjang sejarah ada sejumlah besar pekerja dan insinyur asing bekerja dalam
industri minyak di Arab Saudi, tapi sekarang kira-kira 85% dari tenaga kerja resmi Saudi
Aramco yang berjumlah 54.000 orang adalah orang Arab Saudi. Orang-orang Barat di
Arab Saudi telah menjadi minoritas. Selain Saudi Aramco, terdapat banyak perusahaan
lain yang mengerjakan beragam aspek dari industri minyak di seluruh Arab Saudi.
Orang-orang Arab Saudi sebagian besar adalah kaum Muslim Sunni, yang telah
menjadi Muslim sejak lahir. Banyak di antara mereka belum pernah mendapat
kesempatan satu kali pun mendengar berita Injil dalam cara yang bisa menggugah
mereka untuk memahami tentang kebangkitan Yesus Kristus. Al-Qur'an dan hadis
adalah dasar dari undang-undang Arab Saudi. Kaum Muslim Syiah dianiaya, namun
mereka diizinkan mempraktikkan iman mereka di desa-desa dan kota-kota kecil.
Berpindah kepada iman yang baru tidaklah dihukum dengan kematian, tetapi dengan
penjara dan deportasi (kehilangan pekerjaan bagi beberapa orang adalah sama
buruknya dengan kematian). Walaupun pemerintah Arab Saudi tidak menghukum siapa
pun yang percaya pada Mesias, pada Agustus 2008 seorang percaya wanita Arab
Saudi mati syahid di tangan saudaranya. Saudaranya tidak dipenjarakan untuk tindakan
pembunuhan itu. Berganti agama dilarang oleh Al-Quran dan hukumannya ialah
kematian.
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Permohonan Doa
•
•

Kitab Suci menyatakan: "Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang
kemuliaan TUHAN, seperti air yang menutupi dasar laut." (Habakuk 2:14)
Berdoalah untuk ribuan orang Arab Saudi yang bekerja dalam industri minyak
agar mereka dapat beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan
yang nampak pada wajah Kristus" (2 Korintus 4:6). Banyak dari mereka tinggal di
kota-kota, pelabuhan-pelabuhan, dan tempat-tempat pengeboran berikut ini:
Dhahran, Ras Tanura, Jubail, Dammam, Al-Khobar, Hofuf, Abqaiq, Udhailiyah,
dan Shaybah. (Kita kemungkinan adalah satu-satunya kelompok yang berdoa
untuk kota-kota ini dengan menyebutkan nama mereka).

31

40 Hari Doa 2010

Senin, 16 Agustus 2010: Orang-Orang Fulani di Nigeria

Kemungkinan terdapat lebih dari 30 juta orang Fulani di Afrika, namun mayoritas dari
mereka tidak mengetahui Injil. Mereka tersebar luas dari Senegal ke Sudan melintasi
perbatasan selatan gurun Sahara. Di Nigeria terdapat lebih dari 15 juta orang Fulani
Nigeria yang tinggal di permukiman dan kota-kota kecil di wilayah mayoritas Muslim
bagian utara Nigeria. Terdapat banyak suku dan marga dari orang Fulani namun di
Nigeria mereka pada umumnya termasuk dalam lima kelompok besar: Adamawa (1,1
juta), Haabe (2,6 juta), Sokoto (2,7), Toroobe (7,5 juta) dan Mbororo (2,3 juta).
Berdasarkan sejarah, orang-orang Fulani adalah pengembara dengan pekerjaan utama
sebagai penggembala ternak. Namun zaman telah berubah, sebagian besar orangorang Fulani di Nigeria bukan lagi pengembara. Sejumlah orang Fulani telah
meninggalkan penggembalaan dan sekarang bahkan ada yang menjadi nelayan. Yang
lainnya bermukim di kota dan berpendidikan, mereka hanya memiliki sedikit
pemahaman tentang ternak bahkan ada yang sama sekali tidak tahu-menahu hal
ternak. Sebagian besar orang-orang Fulani yang dipaparkan di bawah ini adalah
kebanyakan kaum Fulani Mbororo di pedalaman Nigeria. Dari telusuran asal-usul
mereka, leluhur orang-orang Fulani aslinya menempuh cara hidup sebagai
penggembala. Para anggota keluarga orang Fulani terdiri dari seorang pemimpin pria,
satu istri atau lebih, enam sampai dua belas anak atau lebih dan anggota-anggota
keluarga lainnya.
Pagi: Orang-orang dewasa bangun untuk salat sekitar pukul 4:30 pagi. Para pria
memerah susu sapi di pagi hari dan bersiap menggembalakan sapi-sapi di semaksemak. Para wanita menyiapkan hidangan, yang terdiri dari bubur jagung dengan saus
tanpa daging, disantap sekitar pukul 10:30 pagi.
Tengah hari dan sore: Seusai makan, para pria yang lebih muda pergi ke dalam semaksemak bersama sapi-sapi mereka. Sebuah keluarga biasanya memiliki 10 hingga 100
ekor sapi, domba, dan kambing. Para pria muda menjaga sapi-sapi mereka di luar
daerah yang dipagari dan ladang pertanian serta menggembalakan sapi-sapi itu untuk
mencari rumput dan air. Para pria yang lebih tua pergi ke kota atau mengunjungi temanteman mereka. Pada musim menanam dan panen, para pria bekerja keras mengurus
hasil tanah mereka. Para wanita seringkali membawa susu sapi untuk dijual di kota.
Mereka juga mengumpulkan kayu bakar dan membawa air minum untuk keluarga
mereka.
Petang: Pada penghujung sore sapi-sapi itu kembali dan diikat untuk sepanjang malam.
Santapan petang disajikan kira-kira pukul 20:00. Mereka mengobrol di sekitar api
unggun sampai tiba saat tidur. Pria, wanita, dan anak-anak tidur di dalam pondok
sedangkan para remaja acapkali tidur di luar rumah.
Walaupun telah tersedia film Yesus dan cuplikan-cuplikan kitab Injil dalam bahasa
Fulani (Fulfulde), namun masih sangat sedikit orang percaya yang berkomitmen untuk
mengabarkan berita Injil kepada kaum ini. Walaupun demikian, Tuhan telah melakukan
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hal-hal menakjubkan dalam membawa beberapa orang Fulani kepada diri-Nya. Sebagai
contoh lihatlah situs http://www.morethandreams.tv
Permohonan Doa
•
•
•

•

Kitab Suci mengatakan; Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang
kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar laut. (Habakuk 2:14)
Berdoa untuk para pekerja. Mintalah pada Tuhan untuk mengirim lebih banyak
pekerja untuk melayani orang Fulani.
Berdoa mohon Tuhan mengatakan diri-Nya bagi para pemimpin dan imam Fulani
sehingga mereka menerima Tuhan Yesus dan taat pada-Nya (Kisah Para Rasul
6:7).
Berdoa agar orang-orang percaya bertumbuh dan menjadi dewasa dalam
pengertian tentang iman serta kasih mereka terhadap umat Muslim di Nigeria.
Salah satu kebutuhan utama adalah mengadakan perdamaian dan memperbaiki
akibat-akibat buruk dari tahun-tahun perselisihan dan kerusuhan sipil antara
orang-orang Muslim dan orang-orang Kristen.
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Selasa, 17 Agustus 2010: Umat Muslim Rajasthan Di India
Umat Muslim yang tinggal di negara bagian Rajasthan di India bagian Barat terdiri dari
sekitar 63 golongan yang berbeda. Kelompok-kelompok ini termasuk kelompok etnis
Pathan, Shaikh, dan Sayyid yang paling terkenal. Dari penduduk Rajasthan yang
diperkirakan sebanyak 61 juta jiwa, umat Hindu berjumlah 88,8%, umat Muslim 8,5%,
umat Sikh 1,4%, dan umat Jain 1,2%. Terdapat sekitar lima juta umat Muslim tinggal di
negara bagian di India yang didominasi oleh Gurun Pasir Thar ini. Rajasthan memiliki
luas 342.000 km2 (setengah dari luas Perancis yang pada dasarnya memilliki jumlah
penduduk yang sama).
Umat Muslim berbicara menggunakan bahasa Hindustan yang adalah campuran Hindi
dan Urdu sebagai bahasa utama mereka. Walaupun demikian, kebanyakan dari mereka
membaca naskah atau tulisan Hindi. Ini berarti ayat-ayat Alkitab harus diterjemahkan
bagi sahabat Muslim agar mereka dapat mengerti. Ada Alkitab lengkap dalam bahasa
Urdu, namun Alkitab lengkap dalam bahasa Hindustan masih dibutuhkan agar umat
Muslim dapat lebih mudah memahami apa yang Tuhan sedang katakan kepada mereka
melalui Kitab Suci. Anak-anak yang belia sering belajar bahasa Urdu di sekolah-sekolah
agama (Madrasah), namun seiring dengan bertambahnya usia, mereka umumnya
hanya membaca naskah Hindi (bukan Urdu, yang merupakan bahasa agama tradisional
mereka).
Jaipur sebagai ibukota negara bagian menjadi tempat bermukim para penduduk yang
mewakili semua kelompok umat Muslim. Umat Muslim Rajasthan memunyai beragam
pekerjaan. Beberapa bekerja di bidang kepariwisataan, yang lainnya sebagai
pengemudi sepeda dan sejenis becak, pemotong batu, penjahit, tukang daging,
pengusaha toko, dan dagangan lainnya. Mereka yang tinggal di daerah pedesaan
biasanya bekerja sebagai petani.
Orang-orang yang percaya Tuhan Yesus sedang melayani umat Muslim menggunakan
cerita yang sederhana tentang "kurban" yang menggambarkan persembahan korbankorban utama di dalam Perjanjian Lama maupun Baru. Metode ini menunjukkan bahwa
kematian Isa Almasih adalah kurban penebusan terakhir. Yesus menyediakan
keselamatan untuk mereka metalui kematian dan kebangkitan-Nya. Umat Percaya baru
ini beribadah kepada Tuhan Yesus di dalam kelompok-kelompok rumah yang disebut
"jamaat".
Sejumlah Umat Percaya Rajasthan sedang belajar berbagi kesaksian dan pengalaman
perubahan hidup mereka dengan menggunakan Alkitab. Beberapa di antara mereka
dapat menceritakan dengan perkataan kisah mengenai Tuhan dan manusia yang
bersumber pada Alkitab dengan cara dan susunan yang teratur dan baik. Hal ini sangat
menolong bagi orang percaya yang sedang belajar mengenal huruf. Sungguh
menggembirakan mendengar tentang perubahan dan pertumbuhan dalam hidup
mereka sejak mereka mengenal dan menerima Juru Selamat. Pada saat Anda berdoa,
doakanlah umat Muslim Rajasthan.
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Permohonan Doa
•

•
•

•

Berdoa untuk orang-orang Muslim Rajasthan yang telah menerima Juru Selamat
agar mereka taat sepenuhnya kepada satu-satunya Tuhan sejati yang hidup.
Berdoa agar iman mereka semakin mendalam dan menjadi kuat saat mereka
melalui pengalaman sehari-hari, mati, dan bangkit bersama Kristus.
Berdoa agar Tuhan menentukan orang-orang yang tepat untuk pekerjaan
penerjemahan Alkitab lengkap dalam bahasa Hindustan.
Berdoa agar mereka dapat bersaksi dengan berani kepada orang-orang lain,
Yesus ditinggikan di atas segalanya, walaupun ada penolakan ( Kisah Para
Rasul 4:27-31).
Doakan umat Muslim Rajasthan dari setiap kelompok utama (kelompokkelompok etnis Pathan, Shaikh, dan Sayyid), agar mereka dilawat oleh Tuhan
dan menyerukan nama Tuhan Yesus untuk keselamatan mereka (Kisah Para
Rasul 4:12).
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Rabu, 18 Agustus 2010: Berdoa Untuk Orang-Orang
Sudan

Sudan adalah sebuah bangsa yang terdiri dari ratusan kelompok suku, marga, bahasa,
dan budaya. Suatu riset telah mengidentifikasikan ada sekitar 2.200 kelompok,
termasuk suku-suku lokal. Berikut ini adalah 15 dari antara 36 "kelompok etnik" (bahasa
Inggris: "people group") yang memiliki lebih dari 100.000 jiwa. Mereka adalah orangorang yang paling membutuhkan Injil di Sudan. Sangat disayangkan bahwa hingga saat
ini belum ada satu pun pemberita Injil orang asing atau orang percaya lokal Sudan yang
berada di tengah-tengah mereka untuk melakukan pelayanan jangka panjang maupun
jangka pendek. Jumlah keseluruhan dari 15 kelompok ini kemungkinan lebih dari 20 juta
jiwa, dan belum ada satu pun orang yang percaya dan menerima Tuhan Yesus di antara
mereka.
1. Daju
2. Danaagla/Kanuuz
3. Fellata: berbahasa Fulani
4. Fellata: berbahasa Hausa
5. Kanuri
6. Masalit
7. Orang Arab Sudan Utara Daerah Darfur
8. Orang Arab Sudan Utara Daerah Kordofan
9. Orang Arab Sudan Utara Daerah Nil
10. Orang Arab Sudan Utara Daerah Nil Putih
11. Orang Arab Sudan Utara Daerah Tenggara
12. Orang Arab Sudan Utara Daerah Timur
13. Orang Arab Sudan Utara Daerah Utara
14. Rashaida
15. Zaghowa
Yang disebut sebagai "kelompok etnik" adalah: kelompok terbesar orang-orang yang
memandang diri mereka sendiri memiliki kesamaan satu dengan yang lain; suatu
kelompok orang yang di dalamnya Injil dapat disebarkan, dimengerti, dan diterima tanpa
kendala-kendala yang berarti, seperti: agama, bahasa, interaksi sosial, dan geografi
(Sudan adalah negara terbesar di Afrika).

Kaum Daju
Kaum Daju yang tinggal di Sudan Barat dan Chad Timur kebanyakan adalah petani,
dan ekonomi mereka terutama bergantung pada hasil produksi milet (juwawut), sorgum,
dan jagung. Mereka terkadang juga berburu. Jumlah keseluruhan kaum Daju sekitar
150.000 jiwa di Sudan (260.000 di Chad dan Sudan).
Kaum Daju telah menjadi umat Muslim semenjak abad ke-15. Mereka menghormati AlQur'an, dan semua sumpah dan komitmen dibuat di atas Al-Qur'an. Walaupun kaum
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Daju adalah Muslim dan mengikuti pengajaran Islam tiap hari, namun mereka tidak
melakukannya dengan ketat. Doa hari Jum'at di masjid tidak dihadiri oleh semua orang,
dan larangan alkohol sering kali diabaikan. Banyak dari kepercayaan animistik
tradisional mereka dicampur-baurkan dengan kepercayaan Islam. Dalam agama
animistik mereka, cara-cara pemujaan roh-roh baik dan jahat dipercayai dan ilmu
gaib/sihir dipraktikkan. Untuk kesehatan dan perlindungan mereka, bayi-bayi yang baru
dilahirkan kadangkala diberi air yang sudah dipakai untuk mencuci suatu papan dengan
ayat-ayat Al-Qur'an tertulis di atasnya.
Permohonan Doa
•
•

•

Berdoa agar kaum Daju dan kelompok-kelompok lainnya yang ada dalam daftar
di atas dapat dijangkau oleh berita Injil (Matius 28:18-20).
Doakan agar ada komunitas orang percaya lokal yang memiliki pemahaman
Alkitab yang benar dan yang dipimpin oleh pemimpin lokal di setiap kelompok
etnik (Titus 1:5-9).
Alkitab belum diterjemahkan ke dalam bahasa Daju. Belum ada film Yesus atau
program radio Kristen yang tersedia bagi mereka. Walaupun demikian, ada
rekaman-rekaman Injil yang sudah tersedia dalam bahasa mereka.
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Kamis, 19 Agustus 2010: Umat Muslim di Norwegia

Beberapa orang memperkirakan jumlah penduduk Muslim di Norwegia ada sekitar
150.000 orang dari total penduduk sebanyak 4,8 juta. Pada tahun 1980 terdapat kirakira 14.000 Muslim. Mayoritas umat Muslim tiba ke Norwegia sebagai imigran. Tahun
2008, sekitar 1.000 orang Norwegia telah menjadi Muslim, sebagian besar karena
pernikahan. Diperkirakan 50.000 orang Muslim tinggal di Oslo dan sekitarnya. Para
pendatang Muslim itu mulai datang setelah Perang Dunia II, namun mereka tidak
mendapat perhatian hingga tahun 1970. Kelompok-kelompok terbesar berasal dari
Pakistan, Irak, Somalia, Bosnia-Herzegovina, Iran, Turki, dan Kosovo.
Masjid pertama dibangun pada tahun 1974 dan dewasa ini terdapat masjid-masjid
Sunni, Syiah, Ahmadiyyah, dan juga masjid-masjid yang berkaitan dengan kelompokkelompok etnis tertentu yang berdatangan dan berbagai negara. Lebih dari 80.000
orang Muslim adalah anggota-anggota yang terdaftar di hampir 100 komunitas Muslim,
namun mereka tinggal bersatu; komunitas tersebut sangat terpecah-pecah. Masjid telah
menjadi tempat penting untuk para anggota dan kelompok-kelompok etnis minoritas
untuk bertemu satu dengan yang lain. Beberapa masjid juga menyelenggarakan
kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Kebanyakan masjid di Norwegia tidak dibangun
berbentuk model masjid tradisional, melainkan sebagai bagian dari gedung-gedung kota
yang umum. Masjid pertama yang didirikan secara khusus untuk sarana ibadah Islam
adalah masjid yang berdiri pada tahun 1995, dan itu merupakan bangunan masjid satusatunya sampai tahun 2005.

Masyarakat yang Lebih Multibudaya
Dewasa ini, Norwegia muncul sebagai suatu masyarakat yang multibudaya, sama
seperti negara-negara Eropa yang lain. Selama beberapa tahun terakhir topik agama
telah lebih menjadi perhatian di media, baik dalam pidato politik maupun dalam
percakapan awam. Beberapa tahun yang lalu, istilah "imigran" atau "orang asing"
digunakan terhadap orang-orang yang datang ke negara ini, tapi belakangan ini istilah
"Muslim" telah sering dipakai sebagai gantinya. Walaupun demikian, tidak setiap orang
asing yang datang ke Norwegia adalah Muslim; kemungkinan sebanyak 60% adalah
orang Kristen atau dari kepercayaan lainnya.
Diskusi-diskusi setelah peristiwa 11 September, "perang atas teror", dan "kontroversi
karikatur [Jyllands Posten]" semuanya telah berperan dalam menjadikan Islam sebagai
fokus percakapan. Setelah seorang kartunis Denmark menggambar dan menerbitkan
sejumlah kartun Muhammad beberapa tahun yang lalu, sebuah surat kabar Norwegia
menjadi terkenal di seluruh dunia karena menerbitkan gambar kartun-kartun itu.
Diskusi-diskusi setelah kejadian tersebut telah memecah-belah opini orang-orang
Kristen dan orang-orang sekuler mengenai pentingnya kebebasan berbicara yang
diperhadapkan dengan perasaan kaum Muslim yang sangat sensitif.
Sebagian besar (lebih dari 80%) orang Norwegia adalah anggota Gereja Lutheran
namun hanya sedikit yang aktif dan kebanyakan orang memiliki berbagai kepercayaan
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yang sebetulnya tidak merefleksikan iman pada Alkitab. Kemungkinan ada 225.000
orang Kristen dalam berbagai denominasi yang lebih kecil. Suatu survei mengatakan
bahwa 32% orang Norwegia menyatakan bahwa "Mereka percaya ada allah/Allah",
sedangkan 47% menjawab bahwa "Mereka percaya ada beberapa jenis roh atau kuasa"
dan 17% menanggapi bahwa "mereka tidak percaya ada suatu jenis roh, allah, atau
kuasa".
Beberapa gereja telah bertahun-tahun melayani komunitas-komunitas Muslim. Terdapat
sejumlah kelompok dan gereja dengan orang-orang Kristen yang berbicara bahasa
Persia karena kebanyakan dari mereka adalah para imigran dari Iran. Sayangnya belum
ada suatu kelompok orang yang berbicara bahasa Arab yang beribadah dalam jumlah
yang signifikan. Walaupun demikian, terdapat orang-orang Muslim Arab yang datang
pada iman dalam Mesias dan dibaptis. Bagi beberapa orang, mengikut Mesias berarti
penganiayaan dari sanak keluarga dan teman- teman dekat. Selama bulan Ramadan
beberapa tahun terakhir ini telah diadakan berbagai kelompok doa internasional di
sejumlah kota. Orang-orang Muslim yang telah menemukan hidup dalam Mesias
berpartisipasi dan memberi kesaksian tentang perjumpaan mereka dengan Yesus yang
mengubah hidup mereka. Di kelompok-kelompok doa, umat Kristen Norwegia telah
mendengar orang-orang percaya dari Iran menceritakan tentang kebangunankebangunan rohani besar di negara mereka. Sebanyak tujuh ribu buku "30 Hari Doa"
didistribusikan di Norwegia pada tahun 2009. Sebagai tambahan, ada lebih banyak
orang yang berkumpul dalam kelompok untuk berdoa dibandingkan tahun-tahun
sebelumnya.
Permohonan Doa
•
•

•

Berdoa bagi semua orang Kristen agar mengerti kehendak Tuhan dan beroleh
keberanian untuk memberitakan Injil bagi saudara/i Muslim.
Doakan agar semua imigran Muslim bertemu orang Kristen di mana pun mereka
menetap, dan agar para tetangga ini menunjukkan Tuhan Yesus kepada mereka.
Doakan agar Tuhan Yesus menjadi penghibur dan penolong bagi mereka pada
saat-saat sulit.
Berdoa agar orang-orang percaya berani memberitakan nama Tuhan Yesus di
dalam masyarakat Norwegia, di lingkungan tempat tinggal, di lingkungan kerja,
dan juga melalui media.
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Jumat, 20 Agustus 2010: Berbagai Persiapan Untuk Salat
Jumat
Fokus Doa Jumat

Hari ini, bahkan barangkali pada momen ini, umat Muslim di seluruh dunia
mempersiapkan diri mereka untuk salat Jumat. Memang, sepanjang minggu umat
Muslim yang melakukan upacara pencucian (wudhu) agar menjadi suci/murni untuk
berdoa. Niat yang betul dan sikap yang berfokus kepada Allah semakin menambah
semangat ibadah hari Jumat mereka. Semua aturan dan tata tertib untuk salat telah
ditetapkan agar dipatuhi, seperti: membersihkan tubuh luar (wajah, telinga, tangan, dan
kaki) dengan air, juga waktu-waktu doa yang khusus, semuanya dilakukan dalam salatsalat umat Islam. Cara ini menampilkan perbedaan signifikan dengan pengajaran
kristiani tentang doa.
Dalam kehidupan Kristen, penetapan waktu-waktu doa khusus, tata tertib, dan kata-kata
yang diwajibkan dalam bagian doa bukanlah menjadi suatu keharusan. Pusat perhatian
dalam doa orang Kristen adalah kesucian hati dan motivasi yang benar. Upacara
pembersihan diri luar dengan air yang dilakukan oleh saudara/i Muslim sebelum berdoa
tidak ditetapkan bagi orang Kristen yang berdoa setiap hari. Kaum Katolik dan Anglikan
memang mencelupkan jari-jari mereka ke dalam air suci dan membuat tanda salib
ketika memasuki gedung gereja, tapi itu dimaksudkan sebagai pengingat pada baptisan
mereka bukan sebagai sebuah tindakan penyucian yang sesungguhnya.
Dalam Islam tidaklah mungkin untuk berdoa secara benar tanpa ritual pembersihan
dengan air, atau bila tidak ada air mereka dapat menggunakan pasir. Panduan doa
Islam di antaranya berisi alinea panjang mengenai cara pembersihan diri yang benar
dan harus dilaksanakan dengan tepat sesuai aturannya, jika tidak demikian maka doa
tersebut dinyatakan tidak sah atau batal.
Beginilah teks Muslim tentang tata cara melakukan Wudhu (ritual pembersihan).
1. Seorang Muslim memulai setiap tindakan dengan niat. Bagi diri sendiri, buatlah
niat untuk membersihkan diri untuk berdoa, bagi kepentingan Allah.
2. Kepada diri Anda, katakanlah "bismillahi ar-rahmani ar-rahimi" (Dengan
menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang).
3. Cucilah kedua tangan Anda tiga kali, pastikan air itu mencapai sela-sela jari-jari
dan meliputi seluruh bagian tangan.
4. Bawalah segenggam penuh air kepada mulut Anda dan bilaslah secara
menyeluruh tiga kali.
5. Hirupkanlah air ke dalam hidung Anda tiga kali. Gunakan tangan kanan Anda
untuk mengangkat air ke atas, dan tangan kiri Anda untuk membaurkannya.
6. Cucilah seluruh muka Anda tiga kali.
7. Cucilah kedua lengan Anda, sampai kepada siku, tiga kali. Mulai dengan yang
kanan.
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8. Gunakanlah kedua tangan Anda yang basah untuk menyeka ke atas kepala
Anda satu kali, dari depan ke belakang dan depan kembali.
9. Gunakanlah jari-jari Anda yang basah untuk menyeka bagian dalam dan luar
kedua telinga Anda, satu kali.
10. Cucilah kedua kaki Anda sampai dengan pergelangannya tiga kali. Mulai dengan
yang kanan.
11. Keringkanlah.
Permohonan Doa
Kendatipun beberapa aspek dari ritual pencucian bisa menolong untuk mengingat
bagaimana berdosanya kita sebagai umat manusia, tetapi memang acara ritual
pembersihan itu bukanlah untuk membawa umat Muslim kepada kebenaran atau
kesucian sejati.
•
•
•

Berdoa untuk umat Muslim agar menghayati bahwa ritual fisik bukanlah yang
melayakkan mereka bertemu Tuhan.
Doakan untuk orang-orang Muslim di sekitar rumah Anda, tempat kerja Anda,
dan di kota Anda dan di mana pun mereka berada. (Ibrani 8:9-12)
Doakanlah umat Muslim yang akan berdoa di Masjid Jama di Delhi, India.
Terdapat barangkali 1,5 juta orang Muslim di daerah perkotaan Delhi/New Delhi
(11%). Orang Kristen kurang dart 1%. Berdoa bagi orang Kristen agar
menangkap peluang-peluang untuk memberitakan Injil.
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Sabtu, 21 Agustus 2010: Penderitaan di Basra, Irak

Al Basra, (juga disebut Basorah) adalah ibukota Provinsi Basra di Irak dengan
penduduk sekitar 3.800.000 jiwa. Basra adalah kota pelabuhan penting, meskipun
sebagian besar lalu lintas air dilayani di pelabuhan Umm Qasr yang lebih dekat ke Teluk
Arabia (Persia). Kota itu bertempat di dekat lokasi bersejarah Sumeria yang merupakan
salah satu dari peradaban pertama dunia, tidak jauh dari reruntuhan Ur-Kasdim, tempat
Abraham dilahirkan. Kota itu didirikan pada tahun 636 M sebagai perkemahan bagi
pasukan Muslim yang ditempatkan di daerah tersebut, dan merupakan kota terbesar
serta kota nomor dua terpenting di Irak sesudah Baghdad.
Pada tahun 1870-an, wilayah sepanjang terusan jalan-air Shatt al-Arab dekat Basra
memiliki 17 hingga 18 juta pohon palem. Diperkirakan, jumlah tersebut merupakan
seperlima dari jumlah pohon palem di dunia. Namun pada tahun 2002, perang, infiltrasi
garam, dan hama telah memusnahkan lebih dari 14 juta pohon palem (9 juta di Irak dan
5 juta di Iran). Banyak di antara pohon yang tersisa dalam kondisi menyedihkan.
Basra dikelilingi dengan minyak. Diperkirakan sedikitnya 90% dari kota ini dibangun di
atas ladang minyak. Gas dan uap minyak bensin adalah bagian dari kehidupan seharihari warga kota Basra. Uap dan air payau kota telah menjadi penyebab angka penderita
kanker yang sangat besar pada anak-anak dan penyakit-penyakit lainnya. Sistem
pembuangan limbah lokal dan pengangkutan sampah sudah lama menjadi terlalu
banyak karena pertumbuhan penduduk yang besar sehingga banyak orang yang hidup
dalam lingkungan yang sangat kumuh di antara tumpukan sampah, pembuangan
kotoran yang menyengat, dan uap minyak.
Walaupun merupakan kota industri minyak yang besar, namun tidak banyak memberi
keuntungan secara langsung bagi warga kotanya. Relatif hanya sedikit orang yang
dipekerjakan di dalam industri minyak. Ratusan ribu orang tinggal di desa-desa yang
mengitari ladang-ladang minyak, mereka menyadari bahwa mereka tidak berkualitas
dan mereka tidak punya cukup uang untuk menyogok beberapa orang untuk
mendapatkan pekerjaan (penyogokan kadangkala bernilai 2.000 -- 5.000 dolar
Amerika).
Di Basra, 99,9% dari warganya adalah etnis Arab dari lusinan kelompok etnis. Kira-kira
20% dari penduduknya adalah kaum Muslim Sunni tapi mayoritas adalah kaum Syiah.
Baru terdapat sedikit orang Kristen dan gnostik Mandea.
Permohonan Doa
•

•

Berdoa agar Tuhan membangkitkan pejabat dan pemimpin masyarakat yang
mengusahakan kesejahterahan rakyat lebih daripada kemakmuran dan
kesenangan diri mereka sendiri.
Doakan terutama bagi para pemimpin untuk memiliki inspirasi, hikmat, dan
keberanian guna mengambil langkah-langkah strategis yang perlu untuk
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•

•

menyelesaikan berbagai masalah kesehatan, pembuangan sampah, dan
kotoran.
Berdoa untuk berbagai terobosan di bidang pendidikan dan pekerjaan. Kapasitas
sekolah yang ada tidak mencukupi serta kurangnya berbagai fasilitas termasuk
toilet. Banyak orang hidup dalam keputusasaan dalam menatap masa depan.
Doakan agar banyak orang Muslim Basra menerima Mesias, pemberi harapan,
melalui pelayanan televisi, radio, dan kesaksian pribadi.
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Minggu, 22 Agustus 2010: Teori Konspirasi Dalam Dunia
Arab

Dengan membaca Alkitab akan jelas terlihat betapa banyaknya persoalan dunia yang
disebabkan oleh kuasa tersembunyi yang tidak kasat mata. Rasul Yohanes menuliskan,
"Kita tahu bahwa ... seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat" (1 Yohanes 5:19).
Kuasa-kuasa yang tersembunyi sedang bekerja!
Jika seseorang membaca surat kabar Timur Tengah, menonton TV Arab, atau berbicara
saja dengan orang-orang, maka secara cepat akan terdengar hal-hal seperti: "Peristiwa
11 September telah diatur oleh orang-orang Amerika dan orang-orang Israel. Orangorang Arab tidak melakukan hal itu." Wartawan Suriah, Hasan Hamada, telah berkata
bahwa gempa bumi di Tahiti pada Januari 2010 disebabkan oleh orang-orang Amerika
karena hasil teknologi mereka yang canggih yang ditempatkan di negara-negara
kepulauan yang miskin. Kabar gembiranya, dia tidak ditanggapi secara serius oleh
banyak orang! Beberapa orang Timur Tengah juga terpesona dengan sebuah dokumen
tentang konspirasi dominasi dunia oleh Yahudi yang disebut "Protokol dari para penatua
Zion" yang untuk pertama kali muncul di publik umum pada tahun 1903. Banyak orang
telah membuktikan bahwa protokol itu tidaklah benar, namun banyak orang tetap
percaya bahwa konspirasi tersebut benar-benar ada. Beberapa jurnalis dan komentator
Arab secara aktif pada tahun-tahun terakhir ini mencoba untuk membuka topeng dari
beberapa teori yang dibesar-besarkan ini.
Jika kita kritis terhadap dunia Arab mengenai teori konspirasi seperti dibicarakan di
atas, adalah benar bahwa setiap negara Arab di Timur Tengah pernah didominasi oleh
orang Barat dan Turki yang pernah menjajah selama 175 tahun. Sering ada perjanjian
rahasia antarnegara yang memicu perpecahan dan penguasaan suatu wilayah.
Seringkali, seperti telah terjadi di banyak negara di mana pun, para pemimpin Arab
bekerja sama dengan penjajah untuk mendapatkan kekayaan. Hal ini telah membuat
banyak orang Arab curiga terhadap kekuasaan barat, pemimpin mereka sendiri, dan
Israel. Eksploitasi dan perencanaan jahat telah ada di masa lalu dan masih ada pada
masa kini. Hal ini memudahkan untuk percaya pada teori konspirasi.
Konspirasi yang terjadi bukan hanya pada tataran politik atau hubungan luar negeri di
Timur Tengah. Para pria sering mengancam untuk mengambil istri kedua guna
mendapatkan apa yang ia inginkan. Seseorang berkonspirasi terhadap saudaranya
sendiri untuk mendapatkan perhatian orangtua. Pejabat berkonspirasi dengan media
untuk mengabarkan berita yang telah dimanipulasi. Bagi banyak orang Arab ini menjadi
realita setiap hari. Hal ini juga terjadi di berbagai tempat di dunia ini! Ketika bercampur
dengan situasi kehidupan yang sulit, hubungan keluarga penuh dengan stres dan
kekecewaan terhadap pemerintah. Banyak orang mulai merindukan kehidupan yang
lebih baik. Sadar akan pengaturan sistematik dalam lingkaran kehidupan mereka,
kadang mereka bereaksi dengan menyalahkan orang lain untuk kelemahan mereka.
Seperti semua orang di sekeliling dunia, orang Muslim Arab membutuhkan Dia yang
melepaskan manusia dari bapa pendusta (Yohanes 14:6 dan 10:10-11).
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Permohonan Doa
•
•

•

•
•

Berdoa agar Tuhan memberikan kesembuhan ilahi bagi orang-orang yang
mengalami ketidakadilan dan eksploitasi (Yesaya 61:1-3).
Berdoa agar pertambahan jumlah orang percaya dalam masyarakat dunia Arab
akan menjadi tempat kelegaan, kesembuhan, kasih, kebenaran, dan kejujuran
dalam dunia yang penuh manipulasi dan kegelapan.
Berdoa agar terjadi penurunan jumlah kebohongan yang dibesar-besarkan dan
kebenaran semu, yang sering terjadi kepada banyak orang Muslim Arab
(Yohanes 8:31-32, 2 Korintus 10:4-5).
Berdoa agar banyak orang akan menaruh pengharapan akan adanya keadilan
dunia di dalam Yesus sang Mesias (Yesaya 9:6-7; 11:10; 42:2).
Doakan agar banyak orang Muslim Basra menerima Mesias, sang pemberi
harapan, melalui pelayanan televisi, radio, dan kesaksian pribadi.
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Senin, 23 Agustus 2010: Khadijah Binti Khuwailid

Khadijah binti Khuwailid dipandang oleh nabi Muhammad sebagai salah satu dari empat
wanita sempurna, Khadijah putri Khuwailid ini adalah istri pertama Muhammad. Secara
luas ia dikenal sebagai seorang wanita yang sangat berbudi luhur. Ia memperoleh
sebutan "Al-Tahira" (yang murni) oleh karena kebaikan dan kemurahan hatinya.
Sepanjang hidupnya ia tidak pernah percaya ataupun menyembah berhala. Ia juga
dikenal menggunakan kekayaannya untuk menolong para anggota keluarga yang
dalam kesulitan, dan juga mereka yang kurang beruntung. Dia memang sangat kaya.
Mereka menyebutkan dia juga dengan gelar lainnya "Amirat-Quraish" (Puteri Ratu suku
Quraish). Menurut beberapa tradisi Islam ketika khalifah-khalifah Qurasih berkumpul
untuk memulai perjalanan mereka yang jauh sampai ke Suriah pada musim dingin atau
Yemen pada musim kemarau, khalifahnya Khadijah memiliki ukuran yang sama besar
dengan semua khalifah lainnya yang bergabung.
Melalui khalifah-khalifah dagang inilah Khadijah pertama kali berjumpa dengan
Muhammad. Khadijah telah dua kali menikah dan sebenarnya dia sudah menetapkan
diri untuk tidak menikah lagi. Ia tidak menyangka bahwa akan bertemu pria lain lagi
yang disukainya. Sewaktu ia sedang mencari seseorang untuk mengurus khalifahkhalifahnya, seorang anggota keluarga merekomendasikan sepupu jauhnya yang
bernama Muhammad. Muhammad pada saat itu merupakan seorang pemuda berusia
25 tahun dan belum berpengalaman di bidang tersebut, namun Khadijah memilih untuk
memberinya kesempatan. Pemuda itu mengurus khalifah Khadijah dan akhirnya
memperoleh lebih banyak keuntungan dari yang Khadijah harapkan. Khadijah sangat
terkesan oleh keberhasilan pemuda itu dan memutuskan untuk memprakarsai usulan
pernikahan.
Pada waktu Muhammad menikah dengan Khadijah, ia tidak mengambil istri lain lagi
karena kasihnya untuk dia. Khadijah pun sama, mengabdi padanya. Manakala ia
menerima pewahyuan-pewahyuan pertamanya, Khadijah memainkan peran yang
penting dalam meyakinkan Muhammad bahwa ia adalah seorang nabi. Khadijah
bahkan memakai kekayaannya untuk membantu memajukan Islam, bahkan hingga ia
dianiaya karena mendukung suaminya. Kematian Khadijah begitu menyedihkan hati
Muhammad, sehingga tahun kematian Khadijah disebut sebagai Tahun Perkabungan.
Khadijah adalah ibunya Fatima (dilahirkan tahun 605 M), yang adalah ibunya Hussein
dan Hassan melalui Ali. Hari-hari kelahiran dan kematian Khadijah tidaklah jelas tetapi
kemungkinan besar ia dilahirkan pada tahun 555 M dan kemungkinan meninggal pada
tahun 619 M. Beberapa orang memercayai bahwa kematiannya itu merupakan salah
satu motivasi Muhammad untuk berpindah ke Madinah.
Permohonan Doa
Di seluruh dunia ada ratusan ribu, barangkali lebih dari sejuta, wanita Muslim yang
dinamakan Khadijah. Kebanyakan dari mereka tidak mengetahui sedikit pun tentang
istri Muhammad atau contoh positif dalam banyak aspek kehidupan Khadijah.
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Berdoa untuk Khadijah-Khadijah yang ada saat ini agar mereka menerima
Mesias melalui pemberitaan teman-teman, radio, literatur, televisi, dan media
lainnya.
Doakan kenalan-kenalan dan para tetangga Anda agar mereka bisa menjadi
seorang istri yang berbudi luhur sebagaimana diuraikan dalam Amsal 31 dan
dapat hidup dalam kemurnian yang berasal dari Kristus.
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Omar tumbuh dewasa di bagian barat Kenya dekat Danau Victoria. Keluarganya
berasal dari kaum Luo dan mereka hidup sebagai kelompok minoritas orang Muslim di
antara banyak orang Kristen di desa mereka. Selama bersekolah, kerohanian Omar
terbagi di antara kedua agama itu. Pada satu sisi, ayahnya tidak mengizinkan dia
makan bersama anak-anak lelaki Kristen karena takut anaknya akan terkontaminasi
polusi ibadah. Ayahnya juga berpendapat bahwa "mereka bukan teman-teman bermain
yang baik bagi Omar". Pada sisi yang lain, Omar suka pada teman-teman Kristen dan ia
berbahagia makan bersama teman-temannya itu ketika tidak ada makanan di rumah.
Total penduduk Kenya diperkirakan sekitar 39 juta jiwa. Kaum Luo merupakan
kelompok etnis terbesar kedua dengan sekitar 5 juta jiwa (yang terbesar ialah Kikuyu
dengan sekitar 7,5 juta orang). Secara tradisional, mereka tinggal di daerah dekat
Danau Victoria, namun seperti kebanyakan kelompok lainnya mereka juga tersebar di
seluruh Kenya, terutama di pusat-pusat kota.
Karena di sekolahnya tidak ada pendidikan untuk murid-murid Muslim, maka Omar
mengambil bagian dalam kelas pendidikan agama Kristen dan ia menyenanginya. Ada
kalanya ia menghadiri ibadah gereja bersama para sanak keluarganya (ibunya berasal
dari keluarga Kristen). Walaupun demikian, ketika Omar memasuki sekolah lanjutan
berasrama di Kenya, simpatinya terhadap iman Kristiani segera memicu sikap
bermusuhan. Ia menghadiri kelompok siswa Muslim yang disponsori oleh para
pengusaha lokal dan menjauhkan dirinya dari para siswa Kristen.
Umat Muslim di Kenya dan Afrika Timur pada umumnya tidak hanya berasal dari
kelompok-kelompok etnis yang mayoritas adalah umat Muslim. Dalam beberapa suku,
umat Muslim merupakan merupakan minoritas. Dalam kelompok suku yang mayoritas
adalah umat Kristen, seperti dalam kaum Luo, Luhya, Kikuyu, Kalenjin, atau Kamba di
Kenya, sangat sulit mendapat informasi tentang umat Muslim. Namun diperkirakan
bahwa sedikitnya sepertiga dari sekitar 3 juta umat Muslim di Kenya memiliki latar
belakang demikian. Mereka bertumbuh dalam keberagaman yang unik antara
keakraban yang terbuka dan penolakan yang terhadap Injil maupun orang Kristen.
Katalisator yang mendorong Omar untuk percaya pada Mesias adalah adanya
pengalaman yang mengguncangkan karena melihat saudara laki-lakinya sekarat
sebagai akibat suatu kutukan ilmu gaib. Omar pun merasakan bahwa dia juga dalam
bahaya yang serius. Berbagai pengalaman positif bersama para orang Kristen saat
masa kanak-kanak dan pemuda menyemangati dia untuk mengambil langkah ini. Kini
Omar aktif dalam sebuah kelompok orang percaya dan memberitakan Mesias kepada
orang-orang Muslim lewat nyanyian.
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Permohonan Doa
•

•

•

Banyak orang Muslim telah memiliki berbagai pengalaman positif bersama orang
Kristen pada masa kanak-kanak mereka. Doakan agar mereka mengingat semua
itu yang membawa mereka berjumpa dengan Mesias secara pribadi.
Berdoa agar orang Kristen memperoleh hikmat untuk membagikan iman mereka
dan memberitakan Kabar Baik dengan cara yang mudah dan menarik bagi
saudara/i Muslim untuk mendengar dan menerima Mesias.
Doakan kelompok Kristen di Afrika Timur agar mereka tidak mengabaikan orangorang Muslim di sekitar meeka, melainkan mempedulikan mereka dalam kasih.
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Rabu, 25 Agustus 2010: Percakapan di Dubai

Baru-baru ini seorang Kristen menumpang taksi menuju bandara di Dubai. Beberapa
menit kemudian dia bertanya kepada supir taksi, "Anda lahir di negara mana, Pak?"
Supir itu menjawab "Pakistan," lalu ia melanjutkan, "Pakistan benar-benar merupakan
negara yang buruk, pemerintahnya dan orang-orangnya suka korupsi, ekonominya pun
buruk. Itulah sebabnya mengapa saya ada di sini, di Dubai." Ia meneruskan, "Saya
punya 4 anak: 3 laki-laki dan 1 perempuan. Yang perempuan dilahirkan 9 bulan setelah
kepulangan terakhir saya setahun yang lalu. Saya di sini bekerja setiap malamnya
mengemudi taksi selama 12 jam hanya untuk bertahan hidup dan mengirimkan uang
kepada keluarga saya."
Dalam percakapan selanjutnya ia mengatakan bahwa ia berasal dari daerah Peshawar
di perbatasan Afghan yang merupakan sebuah tempat penting bagi kaum Islam militan
dan keras. Ia menjelaskan dirinya sebagai seorang Pashtun, salah satu kelompok suku
yang besar di Asia Selatan. Ia telah mengembangkan kemampuan bahasa yang cukup
sehingga bisa berbicara dalam bahasa Inggris, Arab, dan Hindi di samping bahasa
Urdu. Satu dari komentar terakhirnya sungguh memukul saya ketika ia berkata, "Bekerja
sepanjang malam saya melihat banyak hal yang saya lebih suka untuk tidak melihatnya.
Ada terlalu banyak pelacur di sini. Terlalu banyak Ruski (orang Rusia), terlalu banyak
hal-hal ilegal pada malam hari."
Dubai adalah negara-kota kecil di Uni Emirat Arab (UEA). Dalam tahun-tahun terakhir
ini, Dubai telah menjadi sebuah kota kelas dunia dengan menara-menara yang
bercahaya dan vila-vila yang dikitari tembok. Pusat-pusat perbelanjaan Dubai bahkan
memiliki tempat peluncuran ski, akuarium, dan kebun binatang di bawah air yang
dikelilingi dengan toko-toko mewah. Tapi sayangnya kota itu hanya tertihat indah dari
luarnya saja. Sekitar 85% penduduknya bukan warga negara UEA. Mayoritas para
pekerja asing berasal dari India, Pakistan, Bangladesh, dan negara-negara Arab
lainnya. Banyak yang tinggal di perumahan padat atau di bawah standar dan bekerja
dalam waktu yang luar biasa panjangnya.
Umat Muslim di Dubai diperkirakan berjumlah lebih dari separo dari 1,6 juta jiwa
penduduknya, sementara di seluruh Uni Emirat Arab ada sekitar 5 juta penduduk yang
terbagi menjadi: Muslim 65%, Hindu 17%, Kristen 9%, Buddha 4%, lain-lain 5%.
Walaupun mayoritas pekerja asing adalah pria, namun wanita dari beragam negara
telah datang dan kebanyakan dari mereka bekerja sebagai pembantu atau layanan jasa
lainnya sedangkan sebagian bekerja dalam kehidupan malam Dubai seperti yang
digambarkan supir taksi Pakistan tersebut. Kota Dubai sudah pasti punya sisi gelapnya.
Jumlah uang yang besar dalam pasar- pasar finansial dan properti Dubai menjadi daya
tarik segala bentuk aktivitas yang legal maupun ilegal (1Timotius 6:10).
Permohonan Doa
•

Banyak para pekerja asing Kristen yang kerohaninya biasa saja, namun ada juga
yang sepenuh hati menyerahkan hidup mereka pada Mesias. Doakan agar
50

40 Hari Doa 2010

•

orang-orang Kristen di Dubai menjadi surat Kristus yang terbuka dan dapat dilihat
dan di oleh saudara/i Muslim dan non-Muslim (Matius 4:16, Yohanes 8:12).
Berdoa agar pengenalan pada Tuhan dapat datang kepada orang orang Arab,
orang Pakistan, dan orang Bangladesh. Masyarakat Emirat sebenarnya cukup
terbuka dan dekat dengan pendatang, sekali pun ada pembatasan dalam
hubungan secara terbuka antara warga negara dan nonwarga negara UEA.
Berdoalah agar terjadi keterbukaan yang memudahkan semua kelompok
masyarakat dapat berjumpa dengan Mesias.
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Kamis, 26 Agustus 2010: Umat Muslim di Toronto

Kebanyakan tempat tinggal saudara/i Muslim, dari Asia hingga ke gurun-gurun Moroko,
adalah tempat-tempat panas dan padat. Namun dewasa ini banyak saudara/i Muslim
tinggal menetap di banyak tempat yang lebih dingin. Kemungkinan kota Toronto adalah
kota terbesar yang paling beragam budayanya di bumi ini. Sekarang ini Toronto adalah
rumah bagi lebih dari 300.000 orang Muslim dari banyak bangsa (statistik beragam).
Angka imigrasi Kanada sedang bertumbuh empat kali sama cepatnya seperti angka
kelahiran dan lebih dari setengahnya adalah para imigran baru di Toronto. Tiga
kelompok apartemen berlantai tinggi yang paling padat dihuni adalah: Thorncliffe Park,
Crescent Town, dan Dixon Park. Apartemen-apartemen itu sangat dipadati oleh
saudara/i Muslim. Mereka terdiri dari orang-orang dari Afghanistan, Pakistan,
Bangladesh, dan Somalia, masing-masing kilometer persegi dari tempat hunian ini,
menampung sebanyak 20.000 orang yang hidup berdesak-desakkan. Sekolah-sekolah
lokal berebutan mencari ruang untuk anak-anak para pendatang baru. Satu sekolah
umum sekarang memiliki lebih dari 1.900 siswa mulai Taman Kanak-Kanak hingga
kelas 5. Dan sedang direncanakan sebuah sekolah kedua yang didedikasikan
seluruhnya untuk 30 kelas Taman Kanak-Kanak. Dalam sensus tahun 2006 kelompok
usia terbanyak adalah anak-anak berumur 0 -- 4 tahun.
Lingkungan tempat tinggal ini telah diciptakan menjadi perumahan dengan harga sewa
yang murah, ikatan-ikatan keluarga yang kuat, toko-toko halal, dan harapan untuk masa
depan yang makmur. Banyak keluarga mengalami tekanan berat. Berbagai tayangan
media mengejutkan serta mengganggu rasa kesopanan mereka, anak-anak mereka
tampaknya hidup dalam dunia yang berbeda setelah hanya beberapa bulan
beradaptasi. Musim dinginnya yang panjang dan sulitnya lapangan pekerjaan
merupakan tantangan terberat. Kebanyakan yang berasal dari Pakistan, Bangladesh,
dan India adalah para profesional asing yang terlatih. Sedangkan mereka yang dari
Afganistan atau Somalia biasanya mencari perlindungan dari akibat-akibat konflik
berdarah yang panjang. Banyak yang mengalami kesulitan dan kesenjangan dalam
pendidikan mereka, karena sekian tahun yang hilang sewaktu mereka melarikan diri
demi keselamatan mereka. Peluang untuk memberkati mereka sangat sedikit dan
kendala untuk bekerja adalah kurangnya kecakapan bahasa dan keahlian. Frustrasi
dalam membangun keluarga yang besar di negara yang baru adalah sangat terasa.
Untuk lebih banyak informasi, lihat situs http://www.torontomuslims.com.
Ketika memutuskan untuk pergi ke Kanada, sedikit jika ada, dari umat Muslim Toronto
yang tentunya sudah berpikir tentang peluang yang bertambah untuk bertemu atau
mengikut Yesus Kristus. Dalam tahun-tahun terakhir, beberapa orang yang telah
percaya Mesias telah berkesempatan memberitakan Mesias kepada teman-teman
mereka tentang pengharapan yang mereka miliki di dalam Mesias. Dalam banyak
kesempatan, saudara/i Muslim diundang dan itu menjadi pengataman pertama mereka
menginjakkan kaki memasuki sebuah rumah orang Kristen. Kepada mereka dapat
diperlihatkan tayangan tentang Yesus. Sewaktu saudara/i Muslim mulai melihat Yesus,
beberapa di antaranya berpaling pergi, yang lainnya menjadi lebih tertarik kepada Dia.
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Bagi orang-orang Muslim dan Kristen yang tinggal berdampingan satu sama lain,
terdapat potensi besar untuk mengalirnya respek, apresiasi, rekonsiliasi, dan kasih yang
serba timbal balik antara kedua komunitas.
Permohonan Doa
•

•
•

Berdoa agar melalui berbagi kehidupan mereka dan firman Tuhan, Mesias
dihormati oleh para orang Percaya yang sungguh berupaya memberitakan Injil di
antara umat Muslim Toronto.
Doakan agar umat Muslim Kanada bisa mendapatkan pekerjaan, kedamaian,
dan rasa dimiliki di negara mereka yang baru.
Berdoalah agar umat Muslim Toronto yang menemukan Mesias yang hidup akan
menjadi sumber kehidupan dan inspirasi bagi rekan-rekan warga negara mereka
di Kanada dan di tanah air mereka masing-masing.
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Jumat, 27 Agustus 2010: Khotbah Jumat
Fokus Doa Jumat

Setiap hari Jumat, tepatnya sebelum tengah hari, ratusan juta umat Muslim berjalan ke
masjid-masjid di seluruh dunia. Pada beberapa tempat, hampir seluruh penduduk pria
berjalan menuju ke masjid untuk mendengarkan khotbah yang disampaikan oleh
seorang pemimpin agama. Khotbah diberikan oleh pemimpin doa (imam), namun
terkadang tidak demikian. Khotbah itu bisa mengenai berbagai topik. Biasanya khotbah
akan terdiri dari bimbingan moral dan rohani untuk kehidupan sehari-hari dengan
menggunakan acuan-acuan pada Al-Qur'an, tradisi-tradisi mengenai Muhammad, dan
contoh-contoh dari sejarah Islam. Di beberapa negara para pengkhotbah Muslim
memakai khotbah mereka untuk mengarahkan umat agar waspada terhadap televisi
dan internet bagi kehidupan anak-anak. Beberapa topik ada kalanya mengacu pada
berbagai peristiwa internasional misalnya mengenai orang-orang Palestina dan lainlain. Di beberapa tempat pemerintah seringkali melarang para pemimpin agama
menggunakan mimbar untuk tujuan-tujuan radikal.
Dewasa ini, di kota-kota besar seperti Peshawar dan Quetta di Pakistan, dan di ratusan
desa dan kota kecil di antara kedua kota itu, ada ribuan orang Pashtun yang belum bisa
membaca, tapi mereka dapat mendengar khotbah. Orang-orang Pashtun di Afghanistan
juga mendengar berita-berita yang sama dengan saudara-saudara mereka di Pakistan.
Banyak di antara mereka adalah gembala dan petani. Sangatlah mungkin banyak dari
mereka yang akan menanggapi positif terhadap berbagai perumpamaan Yesus apabila
mereka bisa mendengarkannya. Sayangnya, banyak dari mereka juga berpartisipasi
dalam perdagangan narkoba demi mencukupi nafkah.
Sebanyak 25 juta orang Pashtun itu telah menjadi saksi peperangan, perdagangan
narkoba, dan gerakan Islam fundamentalis selama beberapa dasawarsa. Mereka
berada di sekitar kejahatan dan gampang terhanyut. Para wanita Pashtun pada
umumnya bekerja keras dalam tugas sehari-hari. Mereka dengan setia menyiapkan
makanan dan merawat anak-anak mereka. Mereka menundukkan diri kepada suami
mereka dan mengenakan kerudung ketika berada di tempat umum. Mereka tahu bahwa
mereka memiliki berbagai kebutuhan hidup sehingga mereka melibatkan diri ke dalam
praktik-praktik ilmu gaib untuk bertahan hidup serta menjadi orang yang sukses di
tengah-tengah dunia yang tidak menentu. Mereka mencari jalan keluar namun
kegelapan tetap melekat kepada mereka. Baru terdapat sedikit orang Pashtun Kristen di
tanah asal mereka di Pakistan dan Afghanistan.
Permohonan Doa
•

Berdoa untuk para pemimpin masjid yang menyampaikan khotbah hari ini.
Kiranya kesetiaan mereka untuk Allah mereka berakar dalam pengenalan nyata
pada Tuhan (Roma 10:1-4). Kiranya Tuhan menyatakan Diri-Nya dalam
kehidupan para pengkhotbah Islam (doakan untuk mereka yang memberi
khotbah di daerah Anda juga).
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Doakan orang-orang Pashtun. Mereka hidup dalam kegelapan besar dan rasa
sakit. Berdoa untuk intervensi Ilahi sehingga keselamatan nyata bisa datang
kepada masyarakat Pashtun. Kiranya di desa-desa di pegunungan tempat
persembunyian Al-Qaedah diubahkan oleh Mesias. Mesias adalah harapan
Dunia. Ia adalah Juru Selamat sejati. Ia mendatangkan damai sejahtera nyata.
(Yesaya 9:6-7)
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Maroko adalah satu-satunya kerajaan di Afrika Utara. Muhammad VI, yang menjadi raja
pada tahun 1999, adalah penguasa politik, militer dan agama tertinggi. Ia dijuluki:
"Komandan dari yang Setia". Secara konsisten ia mencoba untuk memperbaiki situasi
sosial dan ekonomi para penduduk. Ia menggalakkan koperasi dan kolaborasi antara
semua golongan dan berbagai organisasi tanpa membedaan ras atau agama, asalkan
mereka bekerja untuk kebaikan masyarakat secara umum.
Walaupun upaya-upaya memberdayakan masyarakat miskin itu terlihat baik, namun
semuanya hanyalah tindakan-tindakan pemerasan terhadap orang miskin untuk
keuntungan melimpah bagi mereka yang memunyai kekuasaan dan kekayaan. Mereka
tidak memedulikan hak-hak dan kebutuhan orang-orang miskin. Berikut ini adalah
beberapa contoh.
Seorang wanita tinggal di sebuah gubuk di desa bersama keluarganya. Sayangnya, ia
adalah satu-satunya yang sanggup untuk bekerja. Ia bekerja membersihkan rumahrumah, membantu segala persiapan untuk berbagai perayaan dan pembersihan
sesudahnya, membuat adonan roti untuk beberapa toko roti, menyetrika di pabrik, dan
pekerjaan tak tetap lainnya. Sering kali, ia tidak punya pekerjaan apa pun selama
beberapa hari. Orang-orang yang mempekerjakannya kadang tidak membayar dia pada
sore harinya, tapi meminta dia untuk datang kembali pada hari yang lain, dan
menjanjikan akan membayarnya kemudian.
Seorang pria yang lain punya pekerjaan dalam waktu yang panjang dan bayaran yang
rendah. Ia dan para rekan sekerjanya menunggu berminggu-minggu untuk menerima
gaji mereka yang dijanjikan. Mereka perlu meminjam uang untuk membiayai keluarga
mereka atau bahkan meminjam untuk pembiayaan khusus. Misalnya biaya permulaan
tahun sekolah, kebutuhan makanan tambahan selama bulan Ramadan dan upacara
penyembelihan kambing selama Idul Adha. Mereka terpaksa menerima perlakuan tak
adil itu, sebab majikan mereka bisa mengusir mereka pergi kapan saja ia mau.
Seorang lain yang amat terampil mudah mendapatkan orang-orang yang akan
mempekerjakannya. Walaupun demikian, para majikan dengan beberapa villa dan
mobil besar mengatakan kepadanya berulang kali bahwa mereka tidak punya uang
untuk membayarnya dan ia harus datang kembali kesekian kali sebelum menerima
gajinya.
Keprihatian tambahan untuk orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap ialah
bahwa mereka tidak punya asuransi kesehatan, pensiun, atau pesangon apa pun pada
saat di-PHK dari pekerjaan. Mereka yang tertindas berharap ada solusi politik terhadap
masalah-masalah ini. Namun solusi akhir terhadap ketidakadilan ada dalam tangan
Tuhan.
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Permohonan Doa
•

•

•

Berdoa agar raja bisa memimpin negaranya dengan cara yang bijak dan saleh.
Beberapa penguasa telah menganiaya orang Kristen Maroko, banyak yang telah
diancam dan beberapa dipenjarakan. Berdoa agar Maroko mengakui dosa-dosa
mereka dan menemukan pengampunan dan hidup baru yang hanya bisa
ditemukan di dalam Mesias.
Berdoa agar para penguasa dan majikan diberi roh yang takut akan Tuhan dan
diberi roh yang takut akan akan Tuhan dan kebijaksanaan dalam memperlakukan
para pekerja: "Pada hari itu juga engkau harus membayar upahnya sebelum
matahari terbenam; ia mengharapkannya, karena ia orang miskin;" (Ulangan
24:15a; bd. Kolose 4:1).
Berdoa agar para pekerja menemukan rencana Tuhan dalam hidup mereka,
ketabahan, dan tekun melakukan pekerjaan mereka dengan baik dan setia
(Kolose 3:22-25).
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Minggu, 29 Agustus 2010: Pengharapan Islam Syiah
Mengenai Akhir Zaman

Umat Muslim Syiah adalah umat minoritas di dalam komunitas Muslim. Mereka
berjumlah kira-kira 10-15% dari seluruh umat Islam di seluruh dunia. Mereka
memisahkan diri dari aliran utama komunitas Islam segera setelah wafatnya
Muhammad pada tahun 632 M. Karena perbedaan pendapat mengenai siapa yang
tepat untuk menggantikan kedudukan Muhammad sebagai pemimpin umat Islam, maka
jumlah yang terbesar menamakan kelompok mereka Islam Sunni. Mereka ingin agar
seseorang yang pantas untuk menjadi pengganti Muhammad haruslah memiliki
kesanggupan militer dan berasal dari suku Muhammad, suku Quraish. Kelompok yang
kecil kemudian menamakan diri mereka Islam Syiah menginginkan pengganti
Muhammad adalah seorang yang memiliki hubungan keluaga dekat dengan
Muhammad. Walaupun demikian, pada saat wafatnya Muhammad tidak memunyai
putra atau ipar yang dapat diangkat sebagai penerus Muhammad. Semua putra
Muhammad telah meninggal dan kedua cucu yang dipeliharanya (Hassan dan Hussein)
masih kecil pada waktu itu.
Tiga Khalifah (penerus) pertama dari Muhammad adalah para Khalifah Sunni, yang
keempat adalah Ali, sepupu Muhammad yang adalah menantunya karena telah
menikah dengan putrinya Fatima beberapa tahun sebelumnya. Ali hanya sanggup
mempertahankan posisinya secara singkat sebelum ia dibunuh pada tahun 661 M.
Kaum Syiah percaya bahwa pemimpin yang tepat adalah Ali dan kesebelas
keturunannya melalui cucu Muhammad. Hussein meninggal sebagai seorang martir di
Irak pada tahun 680 M. Mayoritas kaum Syiah percaya garis penerus Hussein berlanjut
sampai dengan turunnya Muhammad al-Mahdi, kesebelas "Imam yang benar" yang
secara misterius menghilang mulai tahun 874 M pada usia 5 tahun. Ia berhubungan
dengan orang-orang tertentu hingga tahun 941 M. Setelah itu harapan Syiah untuk
memiliki pemimpin Islam sepenuhnya beralih kepada seorang pembimbing rohani yang
tersembunyi dan tak tertihat yang namanya disebut Imam Mahdi (Mahdi = orang yang
membimbing), yang akhirnya akan kembali.
Pemimpin tak berdosa ini, Mahdi, akan mendirikan sebuah kerajaan damai dan keadilan
Islam pada waktu kesudahan kelak. Menurut kebanyakan umat Islam (termasuk kaum
Sunni), Mahdi itu akan dibantu oleh Yesus yang juga akan kembali ke bumi pada waktu
Mahdi itu tampil. Keduanya, Mahdi dan Yesus, akan ditawan oleh Masih ad-Dajjal,
sosok yang jahat dan bermata satu, yang pada akhirnya akan dibunuh, dan seluruh
dunia akan tunduk kepada Islam. Beberapa waktu setelah kemenangan Mahdi itu akan
terjadi kebangkitan umum orang-orang mati yang diikuti oleh penghakiman terakhir.
Umat Muslim pada umumnya memiliki kepercayaan yang kuat bahwa mereka yang
percaya pada masa depan akan berada di sebuah firdaus (surga). Bagi mereka yang
tidak percaya akan ada hukuman kekal. Namun, kepercayaan mereka sangatlah
berbeda dengan kepercayaan Kristen. Umat Islam Syiah pada umumnya memiliki
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harapan yang jauh lebih lengkap dan pengharapan yang terus-menerus mengenai
waktu-waktu akhir zaman daripada Islam Sunni.

Di Iran
Kaum Syiah pada umumnya percaya bahwa sang Mahdi masih hidup saat ini, walaupun
tidak terlihat (tersembunyi) dan ia sedang membimbing komunitas Syiah yang percaya.
Imam tersembunyi itu mengalihkan pengetahuannya kepada orang-orang Syiah yang
paling terkenal dan terpelajar pada masa kini sehingga mereka dapat mengajar para
anggota Syiah lainnya. Sebelum tampilnya pemimpin agama Iran, Ayatollah Khomeini,
komunitas Syiah menganut opini bahwa kepemimpinan yang benar tidak dapat
ditetapkan di atas bumi sebelum kembalinya sang Mahdi itu, dialah yang membimbing
secara benar. Khomeini mengklaim dirinya adalah wakil dari Imam Mahdi yang
tersembunyi itu yang telah memberitahukannya untuk mendirikan kerajaan damai dan
keadilan di atas bumi dengan berperang melawan musuh-musuh Islam. Umat Muslim
Syiah mendapatkan motivasi untuk menentukan takdir mereka sendiri dan tidak hanya
pasif menantikan kembalinya Imam tersembunyi itu. Saat menantikan kembalinya Imam
itu, diadakanlah tindakan revolusi. Khomeini secara terbuka mendorong golongan
rohaniwan untuk terlibat dalam perjuangan politik. Ia bertindak demikian karena
pemahamannya yang baru dari tradisi Syiah. Harapan untuk sebuah bangsa Islam
kelihatannya telah digenapi dalam pribadi Khomeini. Presiden Iran saat ini, Mahmoud
Ahmadinejad adalah seorang pengikut Khomeini dan ia tampaknya memiliki ide-ide
yang sama.
Permohonan Doa
•

•

Di Iran terdapat sekitar 200.000 mukhlas (pemimpin agama) Syiah, dan ribuan
mukhlas di Irak. Mereka memainkan berbagai peran yang sangat penting secara
keseluruhan dari masyarakat Islam. Mereka dengan bersemangat mengajarkan
umat untuk menempa keyakinan mereka pada Mahdi yang akan datang dan
bergiat dalam mempraktikkan Islam. Berdoa untuk para muklas agar mereka
datang, mengenal, dan menerima sang Juru Selamat, Yesus (Kisah Para Rasul
6:7).
Mesias adalah harapan akhir bagi keadilan dan kedamaian dunia. Alkitab
mengatakan bahwa pada suatu hari nanti bumi akan dipenuhi dengan
pengenalan pada Tuhan seperti menutupi lautan (Yesaya 11:9 dan Habakuk
2:4). Akan terdapat langit yang baru dan bumi yang (2 Petrus 3:13). Doakan agar
kaum Shyiah Iran dan Irak berjumpa dengan Yesus yang hidup dan memerintah
yang adalah harapan sejati dunia.
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Senin, 30 Agustus 2010: Aisyah: Istri Kesayangan
Mohammad

Aisyah adalah istri kesayangan Muhammad. Aisyah binti Abu Bakar (putri Abu Bakar)
telah lebih dulu dipertunangkan dengan Muhammad pada saat Aisyah berusia 6 tahun.
Pertunangan itu diprakarsai melalui ayah Aisyah setelah ia dan putrinya kembali dari
kunjungan singkat ke Ethiopia. Saat itu mereka harus melarikan diri dari para
penyembah berhala yang menganiaya mereka di Mekkah. Muhammad dan Aisyah
dipertunangankan untuk beberapa tahun sebelum pernikahan dilaksanakan pada saat
Aisyah berumur 9 tahun (Muhammad berumur 52 tahun pada waktu itu). Banyak umat
Muslim merasa malu atas pernikahan Muhammad dengan wanita sangat belia (banyak
yang tidak tahu bahwa hal itu terjadi). Beberapa orang bahkan meninggalkan Islam
tatkala mereka mengetahui kenyataan ini. Beberapa sumber mengatakan bahwa seusai
pernikahan itu Aisyah masih saja bermain dengan barang-barang mainannya, dan
Muhammad turut bermain bersamanya. Aisyah adalah satu-satunya pengantin perawan
Muhammad. Aisyah tidak bisa memberikan Muhammad keturunan, dan ia tidak memiliki
anak seumur hidupnya. Namanya berarti ia yang hidup" atau "hidup". Namanya juga
ditulis Aisya, Ayesha, Aisha, atau Aishah.
Saat ini terdapat konflik karena perbedaan pandangan mengenai status Aisyah di
antara umat Islam. Aisyah terlihat cemburu terhadap istri- istri Muhammad yang lain,
terutama Khadijah, istri pertama Muhammad yang meninggal sebelum Muhammad dan
Aisyah dipertunangkan. Umat Islam Sunni menghormati Aisyah dengan penghargaan
yang sangat tinggi sebagai istri kesayangan Muhammad dan salah satu wanita
terkemuka pada masanya. Umat Muslim Syiah di pihak lain menilai Aisyah dengan
sorotan negatif. Hal ini dikarenakan perannya selama perang saudara pertama dalam
Islam ketika cucu Muhammad, Hussein, beserta ayahnya, Ali, meninggal. Aliran Islam
Syiah memiliki dasar-dasar yang signifikan dalam berbagai peristiwa di sekitar kematian
Hussein dan Ali, ayahnya.
Aisyah adalah salah seorang penguasa Islam terkemuka pada periode awal. Ia dihargai
sebagai sumber dari banyak tradisi kisah tentang Muhammad (Hadits). Di saat
Muhammad sedang menghadapi kematiannya, ia menghabiskan momen-momen
terakhirnya didampingi oleh Aisyah yang berumur 18 tahun dan ia meninggal dengan
kepalanya di atas pangkuan Aisyah. Aisyah tetap tidak menikah sepanjang sisa
hidupnya (Qur'an 33:53). Aisyah meninggal pada tahun 678 M dalam usia 65 tahun
pada saat bulan Ramadan.
Permohonan Doa
•

Mari kita mendoakan mereka yang menggunakan nama Aisyah yang berjumlah
ratusan ribu di seluruh dunia, nama yang mereka ambil dari nama istri
kesayangan Muhammad.
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Mohon kepada Tuhan untuk membuka pintu-pintu kesempatan bagi AisyahAisyah masa kini. Kiranya mereka mendengar berbagai tradisi dan peristiwa
mengenai kehidupan Mesias dan akhirnya percaya dan menerima-Nya.
Berdoa untuk para Aisyah yang mungkin Anda ketahui atau yang Anda telah
dengar tentangnya. Mohon kepada Tuhan untuk menyatakan diri-Nya kepada
mereka agar mereka menemukan hidup di dalam Raja yang dibangkitkan.
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Sewaktu ia duduk di dalam kedai kopi Starbucks, menjauh dari kesibukan di sekitar mal
perbelanjaan, Hans (bukan nama sebenarnya) mempertimbangkan pilihan sulit yang
harus ia buat. Haruskah ia melanjutkan pekerjaannya sebagai pengusaha yang berhasi
di Bahrain, negara asalnya, atau haruskah ia berimigrasi bersama istrinya, Maria (bukan
nama sebenarnya), dan putranya yang masih kecil ke sebuah tempat yang dapat
mereka gunakan untuk menyembah Tuhan Yesus secara bebas tanpa gangguan dari
keluarganya? Lima tahun telah ia lalui untuk menemukan suatu jawaban rohani yang
benar. Ia membaca Alkitab, mengunjungi kota suci Mekkah, dan ia bermimpi tentang
seorang Yesus, yang memberitahukannya bahwa kota ini adalah tempat yang keliru
untuk mencari Dia! Segera setelah itu, seorang Kristen menjelaskan berita Injil kepada
Hans dan ia memutuskan untuk menempatkan imannya di dalam Mesias. Sekarang
Hans memikirkan tentang bagaimana ia dapat memberitakan Mesias kepada orangorang yang lain.
Selama hampir 100 tahun ada banyak orang Kristen yang bekerja di kerajaan pulau
Bahrain yang teletak di antara Arab Saudi dan Qatar. Pelajaran dan pelayanan kasih
mereka selama ini telah menjadi daya tarik bagi banyak orang Bahrain terhadap Injil.
Setengah juta orang Bahrain adalah keturunan campuran dari penduduk asli dan para
pendatang dan Jazirah Arab dan Iran. Beberapa ketegangan terjadi di antara mayoritas
Islam Syiah yang miskin dan minoritas Islam Sunni yang berkuasa dalam politik, juga
antara penduduk yang berlatar belakang Arab dan Persia. Namun karena kekuatan
ekonomi negara bergantung pada perdagangan, dan untuk keamanan diperlukan
kerukunan di antara mereka, maka kebutuhan ini telah mengantarkan orang Bahrain
untuk memiliki sikap toleran secara umum di antara mereka pada saat ini.
Ada sekitar 250.000 orang asing yang tinggat di Bahrain; mereka adalah para
profesional dari Eropa, Asia Timur, dan Afrika Selatan; para teknisi dan pekerja terampil
dari India dan Filipina; para pekerja kasar dan tenaga pembantu rumah tangga dari
Bangladesh, Nepal, Indonesia, dan belakangan ini dari Tiongkok. Karena kurangnya
undang-undang yang memiliki kekuatan hukum untuk melindungi para pekerja asing,
para pekerja konstruksi dan para pekerja rumah tangga, maka sering kali mereka harus
menanggung perlakuan kasar secara fisik, pelecehan seksual, penyitaan paspor, tidak
menerima gaji, atau gaji yang ditunda setelah mereka melewati jam-jam kerja yang
panjang.
Pemerintah saat ini menunjukkan toleransi yang baik terhadap orang- orang Kristen
asing pada waktu mereka beribadah dan mempraktikkan iman mereka. Walaupun
demikian demikian, para pengikut Kristus bisa saja lebih dibatasi pada masa
mendatang karena persaingan yang terjadi antara para menteri yang berpihak kepada
Arab Saudi dengan para anggota parlemen kaum Syiah, untuk menunjukkan siapakah
dari mereka yang paling "Islam".
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Permohonan Doa
•

•

•

Doakan orang-orang percaya di Bahrain seperti Hans dan Maria. Mereka
dihadapkan dengan sikap bermusuhan dari keluarga dan masyarakat. Setiap hari
mereka perlu keberanian dalam mengikut Tuhan.
Orang-orang Bahrain sering kali memunyai kesempatan untuk mendengar Injii
karena mereka melihat contoh melalui orang-orang Kristen asing yang bekerja di
antara mereka. Berdoa agar peluang ini dapat makin berlipat ganda. Doakan
agar hati dan pikiran mereka dibukakan oleh Tuhan (Lukas 24:32 dan Kisah Para
Rasul 16:14).
Berdoa bagi para pekerja asing miskin yang membutuhkan dukungan dan
keadilan. Berdoa agar orang-orang Bahrain berani untuk mengakui berbagai
dosa dan ketidakadilan dari masyarakat mereka sendiri.
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Rabu, 1 September 2010: India: Doa Untuk Berbagai
Kelompok Suku

Sebagai bagian dari upaya kita untuk mendoakan suku-suku yang paling sedikit
dijangkau di dunia, kami meminta Anda untuk berdoa bagi kelompok-kelompok suku
dalam daftar di bawah ini. Daftar ini berisikan 25 kelompok suku umat Muslim di India
dengan jumlah penduduk lebih dari 100.000 jiwa (informasi ini didapatkan dari pekerja
misi di ladang), dan belum ada saksi Injil yang diketahui berupaya membangun
persekutuan orang percaya lokal dari mereka. Suku-suku ini bukan hanya belum
mendengar Injil, tetapi juga belum ada utusan-utusan yang secara aktif memberitakan
Injil kepada suku mereka. Suku Kunjra adalah salah satu contohnya.
Kelompok Suku dan Populasi
Kunjra
822.140
Turk
530.187
Makhmi
469.871
Sudhan
446.757
Rowther
682.072
Bhatiara
259.188
Mahur/Mahuria
243.687
Yashkun
235.511
Bhatia
190.957
Jhojha
175.779
Nikari
147.684
Baluch
129.950
Molesalam
128.738
Pathan (Marwadi) 215.895
Shaikh (Marathi)
2.429.481
Shaikh (Marwadi) 1.541.534
Shaikh (Gujarat)
1.057.975
Shaikh (Maithili)
774.017
Shaikh (Magadi)
322.135
Shaikh (Oriya)
235.524
Shaikh (Mewari)
151.368
Shaikh (Konkani) 116.051
Shaikh (Dhundari) 404.463
Shaikh (Nimadi)
110.046
Shaikh (Shekhwati) 222.665
__________
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12.043.675

Kaum Kunjra
Kaum Kunjra tinggal di negara bagian Bihar di India, salah satu negara bagian yang
sangat menjunjung kasta di antara umat Muslim Sunni. Secara agama, sistem kasta
Sunni berbeda secara signifikan dengan sistem kasta Hindu. Sistem kasta Islam tidak
hanya menentukan status sosial berdasarkan kelahiran, melainkan juga pada umumnya
membatasi seorang pribadi pada suatu pekerjaan atau peran tradisional. Di dalam
sistem kasta ini, kaum Kunjra secara umum dimasukkan ke dalam kasta yang lebih
rendah dan berdasarkan sejarah adalah para pedagang kecil serta petani sayuran dan
buah-buahan. Kebanyakan dari mereka belum mengenal huruf. Mereka secara
signifikan merupakan kelompok yang besar dan lebih suka untuk menikah di antara
mereka sendiri.
Secara jelas belum ada orang percaya di antara suku Kunjra. Mereka tidak menolak
Injil; hanya saja mereka belum pernah mendengarnya. Sangat sedikit yang dapat
diketahui tentang kaum Kunjra. Karena itu, berdoalah bagi suku ini karena ada
kebutuhan darurat dalam krisis untuk memberitakan Injil kepada mereka.
Permohonan Doa
•
•

•

Berdoa agar lebih banyak informasi yang dapat diketahui tentang suku Kunjra
dan suku-suku yang lainnya di dalam daftar tersebut.
Mohonkan agar Allah mengirimkan para pemberita Injil yang berkomitmen untuk
tinggal di antara suku Kunjra dan suku-suku lainnya untuk berbagi kasih Kristus
dengan mereka.
Doakan agar Tuhan membangkitkan tim-tim doa untuk mendoakan suku-suku ini.

"Supaya jalan-Mu dikenal di bumi, dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa.
Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepada-Mu, ya Allah; kiranya bangsa-bangsa
semuanya bersyukur kepada-Mu." (Mazmur 67:3-4)
Catatan:
Bagi yang ingin mendapatkan PDF doa 40 hari maupun edisi khusus untuk anak-anak
dapat melayangkan permintaan Anda ke:
 < doa(at)sabda.org >
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Kamis, 2 September 2010: Kaum Jola di Afrika Barat

Sekumpulan anak-anak kecil duduk berdesakan mendengarkan cerita mengenai Nuh
dan bahtera. Barangkali beberapa dari mereka sudah mendengar tentang nabi Nuh
sebelumnya, tapi tidak satu pun mereka mengetahui kisahnya secara detail. Di
belakang mereka duduk pula beberapa dari ibu mereka, mengobrol dan menyalami
orang-orang yang berjalan lewat. Tidak lama, cerita pun berakhir. Anak-anak itu
berlarian untuk bermain, namun para ibu tetap tinggal. "Sampaikan kepada kami cerita
yang lain" kata salah seorang di antara para ibu itu, hal ini mengambarkan
kerinduannya untuk mendengar lebih banyak. Kebanyakan kaum Jola tidak pernah
mendengar kisah apa pun mengenai Kerajaan Tuhan dari Alkitab, namun banyak dari
mereka bersedia mendengarkan.
Ada sekitar 560.000 jiwa di suku Jola yang tinggal di tiga negara di Afrika Barat
(Senegal, Gambia, dan Guinea-Bissau). Jumlah terbesar berlokasi di wilayah
Casamance di Senegal Selatan. Di Gambia, banyak orang Jola tinggal di sepanjang tepi
selatan Sungai Gambia, sedangkan yang lain-lainnya telah berpindah ke kota setempat
untuk mencari kesempatan kerja dan pendidikan. Beberapa kaum Jola juga tinggal di
bagian utara dari Guinea-Bissau dan jumlah yang kecil di negara-negara Afrika Barat
lainnya.
Katolisisme telah ada di Senegal selama berabad-abad, dan sekarang beberapa
keluarga orang Jola adalah telah menjadi orang Katolik tradisional. Namun selama satu
abad yang lalu telah terjadi perpindahan besar-besaran ke agama sepupu karena
berbagai pengaruh dari utara. Kebanyakan orang dari kedua agama tersebut masih
mempertahankan berbagai kepercayaan dan praktik animistik tradisional mereka,
termasuk rasa takut pada ilmu sihir, roh-roh jahat, dan kutuk-kutuk. Pada saat ini lebih
dari 90% suku Jola mengklaim sebagai Muslim. Ada sekitar 2% yang mengakui sebagai
orang Kristen, tapi yang sungguh berkomitmen dalam kebenaran-Nya masih sedikit
jumlahnya.

Budaya
Kaum Jola dikenal dengan gaya mereka yang santai, ramah, dan bekerja keras. Para
petani di desa-desa menanam padi, kacang tanah, dan berbagai sayur-mayur. Mereka
tidak punya sistem kasta, semuanya dipandang sederajat. Mereka memiliki keluargakeluarga yang besar, mereka setia dan akrab satu sama lain. Banyak dari pria
melakukan poligami; tidak jarang ada suami yang memiliki 4 orang istri. Dalam setiap
rumah tangga, wanita bertanggung jawab untuk berkebun, mengolah padi, menyiapkan
makanan, melakukan tugas-tugas rumah tangga, dan mengurus anak-anak. Para pria
membangun rumah, membuat pagar-pagar, serta mengolah panen (terutama kacang
tanah) yang dijual untuk membekali sumber nafkah bagi keluarga.
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Permohonan Doa
•

•

•

Berdoa agar terang Tuhan bersinar di setiap desa dan kota kaum Jola. Doakan
agar mereka menerima berbagai mimpi dan visi mengenai Tuhan Yesus dan
percaya pada-Nya.
Doakan para pemimpin agama, kepala keluarga, dan tua-tua kelompok agar
banyak yang mengikut Mesias. Berdoa agar orang Kristen lokal dan pendatang
dikuatkan oleh Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan kepada semua kaum
Jola lewat berbagai cara dan sarana.
Berdoa untuk penerjemahan Alkitab yang sedang dikerjakan di Gambia. Tiga
kitab Injil lengkap sudah selesai dan sisa dari Perjanjian Baru sedang dikoreksi.
Doakan agar Tuhan membuka hati dan rohani orang Jola untuk mendengar dan
menerima firman Tuhan dalam bahasa mereka. Berdoa untuk para penerjemah
Gambia, yang mengusahakan berbagai cara untuk memberitakan Injil secara
jelas dalam bahasa mereka sendiri.

Catatan:
Bagi yang ingin mendapatkan PDF doa 40 hari maupun edisi khusus untuk anak-anak
dapat melayangkan permintaan Anda ke:
 < doa(at)sabda.org >
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Jumat, 3 September 2010: Doa-Doa Jumat: Fokus Doa
Jumat

Umat Muslim tidak terlalu berpikir tentang hubungan pribadi dengan Allah, mengenal
Allah, atau mendengar dari Allah. Doa-doa wajib dalam Islam setiap harinya telah
terpola dan terfokus dan diekspresikan dengan rasa hormat yang tertuju pada Allah.
Walaupun permohonan doa-doa pribadi dimungkinkan dalam ajaran Islam, namun doadoa wajib yang formal merupakan suatu kewajiban dari kegiatan doa yang paling
penting bagi umat Muslim.
Doa-doa dalam Islam pada umumnya tidak dimaksudkan untuk membawa diri
seseorang ke dalam hubungan pribadi dengan Allah. Bahkan, ketika umat Muslim
berbicara dalam doa sebagai komunikasi dengan Allah, mereka tidak berpikir bahwa
Allah sebetulnya hendak berbicara balik kepada mereka. Komunikasi itu selalu satu
arah. Dalam kepercayaan minoritas Islam Sufi yang sangat kecil, orang bisa berbicara
menemui Allah. Walaupun demikian, kepercayaan dan praktik di antara orang-orang
Sufi lebih menekankan pada pengalaman berada di dalam yang ilahi daripada
mengenal Allah dalam pengertian berhubungan yang berorientasi pada komunikasi.
Dalam kehidupan orang Kristen, pengertian mengenal Tuhan melalui hubungan secara
pribadi merupakan kunci dari iman (Yohanes 17:3). Menurut Islam ortodoks Allah tidak
pernah berbicara kepada manusia secara langsung, dan sebetulnya Ia bahkan tidak
berbicara kepada siapa pun secara tidak langsung (melalui para malaikat) sejak masa
Muhammad. Umat Muslim secara universal percaya bahwa Muhammad adalah nabi
terakhir dan terbesar dari segala nabi. Menurut mereka Muhammad membawa
pewahyuan terakhir yang diucapkan oleh Allah yang pada akhirnya menjadi kitab AlQuran.
Doa diyakini sebagai sarana untuk mengendalikan umat Islam dari berbuat kesalahan
dan penyimpangan moral. Menurut sebuah kisah tradisional, suatu saat seseorang
bertanya kepada Muhammad, "Perbuatan apakah yang terbaik?" Ia menjawab,
"Menyampaikan doa-doa pada waktu yang telah ditetapkan." Ketika ditanyai lagi,
"Apakah kebaikan yang berikutnya?" Ia menjawab, "Menjadi baik dan berbakti kepada
kedua orangtuamu." Saat ditanyai lagi, "Apakah kebaikan berikutnya lagi?" Ia
menjawab, "Berpartisipasi dalam Jihad dalam jalan Allah." Doa merupakan hal yang
sangat penting dalam Islam.

Kaum Kho
Hari ini menjelang tengah hari, ribuan suku Kho di daerah pegunungan Pakistan Utara
akan menuju ke masjid-masjid lokal mereka. Hampir tidak ada di antara mereka yang
pernah bertanya, "Apakah Allah masih berbicara kepada manusia sekarang ini?"
Banyak di antara mereka berpikir bahwa doa mereka akan mendatangkan pahala dari
Allah.
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Kelompok suku Kho berjumlah sekitar 320.000 jiwa. Belum ditemukan adanya orang
percaya dalam suku ini. Pada saat ini belum ada yang berupaya secara khusus untuk
memberitakan Injil pada mereka. Suku Kho masih menutup diri terhadap Injil.
Kebanyakan dari mereka tinggal di lereng-lereng dataran tinggi, yang sulit bagi
pertanian karena kemiringan tanah di pegunungan yang kering.

Bahasa utama suku Kho adalah Khowar digunakan di perumahan, di desa-desa, dan
juga bagi anak-anak dalam pendidikan nonformal tentang adat-istiadat, tradisi, nilai-nilai
kepercayaan dari masyarakat suku Kho. Tradisi lisan bahasa Khowar sarat dengan
puisi dan nyanyian yang sangat disukai dari generasi ke generasi.
Permohonan Doa
•
•
•

Berdoa agar Tuhan melunakkan hati suku Kho yang masih sangat menentang
terhadap Injil.
Berdoa agar Tuhan membangkitkan orang percaya yang bersedia tinggal dalam
waktu yang lama untuk melayani suku-suku di Pakistan Utara.
Doakan agar kaum Kho menerima mimpi-mimpi dan penglihatan dari Tuhan
Yesus.
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Sabtu, 4 September 2010: Rajshahi, Bangladesh

Menurut legenda yang terkenal, seorang Muslim Sufi saleh bernama Shah Makhdum
menunggangi seekor buaya di atas sungai dan membawa agama Islam ke Rajshahi.
Tempat keramatnya di kota itu dikunjungi oleh banyak orang Muslim setempat untuk
mencari pengobatan, kemandulan dalam mendapatkan anak, dan berbagai masalah
lainnya.
Kota Rajshahi terletak di tepi sungai Gangga beberapa kilometer dari India, kota ini
adalah rumah bagi sekitar 500.000 jiwa umat Muslim Bengali. Daerah ini secara
berturut-turut telah didominasi oleh berbagai golongan kekuasaan secara silih berganti,
antara lain: orang-orang Arya, Budha, Hindu, Islam, bangsa Inggris, dan terakhir adalah
bangsa Pakistan sebelum negara itu akhirnya memperoleh kemerdekaan pada tahun
1971. Kota Rajshahi menjadi terkenal selama kekuasaan Raja Inggris, dan pernah satu
kali kekuatan Hindu menonjol, namun sekarang kota ini penduduknya 90% adalah umat
Muslim. Pada umumnya, mereka memiliki pemikiran yang terbuka dan liberal. Kampus
universitas utama dikuasai oleh kumpulan mahasiswa dari partai Jamaati-Islam, dan
kota ini telah menjadi pusat bagi beberapa aktivitas teroris kecil.
Rajshahi adalah kota pusat pendidikan Bangladesh; terdapat lebih dari sepuluh
universitas besar, perguruan tinggi, dan sekolah kesehatan di kota ini dan Universitas
Rajshahi memiliki 25.000 mahasiswa. Kota yang memiliki rumah sakit Kristen ini juga
merupakan pusat kesehatan bagi Bangladesh.
Hampir 100 tahun silam, Injil mulai menghasilkan buah di dalam masyarakat Muslim di
kota ini melalui ayat firman Tuhan yang dibagikan dalam dialek Islam Bengali. Ratusan
orang percaya pada Kristus dan menerima iman yang baru. Sayangnya, mereka
didorong untuk meninggalkan tradisi dan dialek mereka, lalu bergabung ke dalam
gereja yang berlatar belakang budaya Hindu. Akhirnya gerakan itu mati dan dilupakan.
Pada awal 1980-an, seorang pengusaha muda pemberani dari latar belakang Muslim
pindah ke Rajshahi dan mulai bersaksi kepada umat Muslim. Ia memberi semangat
kepada orang Kristen untuk tetap tinggal di dalam keluarga dan budaya mereka.
Sebagai hasilnya, sekarang terdapat tiga persekutuan rumah di kota itu, dan ada lebih
banyak persekutuan di desa-desa di sekitarnya. Kelompok persekutuan ini sedang
bertumbuh dengan semangat dan berani untuk bersaksi ke luar. Untuk melengkapi
mereka diperlukan pengajaran firman Tuhan dan pemuridan guna kelangsungan
gerakan tersebut.
Pada masa lalu, pelayanan telah diutamakan dan difokuskan pada para pria, sehingga
pelayanan untuk para wanita dan anak-anak kurang terpenuhi dengan baik. Banyak dari
kaum wanita masih belum kenal huruf, dan mereka tidak bebas untuk bepergian di
waktu luang.
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Permohonan Doa
•

•

•

•

•

Berdoa untuk persekutuan-persekutuan rumah agar umat Kristen bertumbuh
dalam kedewasaan, ketaatan, dan pengetahuan firman Tuhan. Doakan para
penatua yang melayani agar mereka berkomitmen untuk hidup kudus dan saleh
(1Timotius 3:1-13).
Berdoa agar para suami yang beriman mengajarkan firman Tuhan pada istri
mereka, mempertahankan ibadah keluarga dan mengambil tanggung jawab bagi
iman anak-anak mereka. Doakan agar lebih banyak wanita mendapat
kesempatan untuk bertumbuh menjadi dewasa rohani.
Beberapa orang di kota telah mulai menjual Alkitab dalam dialek Muslim Bengali.
Doakan agar mereka yang membutuhkan dapat membelinya, membacanya, dan
memahami firman Tuhan.
Di distrik Rajshahi yang lebih besar, ada banyak orang Kristen baru yang sedang
bersekutu bersama-sama di berbagai tempat. Berdoa agar mereka menyadari
keharusan ibadah hari Minggu secara rutin.
Doakan untuk pelayanan di kampus-kampus. Doakan agar Tuhan
membangkitkan para saksi Kerajaan-Nya yang akan memberitakan Injil pada
para mahasiswa di tiap kampus. Pada akhir-akhir ini telah ada beberapa saksi
yang melayani.
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Minggu, 5 September 2010: Menemukan Pengantin
Wanita di Kirgizstan

Di berbagai gunung, bukit, lembah, kota, dan desa di Kirgizstan banyak wanita muda
secara tiba-tiba dan tak diharapkan mendapati diri mereka menikah. Kirgizstan
memunyai masalah sosial yang signifikan dalam bidang pernikahan. Sama halnya
banyak masyarakat Barat, Afrika, dan Asia perlu dibebaskan dan kecanduan pornografi
dan kehidupan seks sebelum nikah dan di luar pernikahan. Hal-hal semacam ini
seharusnya dibuang.
Kira-kira 40% para pengantin wanita di Kirgizstan diculik dan dinikahi secara paksa. Ini
merupakan adat kesukuan dari banyak generasi yang lalu, jadi bagi banyak dari mereka
hal itu sudah merupakan tradisi, namun itu sebetulnya melanggar dua dari Sepuluh
Perintah Allah: "jangan mencuri" dan "jangan berzinah". Selama era Soviet praktik itu
ditekan tapi tidak seluruhnya dihapuskan. Selama beberapa dasawarsa terakhir praktik
itu telah berkembang dalam skala besar. Hanya sedikit pernikahan yang diatur,
dirundingkan, dan secara bersama disepakati. Penculikan pengantin wanita adalah
ilegal namun kebanyakan pelanggar tidak dituntut secara hukum. Islam juga menentang
pernikahan paksaan.
Dalam kebanyakan kasus para pemudi tidak setuju terhadap penculikan dan sering kali
"pernikahan" diberlakukan oleh karena telah diperkosa. Beberapa orang memberi
persetujuan mereka guna menghindari berbagai kesulitan, yang lainnya pasrah
menerima "nasib" mereka, para keluarga mereka diundang dan pernikahan
dilangsungkan. Banyak mereka tinggal bersama suami baru mereka tetapi ada juga
yang berupaya kabur. Beberapa wanita muda itu melakukan bunuh diri atau dibunuh
jika mereka tidak menurut. Terjadilah trauma psikologis yang sangat mendalam.
Secara tipikal seorang pemuda bisa saja berupaya untuk "berkencan" dengan pemudi
walaupun berkencan "gaya Barat" tidaklah mungkin di Kirgizstan. Masyarakat Kirgiz
sangat membatasi waktu luang bersama antara para pemuda dan pemudi. Ada juga
keluarga yang berupaya merundingkan suatu kecocokan. Ada kalanya ini berhasil, dan
pernikahan dirancangkan. Walaupun demikian, banyak pemuda mendapati diri mereka
berada dalam kondisi yang sulit karena mereka tidak sanggup menikah karena beragam
alasan finansial, keluarga, sosial, atau pribadi. Dalam kasus demikian (80-90% dari
kasus) mereka menempuh cara menculik dengan bantuan para teman dan keluarga
besar mereka (orang tua, saudara kandung, paman, bibi, dan sepupu). Saat ini sedang
terjadi perdebatan dan upaya perubahan oleh para wanita.
Para pemudi dapat diculik tanpa bisa diperkirakan, bisa di mana saja atau kapan saja,
itu bisa terjadi di rumah, di tempat umum, atau bahkan sewaktu bekerja di ladang.
Pengantin wanita yang diculik acapkali dibawa kepada keluarga calon suaminya, dan
sanak keluarga wanita diminta untuk membujuk dia agar menerima nasibnya serta
bergembira menerima calon suaminya. Banyak mereka akan berkata, "Saya juga
diculik, kita semua diculik. Inilah cara kami". (Banyak orang bertanya, apakah
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berkencan "gaya Barat" adalah suatu solusi yang baik atau tidak dalam upaya
menemukan seorang teman hidup).
Permohonan Doa
•

•

•

Banyak orang Muslim Kirgiz berusaha mengubah situasi ini dengan beragam
cara. Berdoa agar Tuhan membawa orang-orang Kirgiz kepada perubahan hati
secara nyata dalam bidang ini.
Berdoa agar Tuhan mengutus duta-duta kerajaan-Nya untuk meceritakan Injil
bagi orang-orang Kirgiz. Berdoa Tuhan membuka dan melembutkan hati mereka
untuk menerima Mesias.
Berdoa agar Tuhan membukakan pengertian yang benar kepada orang-orang
Kirgiz mengenai sifat dan arti sejati tentang pernikahan (Efesus 5:21-33).
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Senin, 6 September 2010: Umat Muslim di Korea
Disampaikan oleh: Hyunsoo Lee

Kehadiran komunitas kecil umat Muslim di Korea dapat ditelusuri kembali sejak abad
ke-13 hingga 14. Hubungan dengan umat Muslim pada kurun waktu itu sepertinya
berkaitan dengan perdagangan aktif dan pertukaran komersial antara Korea dan
Tiongkok. Kehadiran sedikit umat Muslim ini dapat ditemukan dalam sejarah Korea
hingga masa penjajahan Jepang pada tahun 1920-an. Pada masa itu, ribuan orang
Muslim Kazakh datang ke Korea dan menetap di bawah pemerintahan penjajah Jepang.
Pada tahun 1950 Perang Korea pecah. PBB mengirimkan pasukan ke Korea guna
berperang melawan kaum komunis Korea Utara. Sebagai bagian dari upaya perang,
bangsa Turki mengirimkan satu batalyon tentara ke Korea. Ini adalah permulaan dari
kontak modern pertama orang-orang Korea dengan umat Muslim. Dua imam Turki
datang bersama dengan rekan tentara-tentara mereka dan mulai memperkenalkan
Islam melalui jalur pendidikan, di lembaga pendidikan pribadi Chung Jin, kepada orangorang Korea yang lelah karena perang. Dalam waktu beberapa tahun, dua orang Korea
menjadi Muslim melalui upaya-upaya mereka. Dikatakan bahwa sekarang terdapat lebih
dari 35.000 orang Muslim etnis Korea sejak dua orang Korea pertama yang menjadi
Muslim pada tahun 1955. Para umat Muslim Korea mendirikan masjid pertama mereka,
disebut Masjid Sentral, di Iteawon di Seoul dengan bantuan keuangan dari negaranegara Islam. Kini terdapat lebih dari 10 masjid dan 40 langgar di Korea.
Umat Muslim Korea mulai mendapatkan perhatian dari masyarakat karena
pertumbuhan mereka di Korea. Kendati pun data statistik lengkap masih kurang,
dipercaya jumlah mereka secara berangsur-angsur bertambah dalam tahun-tahun
terakhir ini. Sebagai tambahan, makin banyak umat Muslim asing yang berdatangan di
Korea. Pada tahun 2007 terdapat sekitar 110.000 orang Muslim asing menetap di Korea
Setatan. (Pendatang dari Bangladesh dan Pakistan kebanyakan adalah para pekerja
ilegal.)
Oleh karena orang Korea kurang mengerti tentang agama Islam dan kebudayaannya,
orang-orang Muslim tampaknya diperlakukan buruk dan didiskriminasikan secara
kultural di berbagai pabrik dan sekolah. Secara budaya adalah sulit untuk tidak makan
daging babi di Korea. Sebagai contoh, seorang pekerja Muslim Uzbek yang datang ke
Korea untuk mengikuti program pelatihan dari pemerintah Korea Selatan bagi orang
Asia; ia secara tidak kebetulan ditugaskan ke suatu peternakan babi untuk pelatihan,
walaupun umat Muslim dilarang memelihara babi untuk dipotong menurut agama
mereka.
Permohonan Doa
•

Berdoalah untuk kesadaran dan pengertian lebih besar mengenai agama dan
budaya Islam dalam masyarakat Korea pada umumnya. Ini akan memudahkan
integerasi sosial umat Muslim yang lebih besar di dalam masyarakat
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Sebagaimana masyarakat Korea pada umumnya, gereja-gereja Korea juga
kurang mengetahui tentang Islam. Oleh karena dampak negatif dari berbagai
insiden yang melibatkan orang-orang Korea di Afghanistan dan tempat lainnya,
rasa permusuhan dan ketakutan terhadap orang-orang Muslim dan Islam telah
menyelusup masuk ke dalam hati beberapa orang Kristen Korea. Mereka perlu
mengalahkan rasa marah dan takut (1Yohanes 4:18 dan 2Timotius 1:7). Doakan
orang Kristen Korea untuk memiliki pembaruan visi dan kerinduan guna melayani
orang-orang Muslim.
Berdoa mohon Tuhan membuka dan melembutkan hati orang-orang Muslim
untuk menerima Mesias yang diberitakan kepada mereka.
Berdoa mohon Tuhan berkenan melakukan berbagai lawatan Ilahi (mimpi,
penglihatan, dll.) dalam kehidupan orang-orang Muslim di Korea.
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Selasa, 7 September 2010: Sabah dan Sarawak, Malaysia
Timur
Disampaikan oleh: Hyunsoo Lee
Penduduk Sarawak: 2.176.800
Penduduk Sabah: 3.387.880
Sabah, yang dikenal dengan sebutan "Negeri Angin Mamiri", secara geografis
didominasi oleh gunung tertinggi di Asia Tenggara, Gunung Kinabalu (4.095 meter).
Sabah memiliki populasi Muslim lebih banyak dari Sarawak, tapi jumlah orang Melayu di
keduanya sama. Penduduk yang Muslim yang dari berbagai kelompok etnis lainnya
adalah para imigran tidak resmi dan pendatang dari Indonesia dan Filipina selatan:
orang Badjau, Bisaya dan Bonggi, dll..
Sarawak lebih dikenal sebagai rumah bagi suku-suku pemburu kepala di Kalimantan,
banyak dari mereka masih hidup dalam rumah-rumah panjang tradisional di hulu
sungai. Orang-orang Melayu Sarawak yang tinggal di desa-desa pesisir bekerja sebagai
petani dan nelayan, sedangkan mereka yang tinggal di kota-kota kecil kebanyakan
bekerja di pemerintahan. Ada juga kelompok Muslim lainnya yang sering dikategorikan
sebagai orang Melayu, yakni kaum Melanau, yang walaupun mereka kecil secara
jumlah, namun memunyai pengaruh besar melalui berbagai kedudukan dalam
pemerintahan Serawak. Demikian pula dengan orang-orang Kadayan, Tatau, dan
Sebob.
Rimba-rimba Kalimantan dikategorikan sebagai yang paling asli di seluruh dunia. Barubaru ini protes besar-besaran telah dilakukan terhadap penebangan hutan secara liar di
Kalimantan yang telah mengakibatkan kerusakan habitat rimba. Sarawak yang memiliki
sungai-sungai yang mengalir deras sedang mengembangkan program besar-besaran
untuk memanfaatkan tenaga hidrolistrik melalui pembuatan bendungan-bendungan
yang membawa dampak bagi margasatwa dan fauna. Pulau Kalimantan masih banyak
mengandung daya tarik alami dan semakin banyak penduduknya yang terlibat dalam
usaha pelestariannya.
Di antara mayoritas penduduk Muslim, terdapat sebuah kelompok orang Kristen yang
sangat aktif di Asia Tenggara. Kelompok orang-orang percaya dari suku-suku pribumi di
Malaysia Timur telah mengalami berbagai mukjizat dalam kebangunan-kebangunan
rohani. Sejumlah organisasi atau perkumpulan berdampak luar biasa di seluruh Sabah.
Pada sensus tahun 2000 di Sarawak, 43% penduduk mengindikasikan kepercayaan
terhadap Mesias sementara banyak dari penduduk suku-suku asli di sana telah percaya
kepada Kristus. Terobosan-terobosan besar di antara orang-orang Melayu di Sabah dan
Sarawak diharapkan membawa dampak signifikan bagi penduduk Melayu yang lebih
besar yang tinggal di Semenanjung Malaysia.
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Permohonan Doa
•

•
•

Kiranya Tuhan memberikan hikmat pewahyuan dan keberanian bagi orang
percaya untuk aktif dengan berbogai cara memberitakan Injil kepada para
tetangga dan rekan kerja mereka yang Muslim. Berdoa agar Tuhan mencurahkan
Roh kudus dan memanifestasikan karunia-karunia Roh-Nya dalam kehidupan
orang Kristen untuk menolong umat Muslim menerima Mesias.
Berdoa untuk pembentukan kelompok-kelompok orang percaya yang relevan
secara budaya di setiap kelompok masyarakat Muslim.
Berdoa agar Tuhan memberikan jalan keluar dan berbagai tantangan yang
dialami oleh mereka yang baru menerima Mesias maupun bagi mereka yang
melayani-Nya.
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Rabu, 8 September 2010: Negara Inggris

Negara Inggris memiliki sejarah yang panjang dan beragam dalam hubungannya
dengan umat Muslim di seluruh dunia. Pada abad ke-13 dan 14 para pedagang Inggris
melakukan berhubungan dengan umat Muslim sewaktu mereka berlayar melalui Laut
Tengah dan sekitar pantai Afrika memasuki Teluk Arab. Beberapa orang Muslim
pertama yang menetap di Inggris adalah para pelaut dari Yaman. Inggris kemudian
menjadi bersahabat dengan bangsa-bangsa Islam selama pemerintahan Ratu Elisabeth
I yang meminta bantuan pada Sultan Murad dari Utsmaniyah untuk menghadapi
armada Spanyol. Kemudian, Inggris menjajah banyak negara Islam yang menghasilkan
suatu hubungan yang sama sekali berbeda antara Inggris dengan banyak umat Muslim.
Sewaktu Kerajaan Inggris mulai berubah setelah Perang Dunia II dan banyak jajahan
memperoleh kemerdekaan mereka, imigrasi besar dimulai dari wilayah eks-jajahan
Inggris. Imigran yang terbanyak berasal dari Asia Selatan yang membangun rumahrumah mereka di berbagai kota besar dan kota kecil di Inggris. Saat ini diperkirakan ada
sekitar 1,4 juta jiwa umat Muslim yang tinggal di Britania. Mereka datang dari seluruh
dunia dan termasuk para imigran generasi kedua dan ketiga, dan juga orang kulit putih
Inggris yang berpindah memeluk agama Islam.
Peristiwa-peristiwa beberapa tahun terakhir ini telah membawa kesulitan bagi banyak
orang Kristen dalam membangun hubungan dengan tetangga mereka yang Muslim.
Berbagai kesalahpahaman budaya dan ketertutupan orang Muslim telah menjadi
tantangan bagi banyak orang Kristen Inggris yang ingin mendekati mereka dan
membuat mereka sebagai saudara/i Muslim. Pendidikan merupakan kunci pada kedua
belah pihak, untuk mengatasi rasa takut dan menciptakan hubungan baik yang bisa
saling berbagi, baik di sekolah, tempat kerja, maupun lingkungan tempat tinggal.

Umat Islam Inggris -- Sensus Kategori Etnik 2001
Sebanyak 69% dari umat Islam di Kerajaan Inggris berasa dari India. Dan 31% lainnya
dari berbagai tempat di dunia. Sensus kategori etnik "Orang kulit hitam" (6%) melingkupi
"Orang Karibia, orang Afrika, dan orang berkulit hitam lainnya." Sensus yang baru akan
segera diadakan. Diperkirakan bahwa persentasi Asia Selatan akan bertambah menjadi
sangat tinggi.
Permohonan Doa
•
•
•

Berdoa untuk melawan serta menolak rasa takut yang menghinggapi banyak
orang Inggris terhadap orang Muslim dan budaya mereka.
Doakan agar terjalin persahabatan tulus yang berkembang melewati kendala
budaya dan kasih sejati dalam hubungan antara orang Kristen dan Muslim.
Berdoa agar gereja menjadi tempat yang nyaman bagi para imigran Muslim yang
baru dan umat Muslim lainnya yang merasa terasing. Berdoa agar programprogram pelayanan yang diterapkan mencerminkan kasih Kristus.
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Doakan agar terjadi dialog yang berkesinambungan di dalam hikmat Tuhan
antara para pemimpin Kristen dan Muslim dalam bangsa ini dan dapat
menghasilkan buah.
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Kamis, 9 September 2010: Kata Penutup Dari Ketua 30
Hari Doa Internasional

Selama 9 tahun terakhir ini saya telah menerima tugas untuk dikerjakan bersama-sama,
yaitu menyusun materi doa 30 Hari Doa Internasional (40 Hari Doa Mengasihi Bangsa
dalam Doa). Saya berterima kasih atas partisipasi Anda dalam gerakan doa ini dari
tahun ke tahun. Banyak kemajuan telah terjadi dalam memperkenalkan Mesias kepada
saudara/i Muslim di seluruh dunia. Panduan doa ini telah memainkan peran penting
dalam kegerakan tersebut. Tuhan sedang melakukan perkara-perkara yang
menakjubkan.
Belum lama ini saya mempelajari tentang kehidupan seorang pria bernama Mahesh
Das, yang kemudian dikenal sebagai Birbal (1528 -- 1586). Pria ini menjadi kepala
pengurus rumah tangga istana Kaisar Akbar yang Agung di kekaisaran Mughal di India.
Birbal mewujudkan beberapa hal yang mendapat penghargaan dalam budaya Islam. Ia
memiliki kejenakaan dan hikmat yang sangat hebat. Berikut ini adalah salah satu kisah
tersebut.
Suatu hari, kaisar Akbar sedang berjalan-jalan di kebun istananya bersama Birbal.
Banyak burung gagak yang terbang di sekitar itu. Raja menikmati saat-saat mengawasi
burung-burung itu. Ia bertanya kepada Birbal, "Berapa banyak burung gagak yang ada
dalam kerajaanku?" Birbal berpikir sejenak, lalu menjawab, "Ada 95.463 burung gagak
dalam kerajaan Paduka, Tuanku". "Bagaimana kamu tahu jumlah pastinya? raja
bertanya. "Paduka bisa saja menyuruh orang menghitung burung-burung itu," kata
Birbal. Raja bertanya lagi, "Dan kalau ternyata jumlah burung itu kurang dari jumlah
yang kau sebutkan tadi, bagaimana?" Birbal segera menjawab, "Itu berarti beberapa
dari burung-burung itu sedang pergi untuk menjenguk para sanak keluarga di beberapa
kerajaan yang bertetangga." Raja bertanya lagi, "Nah, kalau ternyata jumlahnya lebih
dari yang kau sebutkan?" "Itu berarti bahwa burung-burung gagak yang lain sedang
mengunjungi kerajaan Paduka, Tuanku," jawab Birbal dengan tenang.
Kejenakaan dan hikmat dari pria ini merebut hati raja Akbar. Ada cerita yang
mengatakan ketika Birbal meninggal dalam suatu pertempuran di Afghanistan, Akbar
berkabung selama beberapa bulan. Ia mengalami kehilangan yang mendalam. Pernah,
pada suatu hari seekor gajah liar mengejar Birbal yang berjalan kaki ketika sedang
berburu. Binatang yang sangat besar itu berada sangat dekat yang dapat
memungkinkan Birbal terbunuh. Namun pada detik-detik terakhir Akbar menunggang
kudanya datang ke depan gajah yang sedang marah itu. Binatang itu sangat terkejut
oleh keberanian Akbar sehingga ia berpaling dan kabur. Dengan mempertaruhkan
nyawanya sendiri, Akbar telah menyelamatkan sahabatnya. Kita, sebagai orang
percaya telah mengenal seorang "Sahabat" yang telah memberikan nyawa-Nya untuk
kita.
Persahabatan mempermudah untuk memperkenalkan Injil. Saya ingin menguatkan
Anda untuk menjadi sahabat bagi saudara/i Muslim dalam hati Anda. Besok adalah hari
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Jumat. Bergabunglah dengan saya untuk mendoakan umat Islam pada setiap hari
Jumat selama minggu-minggu dan tahun-tahun mendatang. Dengan cara ini Anda
dapat melanjutkan pelayanan bagi penyelamatan jiwa-jiwa. Pada situs kami Anda bisa
mendapatkan beberapa informasi guna membantu Anda berdoa pada hari-hari Jumat.


http://30-days.net

Permohonan Doa
Hari ini kami mengajak Anda untuk mendoakan para koordinator panduan doa ini di
seluruh dunia. Mereka telah melayani dalam produksi dan distribusi literatur doa ini
selama bertahun-tahun, yang dalam kasih karunia Tuhan senantiasa membuat segala
pekerjaan-Nya berhasil.
•

Victor, Ketua Koordinator "30 Hari Doa Internasional" -
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Publikasi 40 Hari Doa 2010

Kontak Redaksi 40 Hari Doa
: 40hari@sabda.org
Arsip Publikasi 40 Hari Doa
: http://www.sabda.org/publikasi/40hari
Berlangganan Gratis Publikasi 40 Hari Doa : berlangganan@sabda.org atau SMS: 08812-979-100

Sumber Bahan untuk Doa
•
•
•
•

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

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

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

YLSA – Yayasan Lembaga SABDA:
•
•
•
•
•

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

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

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

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

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

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

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