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22 Juli 2011: Suku Aceh, Indonesia
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Orang Aceh tinggal di ujung bagian utara pulau Sumatera di provinsi Daerah Istimewa Aceh. Ibu
kotanya adalah Banda Aceh¸ yang biasa dikenal dengan sebutan "Serambi Mekah". Provinsi
Aceh merupakan satu- satunya provinsi di Indonesia yang telah menerapkan Hukum Syariat
Islam¸ yang secara sah telah dilembagakan/diterapkan. Namun demikian¸ hingga kini kelompok
orang-orang dari etnis lain bebas untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan masingmasing.
Mayoritas Orang Aceh adalah kaum Muslim Sunni. Meskipun sebagai umat yang taat
menjalankan ibadah berdasarkan agama Islam¸ banyak orang Aceh yang masih dipengaruhi oleh
kepercayaan animisme -- percaya kepada roh-roh dan berbagai takhayul. Kepercayaankepercayaan ini berfokus pada pencarian perlindungan melalui hal yang bersifat magis atas
pengaruh dan kontrol dari roh-roh yang baik maupun jahat.
Daerah Istimewa Aceh kaya akan sumber daya alam¸ seperti hasil pertanian¸ pertambangan dan
industri¸ dan lain-lain. Kepariwisataan merupakan suatu industri yang sangat potensial. Namun¸
keterbatasan infrastruktur di daerah ini menjadi faktor penghambat pengembangan pariwisata
menjadi sebuah industri daerah. Sebelum mencapai potensi ekonomi mereka secara maksimal¸
dari segi sumber daya manusia¸ orang Aceh perlu meningkatkan keterampilan/keahlian mereka
dan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya demi kesejahteraan daerah ini.
Pokok Doa:
1. Berdoa agar Roh Kudus membuka jalan untuk kasih Kristus dinyatakan bagi orang-orang
Aceh dan melembutkan hati orang Aceh¸ sehingga mereka boleh melihat terang Allah. Berdoa
juga supaya anak- anak Tuhan di Aceh berani menyaksikan perbuatan Allah yang besar kepada
saudara-saudara mereka yang belum percaya.
2. Doakan agar sumber-sumber alam yang ada di Aceh dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk
kesejahteraan masyarakat di sana. Doakan juga agar masyarakat Aceh dapat lebih meningkatkan
potensi diri sehingga mereka bisa berkarya dengan maksimal.
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Orang Bajau (juga disebut orang Bayo¸ Gaj¸ Luaan¸ atau Lutaos) adalah kelompok orang yang
sangat giat melaut. Mereka tinggal di sepanjang daerah-daerah pantai Sulawesi¸ Maluku¸
Kalimantan¸ Sumatera¸ dan Nusa Tenggara. Mobilitas mereka yang tinggi membuat orang luar
menyebut mereka sebagai "gipsi laut". Di kawasan Indonesia timur¸ sebagian besar orang Bajau
ditemukan di kepulauan dan distrik-distrik pantai Sulawesi. Bahasa sehari-hari mereka adalah
bahasa Bajau¸ yang adalah cabang dari kelompok bahasa Melayu.
Mata pencaharian orang Bajau adalah sebagai nelayan. Hewan laut tangkapan nelayan Bajau pun
beraneka ragam; terdapat lebih dari 200 spesies ikan yang mereka tangkap. Kegiatan melaut
orang Bajau juga bervariasi¸ tergantung pasang surut air laut¸ angin muson dan angin lokal¸ arus
laut¸ migrasi ikan "pelagik" (ikan di laut lepas)¸ dan siklus kalender bulan. Kebanyakan ikan
yang ditangkap diawetkan dengan proses penggaraman atau pengeringan.
Meskipun beberapa orang Bajau sudah mulai tinggal di daratan¸ namun masih banyak dari antara
mereka yang tinggal di perahu-perahu nelayan. Orang-orang Bajau yang tinggal di perahu
menilai diri mereka sendiri (untuk membedakan mereka dengan orang-orang lain) sebagai
kelompok yang tidak agresif¸ yang menghindari konfrontasi fisik. Kosekuensinya¸ kelompokkelompok lainnya yang mendominasi kegiatan politik di sekitar itu memandang rendah orangorang Bajau dan menganggap mereka sebagai orang-orang lemah dan tidak dapat dipercaya.
Orang Bajau adalah kaum muslim Sunni dari mazhab Syafi’i¸ yang menganggap keimanan dan
pelajaran agama adalah sumber penting dari prestise individu. Karena kebiasaan orang Bajau
yang hidup berpindah-pindah¸ mereka tidak memiliki tempat ibadah (masjid) sendiri¸ dan harus
bergantung pada komunitas-komunitas lain.
Saat ini¸ orang Bajau membutuhkan pembangunan infrastruktur dan renovasi di bidang
kesehatan dan pendidikan. Para pekerja medis¸ fasilitas¸ dan pelayanan umum sangat tidak
memadai. Imunisasi belum sepenuhnya menjangkau daerah itu¸ sehingga difteri¸ infeksi paru¸
polio¸ dan berbagai penyakit lainnya mengancam kesehatan anak-anak Bajau. Masih banyak pula
orang-orang Bajau yang buta aksara dan belum bisa menuturkan bahasa nasional¸ bahasa
Indonesia.
Pokok Doa:
1. Doakan supaya Tuhan membuka jalan bagi Orang Bajau untuk menemukan Dia¸ yang
merupakan sumber keselamatan sejati bagi umat manusia. Kiranya Tuhan mengutus dan
memampukan anak-anak-Nya untuk melayani orang-orang Bajau.
2. Doakan juga agar pemerintah memberikan perhatian khusus untuk kebutuhan akan sarana
pendidikan dan kesehatan yang sangat dibutuhkan oleh orang Bajau¸ sehingga orang Bajau juga
bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan fasilitas kesehatan yang memadai.
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Daerah perbukitan Jawa Barat sebagian besar dihuni oleh kaum Muslim suku Sunda¸ namun
daerah yang terletak di sektor barat dihuni oleh suku Badui -- suatu komunitas Sunda purba yang
masih tersisa¸ yang menggunakan dialek Sunda kuno. Suku Badui sengaja mengisolasi diri
mereka di daerah pegunungan dan mempertahankan kasta sebagai sistem stratifikasi sosial yang
kental.
Pemerintah telah berupaya untuk mendidik mereka. Namun¸ sebagian besar di antara mereka
menolak bantuan ini¸ dan sebagai akibatnya mereka tetap buta aksara¸ primitif¸ dan menolak
untuk mendidik anak- cucu mereka pada sekolah-sekolah umum. Suku Badui memiliki reputasi
sebagai orang-orang yang gemar menggunakan ilmu hitam. Banyak orang yang takut karena
kemampuan mereka untuk meramalkan masa depan dan menjampi musuh-musuh mereka.
Suatu kesulitan utama adalah akses ke wilayah Badui. Mungkin langkah awal adalah
menetapkan suatu titik pertemuan di perbatasan dan berteman dengan beberapa orang Badui.
Pertemuan yang alamiah lebih baik dilakukan oleh orang Sunda¸ daripada oleh orang luar. Para
pelayan harus diperlengkapi dengan alat-alat peraga visual untuk penginjilan¸ dan yang
berorientasi pada budaya karena orang-orang Badui tidak bisa membaca. Setiap pelayan juga
harus dipersiapkan untuk menghadapi kuasa ilmu hitam dan penyembahan berhala orang- orang
Badui.
Perlu dicari cara-cara untuk menjangkau orang Badui luar -- orang Badui yang berhubungan
dengan para pengusaha¸ yang memiliki relasi dengan orang Badui dalam. Para pelayan harus
berteman dengan mereka dan mengetahui apa yang menjadi kebutuhan mereka. Suatu risiko
yang mungkin terjadi adalah pengucilan para penghubung itu.
Ketika Injil masuk ke pulau Jawa¸ mereka berkukuh menentangnya. Mereka menutup diri
terhadap setiap kesaksian orang-orang Kristen. Menjangkau kaum bangsawan Badui merupakan
kunci untuk menjangkau semua lapisan orang Badui¸ meskipun belum ada fakta yang
membuktikan hal ini. Meskipun demikian¸ beberapa orang Kristen telah mempertaruhkan nyawa
untuk mencoba membawa Injil kepada orang-orang yang membutuhkan ini.
Pokok Doa:
1. Doakan agar Tuhan menaruh visi-Nya kepada orang-orang percaya untuk memahami bahasa
suku Badui¸ supaya mereka memunyai kerinduan untuk belajar bahasa yang dipahami orang
Badui dan kebiasaan- kebiasaan hidup yang mereka jalani. Doakan juga agar lebih banyak anakanak Tuhan memunyai kerinduan hati untuk berdoa agar kasih Tuhan diberitakan kepada suku
Badui.
2. Doakan orang-orang Badui agar Tuhan persiapkan hati mereka untuk dilembutkan sehingga
dapat menyambut pemberitaan Injil dan merespons tawaran Allah akan anugerah keselamatan
bagi mereka. Kiranya¸ Tuhan membuka jalan agar orang-orang Badui yang sudah mengalami
kasih Tuhan dapat menjangkau saudara-saudara mereka bagi Kristus.
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Orang-orang Bengkulu tinggal di kota Bengkulu¸ ibukota provinsi Bengkulu di bagian barat daya
dari pulau Sumatera. Orang-orang Bengkulu adalah keturunan dari orang-orang yang bermigrasi
ke daerah tersebut¸ seperti orang-orang Melayu (Malay)¸ Minangkabau¸ Aceh¸ Bugis¸ Banten¸
dan Jawa. Bahasa Bengkulu merupakan cabang dari rumpun bahasa Melayu. Secara sejarah¸
mereka memperkenalkan diri sebagai orang-orang Bangkahulu¸ karena istilah tersebut memberi
kesaksian terhadap kejayaan militer yang termasyhur¸ di mana mereka sukses mengusir kekuatan
militer yang hebat dari penyerbu-penyerbu Aceh.
Mayoritas orang-orang Bengkulu adalah Muslim. Namun¸ mereka masih memeluk upacaraupacara adat tertentu menurut keyakinan kuno mereka. Upacara-upacara animistis ini difokuskan
untuk mencari perlindungan melalui sihir¸ baik dengan menenangkan atau mengendalikan rohroh yang baik dan yang jahat. Mereka memiliki perayaan panen adat yang disebut Tabot¸ yang
diselenggarakan pada tanggal 1 dan 10 Muharam (bulan Islam) setiap tahun. Perayaan ini
diselenggarakan untuk menghormati Naga Laut¸ sehingga para nelayan tidak diganggu
sementara mereka melaut (Pendapatan orang-orang Bengkulu didasarkan pada menangkap ikan.
Selain itu¸ mereka juga bekerja sebagai penjaga-penjaga toko¸ pembuat-pembuat perahu¸
mekanik-mekanik¸ kontraktor-kontraktor bangunan¸ dan pegawai-pegawai pemerintah).
Meskipun situasi ekonomi orang-orang Bengkulu lebih baik jika dibandingkan dengan wilayah
lain di Sumatera¸ namun mereka masih membutuhkan teknologi untuk mengelola hasil
tangkapan ikan¸ serta cara menangkap ikan dan membuat perahu yang lebih baik. Mereka juga
membutuhkan pengetahuan yang lebih baik tentang bagaimana membangun dan
mempertahankan rumah-rumah mereka¸ sehingga mereka sanggup bertahan dari badai pantai.
Pokok Doa:
1. Berdoa agar Tuhan memberi keberanian dan perlindungan kepada anak-anak-Nya¸ ketika
memberitakan Kabar Baik kepada orang-orang Bengkulu.
2. Doakan juga agar anak-anak Tuhan dan Gereja Tuhan di Bengkulu dapat menjaga sikap
mereka dan memberikan teladan yang baik¸ sehingga melalui teladan hidup yang sudah Tuhan
Yesus ajarkan¸ dapat menjamah mereka yang belum percaya.

8

40 Hari Doa 2011

26 Juli 2011: Suku Bakumpai, Indonesia

Mayoritas orang Bakumpai tinggal dekat Sungai Barito¸ yang mengalir melalui provinsi
Kalimantan Tengah. Di Kalimantan bagian selatan¸ orang Bakumpai tinggal di Distrik
Bakumpai¸ kabupaten Barito Kuala; sementara mereka yang di Kalimantan Tengah tinggal di
kabupaten Barito Selatan. Tetangga mereka di selatan adalah orang Banjar dan di utara adalah
orang-orang Ngaju dan Maayan. Beberapa ahli berspekulasi bahwa orang Bakumpai adalah salah
satu subkelompok dari kelompok orang Ngaju¸ meskipun Bakumpai menganggap mereka
sebagai suatu kelompok yang terpisah.
Wilayah di mana orang Bakumpai tinggal¸ dilewati oleh banyak sungai. Oleh karena itu¸ orang
Bakumpai telah mengembangkan teknologi untuk transportasi air. Mereka biasanya menggarap
sawah karena naik turunnya air sungai. Pekerjaan lain adalah menggarap lahan-lahan nonirigasi¸
memancing di sungai¸ berdagang¸ dan memproduksi peralatan rumah tangga.
Pada umumnya¸ orang Bakumpai adalah pemeluk agama Islam. Pengaruh Islam dapat dilihat
hampir di setiap aspek kehidupan mereka. Pengaruh Islam adalah bukti dalam sistem sosial
mereka¸ hubungan- hubungan keluarga yang diperluas¸ dan bahkan dalam karya-karya seni
mereka. Wilayah Marabahan¸ pusat wilayah di mana orang Bakumpai berdomisili¸ telah
mencetak banyak guru-guru agama Islam terkenal yang telah menyebarkan agama Islam sejauh
hulu Sungai Barito.
Saat ini orang Bakumpai membutuhkan pengembangan teknologi dengan metode-metode
pertanian untuk memfasilitasi pembangunan daerah mereka yang berawa-rawa. Hingga kini¸
sistem irigasi mereka untuk pengolahan sawah¸ sepenuhnya bergantung pada pasang surutnya
air¸ baik dari laut maupun dari cabang-cabang Sungai Barito. Mereka masih belum memunyai
suatu sistem irigasi yang cukup untuk semua kebutuhan mereka¸ dan masih bergantung pada
siklus tersebut. Dalam kerangka meningkatkan pelayanan kesehatan untuk masyarakat¸
Bakumpai juga membutuhkan lebih banyak perhatian di bidang kesehatan¸ klinik¸ dan tenaga
medis. Di samping itu¸ pengembangan upaya percepatan transportasi mereka sepanjang sungai¸
dan peningkatan keterampilan tangan mereka akan sangat membantu dalam meningkatkan
pendapatan mereka.
Pokok Doa:
1. Doakan setiap upaya yang dilakukan oleh anak-anak-Nya untuk memperkenalkan Kristus
kepada orang Bakumpai¸ agar Tuhan memberi hikmat¸ sehingga mereka bisa menemukan
strategi yang cocok dan efektif¸ sehingga orang Bakumpai juga bisa menikmati anugerah
Keselamatan.
2. Doakan agar kebutuhan orang Bakumpai akan sistem irigasi dan transportasi yang efektif
dapat segera terpenuhi. Doakan juga agar semakin banyak petugas medis yang bersedia
ditempatkan di wilayah orang Bakumpai¸ untuk melayani masalah kesehatan di sana.
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Orang-orang Bugis (terkadang disebut Ugi) tinggal di provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah orang
Bugis disebut Tellumponcoe¸ dan terdiri dari kabupaten-kabupaten Bone¸ Wajo¸ dan Soppeng.
Ada juga orang-orang Bugis yang tinggal di kabupaten-kabupaten Luwu¸ Sidenneng¸ Polmas¸
Pinrang¸ Pare-pare¸ Barru¸ Pangkajene¸ Maros¸ Bulukumba¸ dan Sinjai. Orang-orang Bugis
adalah orang-orang yang dinamis dan sangat gesit. Mereka dianggap sebagai kelompok suku
yang dominan di Sulawesi Selatan.
Sebagian besar orang Bugis mencari nafkah dengan berburu¸ menjala ikan¸ berkebun¸ beternak
atau membuat kerajinan tangan. Biasanya¸ orang Bugis yang tinggal di daerah pegunungan
mendapat nafkah dengan mengelola tanah¸ sedangkan mereka yang tinggal di daerah pesisir
biasanya bekerja sebagai nelayan.
Orang-orang Bugis terkenal sebagai penganut Islam Sunni yang taat. Akan tetapi¸ banyak dari
mereka masih terikat sistem tradisional tentang kepercayaan animistik (panngaderreng).
Sebagian karena nilai-nilai agama mereka¸ kebudayaan tradisional memunyai pengaruh besar
pada orang-orang Bugis.
Saat ini¸ orang-orang Bugis memerlukan investasi finansial dan modernisasi dalam perkapalan
umum dan industri perikanan karena orang-orang Bugis memiliki potensi besar dalam sektorsektor ini. Selain itu¸ sebagian besar potensi Sulawesi Selatan dalam sektor pertambangan dan
industri¸ belum dimanfaatkan karena kurangnya orang-orang ahli dan investasi.
Pokok Doa:
1. Minta pada Tuhan untuk menguatkan¸ mendorong¸ dan melindungi anak-anak-Nya yang
sedang mencoba menjangkau orang-orang Bugis bagi Kristus.
2. Minta Roh Kudus untuk melembutkan hati orang-orang Bugis terhadap orang-orang Kristen¸
sehingga mereka mau menerima Injil. Berdoa juga¸ agar Tuhan menumbuhkan gereja lokal yang
kuat di antara orang- orang Bugis.
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Pantai selatan dan timur pulau Kalimantan merupakan tempat tinggal suku Banjar¸ yang hidup di
sepanjang pesisir sungai dari dalam hutan tropis yang lebat hingga ke kota-kota pesisir. Budaya
Banjar mendominasi provinsi Kalimantan Selatan¸ dan terdapat juga populasi Banjar yang
signifikan di Kalimantan Timur¸ Kalimantan Tengah¸ dan Malaysia. Meskipun mereka berasal
dari kalangan muslim yang taat beragama¸ orang Banjar dengan bangga mendekatkan keaslian
mereka dengan sebuah kerajaan Hindu yang legendaris¸ yakni Negara Dipa. Identitas etnis yang
membaur¸ berkembang dari gabungan antara suku/etnis Jawa¸ melayu¸ dan budaya Dayak. Pada
tahun 1526¸ Pangeran Banjar¸ Samudra memeluk agama Islam dan memakai nama Sultan
Suriansyah sebagai suatu persyaratan untuk menerima bantuan dari tentara Jawa dalam rangka
menggulingkan pamannya.
Merebaknya agama Islam secara meluas dalam masyarakat Banjar¸ memunyai pengaruh yang
besar terhadap kehidupan individu dan keluarga. Agama merupakan kekuatan utama dalam
mengontrol kejahatan¸ termasuk pencurian dan perjudian. Identitas etnis Banjar tak dapat
dipisahkan dari agama Islam. Pada waktu yang bersamaan¸ tradisi kepercayaan animistik tetap
berlaku. Kepercayaan ini mengajarkan bahwa kekuatan-kekuatan supernatural¸ berdiam dalam
objek-objek alam seperti bebatuan¸ pepohonan¸ dan gunung-gunung¸ juga pada makhluk hidup
tertentu. Perayaan-perayaan keagamaan tradisi Islami dan bulan puasa ramadan¸ diperhatikan
dan dipertahankan secara kuat.
Orang Banjar secara tradisional tidak menghiraukan metode-metode dan teknologi-teknologi
modern¸ dan juga tidak terlalu banyak bersentuhan dengan kelompok-kelompok lain. Isolasi ini
telah membatasi pengembangan pendidikan¸ perawatan kesehatan¸ sanitasi¸ dan air bersih.
Dalam tata ruang wilayahnya¸ desa-desa memiliki infrastruktur yang terbatas untuk
pendistribusian hasil perkebunan dan barang-barang komoditi lainnya. Meningkatnya produksi
batu bara¸ permata¸ dan tambang-tambang emas¸ juga telah menciptakan pencemaran lingkungan
di seluruh wilayah Kalimantan.
Pokok Doa:
1. Berdoa agar Tuhan mengirim lebih banyak anak-anak-Nya yang dapat menjangkau orangorang Islam di suku Banjar dengan efektif. Mohon agar Tuhan melunakkan hati mereka terhadap
orang Kristen¸ sehingga mereka mau menerima Injil.
2. Doakan agar Tuhan menyatakan diri-Nya kepada orang-orang itu -- suku Banjar melalui
mimpi dan visi. Doakan agar kerajaan dan kuasa- kuasa yang kini mengikat suku Banjar dapat
dikalahkan. Mohon agar Tuhan membangkitkan tim doa untuk mulai berdoa mematahkan kuasa
itu dengan penyembahan dan urapan.
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Orang-orang Alas merupakan salah satu rumpun masyarakat yang tinggal di wilayah Aceh
Tenggara¸ di provinsi Aceh. Wilayah Alas dilalui banyak sungai¸ termasuk Lawe Alas (Sungai
Alas). Mereka tinggal di daerah yang disebut "Tanah Orang Alas". Kata "alas" berarti "tikar yang
digunakan untuk duduk atau tidur". Walaupun bahasa dan nama keluarga suku Alas memiliki
kesamaan dengan suku Batak¸ asal usul Alas masih merupakan sebuah misteri.
Sebagian besar orang-orang Alas tinggal di wilayah pedesaan. Mereka mencari nafkah dengan
berkebun dan memelihara ternak. Wilayah Alas dianggap senagai lumbung padi di wilayah
Aceh. Hasil-hasil pertanian lainnya adalah pertanian karet¸ kopi¸ dan kemiri (bumbu lokal)¸ serta
hasil-hasil hutan seperti kayu¸ rotan¸ getah¸ dan kemenyan.
Kebudayaan mereka menekankan dua jenis hukum. Tipe pertama terdiri dari hukum religi yang
diberikan Allah dan tidak dapat diubah. Tipe kedua terdiri dari hukum-hukum tradisional¸ yaitu
hukum-hukum yang dibuat oleh para pemimpin komunitas dan dapat diubah sesuai dengan
waktunya.
Biasanya¸ orang-orang Alas adalah penganut Islam¸ tetapi mereka masih mencari bantuan dari
dukun. Mereka mengadakan upacara-upacara¸ agar hasil panen mereka besar dan dilindungi dari
hama. Dukun membaca mantranya dan menggunakan ramuan obat ajaib dari dedaunan dan
bunga-bunga yang dianggap kuat untuk melawan hama.
Orang Alas sangat memerlukan pengembangan dalam bidang pendidikan dan ekonomi. Aceh
Tenggara memunyai potensi besar untuk pariwisata¸ pertanian¸ dan pertambangan¸ tetapi potensi
besar ini belum dimanfaatkan. Modal dan investasi (baik dari dalam maupun luar negeri)
finansial dari potensi-potensi yang dikembangkan ini¸ akan sangat membantu perkembangan dan
kemakmuran orang-orang pribumi.
Pokok Doa
1. Mintalah kepada Tuhan untuk mengurapi Injil ketika diberitakan kepada suku Alas. Berdoalah
bagi sebagian kecil orang Alas yang percaya¸ dan mintalah kepada Tuhan untuk memberi
mereka kesempatan untuk menyaksikan Kristus kepada orang sesukunya.
2. Mohon kepada Tuhan untuk menggerakkan para pedagang dan pengusaha Kristen untuk
mewartakan Injil kepada orang-orang Alas. Mintalah kepada Tuhan untuk mengirimkan
pengajar-pengajar Kristen dan tim medis¸ untuk bekerja di tengah-tengah suku Alas.
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Orang-orang Betawi dianggap penduduk asli Jakarta. Mereka sering kali disebut "orang-orang
Jakarta¸ Batavi¸ Batawi¸ atau Jakarte." Mereka berasal dari campuran orang-orang yang tiba di
Batavia (nama sejarah Jakarta)¸ dan mereka telah mendiami kota pelabuhan ini sejak abad ke-15.
Orang-orang Betawi asli didapati di daerah-daerah yang jauh dari Jakarta¸ seperti Pasar Minggu
di Jakarta Selatan¸ Codet di Jakarta Timur¸ dan daerah Kampung Sawah di Bekasi¸ Jawa Barat.
Di pusat kota¸ orang-orang Betawi hidup sebagai pedagang-pedagang¸ pegawai negeri¸ buruh¸
pengrajin¸ atau pegawai swasta. Di daerah pinggiran kota (seperti Jagakarsa¸ Cirasas¸
Cilangkap)¸ kebanyakan orang Betawi memiliki pekerjaan bercocok tanam sebagai penanam
buah¸ petani padi¸ atau nelayan. Lahan pertanian mereka lambat laun berkurang karena sebagian
besar di jual untuk pembangunan perumahan¸ industri¸ dan pemanfaatan modern yang lain.
Akibatnya¸ para petani mengubah pekerjaan untuk kerja perkotaan seperti buruh¸ pedagang¸ dan
ojek sepeda motor.
Tingkat pendidikan formal dari penduduk Jakarta asli ini biasanya cukup rendah. Kemungkinan¸
mereka telah mengaitkan "sekolah" dengan pola hidup para "kolonialis China dan Belanda"¸
yang mereka tentang. Antipati terhadap pendidikan umum ini dikuatkan ketika guru-guru Islam
mendorong mereka untuk menghindari sekolah-sekolah pemerintah¸ dan belajar di sekolahsekolah (pesantren) dan seminari-seminari (madrasah) Islam.
Banyak orang Betawi mengarahkan kehidupan pribadi dan masyakarat mereka sehari-hari ke
arah etika Islam. Sebuah contoh dari pengaruh Islam adalah keempat asas berikut ini yang diikuti
oleh sebagian besar orang Betawi. Pertama¸ pada setiap perjumpaan mereka akan menggunakan
salam Islam. Kedua¸ mereka harus melakukan kewajiban sembahyang lima waktu. Ketiga¸
seorang anak perempuan harus dinikahkan ketika ia mencapai usia yang layak. Empat¸ seorang
tamu harus dijamu sesuai kemampuan maksimal dari tuan rumah. Filosofi dasar mereka adalah
"Berkat untuk hari ini. Esok urusan esok." Mereka yakin Allah akan memberikan berkat. Mereka
juga yakin kehadiran roh-roh di tempat-tempat¸ seperti pohon-pohon¸ jembatan- jembatan¸ dan
kuburan-kuburan.
Orang-orang muda Betawai perlu akses pengetahuan ilmiah¸ sehingga mereka dapat beradaptasi
terhadap era informasi dan teknologi. Orang-orang Betawi harus bisa mengembangkan
kemampuan diri mereka¸ agar mampu bertahan di daerah metropolitan Jakarta yang luas yang
sangat menghargai produktivitas dan efisiensi.
Pokok Doa
1. Doakan agar orang Betawi mau mengenal Yesus Kristus¸ yang adalah Roti Hidup. Minta pada
Tuhan untuk menyentuh hati orang-orang Kristen di sekitar tempat tinggal orang Betawi¸
sehingga mereka mau membagikan kasih Tuhan kepada orang Betawi yang ada di lingkungan
mereka.
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2. Minta Tuhan mengangkat prinsip-prinsip dan kekuatan rohani yang mengikat orang-orang
Betawi. Minta juga pada Tuhan untuk memberikan pertolongan dan kebijaksanaan kepada agenagen misi yang menjadikan orang Betawi sebagai target mereka.
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Orang-orang Asahan (disebut juga orang-orang Batubara) berbicara dalam Bahasa Asahan¸
bahasa yang merupakan cabang dari rumpun Bahasa Melayu. Mereka tinggal di pesisir timur
provinsi Sumatera Utara¸ tepatnya di wilayah Batubara serta wilayah Asahan dan Labuhan Baru
dan perkotaan Tanjung balai. Nenek moyang Asahan dipercaya berasal dari Pagaruyung di
Sumatera Barat. Teori migrasi ini terbukti dari kemiripan nama-nama geografis yang terdapat di
wilayah Asahan dengan nama-nama di Sumatera Barat¸ seperti penggunaan umum istilah
Talawi¸ Tanah Datar¸ dan Pesisir. Orang Asahan tampaknya merupakan keturunan dari
pernikahan antara orang Minangkabau dan orang Batak (Simalungun¸ Angkola¸ dan
Mandailing).
Orang-orang Asahan mencari nafkah dengan bermacam-macam cara. Sebagian besar orang
Asahan bermata pencaharian nelayan. Wilayah itu sangat terkenal karena perairan yang kaya
akan ikan. Beberapa orang Asahan juga bekerja sebagai petani. Hasil utama mereka berupa
beras¸ karet¸ dan minyak kelapa. Sedangkan¸ yang lain mendapatkan penghidupan mereka dari
menenun kain. Kain Asahan dikenal dengan nama "songket". Kain ini merupakan kain tenunan
tangan yang diselang-selingi dengan benang perak atau emas. Fungsi utamanya¸ kain ini
digunakan dalam acara-acara khusus. Hijau dan biru gelap adalah warna-warna yang dominan
dipakai.
Orang-orang Asahan merupakan orang-orang Islam. Mereka hidup berdasarkan pola pengajaran
religius mereka. Seperti banyak suku Indonesia lainnya¸ terdapat pengaruh dari kepercayaankepercayaan animistik tradisional mereka. Mereka memercayai bahwa kepercayaankepercayaan Islam lahir dari nilai-nilai kebudayaan mereka¸ nilai- nilai yang berfokus untuk
mewujudkan kehidupan bersama yang teratur¸ harmonis¸ dan saling menghargai.
Orang Asahan masih memerlukan bantuan untuk membangun wilayah mereka. Mereka perlu
diperkenalkan dengan teknologi yang tepat untuk membantu meningkatkan produktivitas.
Pelayanan listrik dan persediaan-persediaan air bersih akan sangat mempermudah perkembangan
di wilayah mereka.
Pokok Doa:
1. Berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menguatkan¸ mendorong dan melindungi orang-orang
Kristen yang hidup di tengah-tengah komunitas orang Asahan. Berdoa supaya orang-orang
Kristen Asahan berani dalam kesaksian mereka mengenai Tuhan Yesus Kristus.
2. Berdoalah supaya tradisi budaya Muslim tradisional di sana dilunakkan¸ sehingga membuka
jalan bagi Injil untuk diberitakan di antara orang Asahan. Berdoalah agar kuasa Islam yang
mengikat orang Asahan selama beberapa generasi dapat dilepaskan.
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1 Agustus 2011: Kenyataan-Kenyataan Rohani (1)

"Mereka akan Kubawa ke gunung-Ku yang kudus dan akan Kuberi kesukaan di rumah doa-Ku.
Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang
dipersembahkan di atas mezbah- Ku¸ sebab rumah-Ku akan disebut rumah doa bagi segala
bangsa." (Yesaya 56:7)
Tuhan adalah Kasih
Yesus Kristus memanggil para murid-Nya untuk menjadi terang di tengah kegelapan. Sama
seperti orang-orang lain di seluruh belahan dunia¸ saudara Muslim juga menghadapi banyak
godaan dari iblis dan roh-roh jahat yang tidak dapat dilihat oleh mata yang masuk melalui
kepercayaan¸ adat istiadat¸ bahkan dapat juga melalui budaya modern (1 Yohanes 5:19). Godaan
roh jahat takluk pada Roh Kudus yang berdiam dalam diri orang percaya (1 Yohanes 4:4). Yesus
Kristus telah melucuti kekuatan roh jahat melalui salib dan kebangkitan-Nya (Kolose 12:15).
Tuhan sudah memberikan kepada kita perintah: "Janganlah kamu dikalahkan oleh kejahatan¸
tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan." (Roma 12:21)
Berdoalah bagi umat Muslim yang tinggal di sekitar kita. Kita harus hidup memperkenalkan
Tuhan yang hidup. Iblis dan roh-roh jahat¸ berupaya menanamkan kecemasan dan ketakutan
dalam diri orang percaya terhadap umat Muslim. Jika kita diresahkan oleh perasaan takut¸
melindungi diri sendiri¸ serta ragu terhadap iman¸ harapan¸ dan kasih¸ maka kita tidak akan
mampu membawa Injil kepada saudara Muslim.
Pokok-Pokok Doa
Mari kita senantiasa hidup dalam penyembahan kepada Tuhan¸ dan tolaklah iblis dan roh jahat¸
maka mereka akan lari dari kita (Yakobus 4:7). Lalu berdoalah untuk pokok doa bagi diri Anda
sendiri dan juga bagi umat Muslim di kota¸ wilayah¸ atau negara Anda:
1. Di mana ada kesombongan -- ada kerendahan hati.
Doa: "Tuhan¸ tolong angkat setiap akar kesombongan dalam diri saya¸ juga sikap saya terhadap
saudara Muslim. Bebaskanlah umat Muslim di daerah saya dari kesombongan agamawi.
Bawalah kami semua dalam kerendahan hati di hadapan-Mu." (Amsal 8:13, 16:18, 29:23)
2. Di mana ada agamawi -- ada hubungan.
Doa: "Tuhan tolong saya untuk tidak menjadi agamawi¸ melainkan hidup dan berjalan bersamaMu. Tolonglah setiap saudara Muslim di daerah saya untuk mengenal Engkau secara pribadi¸
bukan hanya melakukan rutinitas agamawi." (Yohanes 17:3)
3. Di mana ada keterikatan -- ada kelepasan.
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Doa: "Tuhan tolong saya berjalan di dalam roh-Mu yang memerdekakan. Tolong saya menjadi
seorang yang dapat membawa kemerdekaan sejati dari Engkau bagi saudara Muslim." (Matius
7:3-5)
4. Di mana ada keraguan -- ada kepercayaan.
Doa: "Tuhan¸ tolong urapi dan pakailah kami sebagai orang percaya untuk melayani saudara
Muslim¸ agar mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi."
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2 Agustus 2011: Kenyataan-Kenyataan Rohani (2)
Kesaksian

N¸ berasal dari keluarga yang memunyai latar belakang Kabil Aljazair. Namun¸ dia lahir dan
besar di Perancis. Ibunya memiliki latar belakang Muslim yang taat¸ tapi ayahnya adalah seorang
yang lebih membuka diri. N belajar dari ibunya bahwa Tuhan itu ada. Namun¸ ibunya hidup
dalam ketakutan terhadap kematian.
Walaupun mendapat dukungan positif dari keluarga¸ sekolah¸ dan olahraga¸ N mengalami
kekosongan di dalam jiwanya. Saat berusia 18 tahun -- semasa di bangku kuliah¸ dia dan temantemannya bertanya¸ "Mengapa saya lahir di dunia? Apakah tujuan hidup saya? Apa yang terjadi
setelah kematian?" Hingga saat itu belum ada orang yang menceritakan Yesus Kristus
kepadanya. Dia hanya mengetahui Yesus sebagai tokoh sejarah saja. Bahkan¸ selama 2 tahun di
universitas¸ N tahu bahwa Tuhan itu ada¸ tapi dia tidak percaya pada-Nya.
Pada musim panas¸ N kembali mendengar tentang siapa itu Yesus Kristus dalam cara yang baru.
Selama 2 minggu¸ N mengunjungi keluarganya di Aljazair. Selama kunjungan itu¸ saudara
perempuannya bercerita bagaimana Yesus Kristus telah mengubah hidupnya. N melihat
bagaimana kasih Sang Mesias. Akhir Juli¸ saat ia dilayani oleh saudarinya¸ Roh Kudus
menyadarkan N bahwa dirinya adalah seorang berdosa. N percaya dan menerima Mesias yang
telah mati dan bangkit baginya¸ dan imannya semakin bertumbuh. Kematian sudah dikalahkan
oleh kebangkitan Yesus Kristus¸ dan ketakutan N akan kematian telah lenyap. Dia menemukan
jawaban mengapa dia lahir dalam dunia ini¸ yaitu untuk melayani Tuhan yang memberinya
kehidupan.
Tetap berdoa sama seperti pokok doa kemarin karena pokok ini adalah dasar yang kuat bagi
seluruh rangkaian hari-hari doa selanjutnya.
Pokok-Pokok Doa:
Ingat selalu identitas rohani kita sebagai anak-anak Tuhan yang ditebus oleh darah Mesias. Kita
melayani Tuhan pemilik kuasa di surga dan di bumi. Proklamasikan ini dalam penyembahan
Anda. Doakan pokok doa berikut bagi diri Anda dan umat Muslim yang ada di kota¸ wilayah¸
atau negara Anda.
1. Di mana ada kepahitan -- ada pengampunan.
Doa: "Tuhan Yesus¸ tolong ambil dan buanglah semua kepahitan saya terhadap saudara/i
Muslim. Tuhan Yesus¸ tolong buanglah juga kepahitan dari hati saudari/i Muslim" (Efesus 4:31¸
Ibrani 12:15).
2. Di mana ada ketakutan/intimidasi -- ada kasih. Di dalam kasih tidak ada ketakutan¸ kasih yang
sempurna melenyapkan ketakutan (1 Yohanes 4:18; 2 Timotius 1:7).
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Doa: "Tuhan Yesus¸ tolong buanglah ketakutan dari kami¸ dan sempurnakanlah kasih kami
kepada-Mu dan sesama. Tuhan Yesus¸ tolong bebaskan umat Muslim dari rasa takut akan
sesama¸ dan juga terhadap setan¸ roh kegelapan¸ dan roh kematian.
3. Di mana ada hawa nafsu -- ada kekudusan.

Kita dan semua umat Muslim perlu untuk menang atas hawa nafsu dunia ini (2 Petrus l:4; 1
Yohanes 2:16). Umat Muslim tidak bebas dari godaan pornografi dan sejenisnya. Kita semua
juga digoda. Berdoa bagi diri Anda dan bagi mereka.
4. Di mana ada kekerasan -- ada kelembutan.
Banyak umat Muslim yang tidak menyukai kekerasan yang mereka temui dilakukan oleh saudara
Muslim yang lain. Doakan mereka hidup dalam jalan damai Tuhan. Berdoa Tuhan Yesus
memberikan ketabahan dan menolong umat percaya¸ agar tidak menjadi sumber kekerasan dan
kejahatan terhadap umat Muslim (Matius 5:9; Lukas 1:78, 10:5-6; Roma 3:17).
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Berdoa bagi orang-orang di "kota suci" di Saudi Arabia.
Mekah adalah pusat rohani bagi Islam. Ada banyak peziarah yang datang untuk belajar dan
menunaikan kewajiban agama. Setiap hari¸ jutaan umat Muslim menghadap ke Mekah lima kali
sehari. Para pekerja di Mekah bekerja di hotel¸ restoran¸ pariwisata¸ penjual perhiasan dan
cinderamata¸ industri¸ transportasi bis dan taksi¸ perbankan¸ penukaran uang¸ para medis¸
pekerja kebersihan¸ dll.. Beberapa tahun terakhir ini¸ banyak yang membangun tempat di sekitar
Masjid Agung dan Kaabah untuk menampung lebih banyak peziarah. Orang-orang yang
menerima Mesias di Mekah masih teramat sedikit¸ di antara penduduk kota yang berjumlah
1.700.000 orang ini.
Pokok Doa
1. Gunakan ayat Wahyu 4:11 dan 5:4-14¸ proklamasikan bahwa Yesus Kristuslah Mesias yang
seharusnya disembah oleh semua orang di sana.
2. Doakan untuk pemahaman tentang Injil di sana melalui persahabatan¸ mimpi-mimpi¸ visi¸
internet¸ cetakan¸ dan beragam media.
3. Doakan agar orang yang baru menerima Mesias memiliki keberanian untuk bersaksi di
komunitas mereka yang lama.
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Ada sekitar 150 suku besar di Arab Saudi. Tahun ini¸ secara khusus kita berdoa bagi suku
Utaybah (baca otaibah). Mereka masih hidup dengan cara tradisional¸ yang berlokasi di sebelah
utara dari kota Riyat-Mekah¸ tepatnya di padang gurun antara ibu kota Saudi Riyadh dan Jedah
di sekitar Laut Merah. Tempat tinggal pemimpin suku ini di Afif¸ kota kecil, 600 km sebelah
barat Riyadh¸ dan berpenduduk 90.000 orang. Ada banyak orang Utaybah di kota Riyadh¸
Jeddah¸ hingga terjauh di Kuwait. Suku Utaybah memunyai riwayat penting dalam angkatan
bersenjata Arab Saudi pada masa pemerintahan Abdut Aziz¸ pendiri dinasti yang sekarang
bertakhta. Suku Utaybah terdiri dari tiga kelompok besar¸ yaitu: Barga (kelompok terbesar)¸
Rwog¸ dan Banu Saad (keturunan Saad). Masing-masing kelompok dikelompokkan lagi menurut
marga dan keluarga.
Marga Rwog dan keluarganya: Marga Talhah termasuk keluarga yang berikut: Alasa’adah¸
Alhufah¸ Alsumarrah¸ Alhanateesh¸ Algharbiah¸ Alkarashemah¸ Aldalabehah¸ Alghawariah¸
Altheebah¸ Alhamameed¸ Alhezman¸ Almaghaibah¸ Thoi Zarrag¸ Alghadhabeen¸ dan
Alawazem.
Marga Mezhem dan keluarganya: Thoi Thubait¸ Alothyan¸ Alghubaiat¸ Almarashedah¸
Aljetha’an¸ Alseaheen¸ Thoi A’ali¸ dan Thoi A’tyah.
Marga Banu Saad dan keluarganya: Albatnain¸ Allessah¸ Alsurairat¸ dan dsb..
Pokok Doa
Sembah Tuhan¸ Tuhan bertakhta di padang gurun (Mazmur 72:1-20). Perkatakan bahwa wilayah
padang gurun tersebut yang adalah milik Tuhan¸ oleh karenanya haruslah terjadi di sana
pewahyuan Mesias di antara mereka dan bagi keselamatan jiwa mereka. (Mazmur 72:9 -"Kiranya penghuni padang belantara berlutut di depan-Nya¸ ...") Doakan paling sedikit lima
marga yang sudah dituliskan di atas. Anda adalah salah seorang yang berdoa secara khusus bagi
suku dan marga ini.
Untuk informasi lebih tentang Arab Saudi¸ kunjungi situs Saudi Advocacy Network di <
http://www.lovesaudis.com .
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Fokus Doa Jumat (Ditulis Awal Maret 2011)
Pada Desember 2010¸ panduan doa ",30 Hari Doa" telah merencanakan dan menyiapkan naskah
untuk berdoa bagi pemilihan di bawah Mubarak (pemilihan direncanakan September 2011). Lalu
terjadilah Revolusi Tunisia¸ yang dengan cepat diikuti penggulingan Presiden Mesir¸ Hosni
Mubarak. Pada awal Maret 2011¸ kami telah mempersiapkan beberapa versi materi ",30 Hari
Doa" untuk dicetak. Pemberontakan Libya melawan Muammar Qaddafi sedang berlangsung¸
tapi Diktator masih tetap berbahaya dan menakutkan. Massa berdemo di berbagai negara. Dunia
Muslim sedang menghadapi keributan besar. Raja Zion yang diurapi akan memerintah (Mazmur
2). Siapakah yang dapat mengetahui bagaimana masa depan terjadi?
Keinginan untuk bebas didambakan oleh bangsa Tunisia¸ Mesir¸ Libya¸ Yaman¸ dan yang
lainnya¸ dapat dilihat dan didengar melalui berbagai berita di media¸ pada beberapa bulan
terakhir ini yang cukup memprihatinkan. Pada akhirnya¸ semua kerinduan untuk kebebasan sejati
hanya dapat ditemukan dalam Mesias. Dialah yang ditetapkan untuk memerintah atas manusia di
bumi dengan keadilan dan kebenaran (Mazmur 72 dan Daniel 7:13-14). Dia akan duduk dan
bertakhta sebagai Hakim dan menyatakan semua kesalahan (Kisah Para RAsul 17:31).
Keindahan dari kebenaran-Nya bertakhta di surga yang baru dan di bumi yang baru. (2 Petrus
3:13; Wahyu 21:1-4)
Pokok Doa:
1. Sembahlah Mesias yang telah melepaskan kita dari ketakutan dan kuasa dosa. Suatu hari
nanti¸ Dia akan membebaskan kita dari dosa yang sekarang ini¸ melepaskan kita dari kuasa
kematian¸ kita akan bangkit kembali¸ dan mengenakan tubuh kekekalan. Mesias menentang
semua korupsi¸ keserakahan¸ dan ketidakadilan. Dia telah mengalahkan cara iblis¸ nilai¸ dan cara
dunia.
2. Doakan Timur Tengah dan Afrika Utara karena kejadian yang sedang terjadi.
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Jadilah yang pertama yang berdoa bagi kelompok ini.
Kolai terletak di sebelah utara Pakistan¸ berbatasan dengan China di sebelah utara¸ Afganistan di
sebelah barat utara¸ dan India di sebelah timur. Terlihat suatu pemandangan yang sungguh
menyesakkan hati di dunia¸ di sanalah¸ di antara lima puncak pegunungan yang paling tinggi¸
suku Pakistan utara dapat ditemukan -- suku Kolai dengan populasi 410.000 jiwa. Kebanyakan
mereka yang tinggal di wilayah ini bekerja sebagai petani dan gembala. Suku utara ini
terpisahkan oleh deretan pegunungan dan juga batasan politik. Banyak penduduk suku Kolai
yang memiliki berbagai masalah kesehatan karena mereka kesulitan mendapatkan air bersih dan
juga gizi buruk. Air yang layak minum¸ sistem pembuangan sampah¸ dan fasilitas pengairan
yang memadai hanya dapat dinikmati oleh kurang dari 8 persen penduduknya. Saat ini¸ sebagian
besar penduduk Kolai adalah penganut Islam Sunni (ortodoks)¸ dan ada juga yang mempratikkan
perdukunan. Mereka percaya bahwa ada dunia iblis yang tidak dapat dilihat mata¸ mistik¸ dan
roh nenek moyang. Mereka pun bergantung kepada para dukun untuk dapat menyembuhkan
orang yang sakit¸ berkomunikasi dengan roh halus¸ dan untuk mengendalikan peristiwaperistiwa.
Pokok Doa:
1. Sembahlah Tuhan sebagai satu-satunya Pembebas Sejati yang membebaskan manusia dari
kuasa dosa¸ kematian¸ dan kuasa setan. Proklamasikan Yesus sebagai Tuhan yang Sejati atas
suku Kolai.
2. Doakan agar orang Kolai dapat membuka diri bagi orang-orang yang membawa berita Injil di
tengah-tengah mereka.
3. Minta Tuhan untuk menambah pekerja-Nya yang dapat berurusan langsung dengan roh
kegelapan yang bekerja di daerah Kolai (Markus 6:13¸ Kisah Para Rasul 10:38).
4. Berdoalah bagi penduduk Kolai yang membutuhkan bantuan sistem kebersihan yang memadai
dan perbaikan gizi.
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7 Agustus 2011: Umat Muslim di Kota New York

"Karena Ia telah menetapkan suatu hari ketika Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh
seorang yang telah ditentukan-Nya¸ sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu jaminan
tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati." (Kisah Para Rasul 17:31)
Saat musim panas tahun 2010¸ mata seluruh dunia tertuju pada kota New York di Amerika
Serikat karena adanya rencana membangun sebuah masjid baru¸ yang lokasinya terletak hanya
dua blok dari tempat kejadian ",11 September 2001" di Manhatan. Hal ini membuka mata dunia
akan keberadaan umat Muslim di kota New York. Kebanyakan warga Amerika juga terkejut
ketika mengetahui jumlah umat Muslim di New York berkisar 600.000 dan ada kurang lebih 100
buah masjid. Pada tahun 1970 jumlahnya masih kurang dari sepuluh masjid. Salah satu masjid
berlokasi empat blok dari tempat kejadian ",11 September"¸ bahkan jemaat mereka juga ada
yang meninggal saat kejadian serangan teroris yang terkenal tahun 2001 tersebut.
Apa pun yang Anda pikirkan tentang rencana umat Muslim membangun masjid dua blok dan
tempat kejadian ",11 September 2011"¸ kita sebagai orang percaya dipanggil untuk berdoa bagi
kepenuhan rencana Tuhan bagi umat Muslim di kota New York. Tuhan Yesus memanggil umat
Muslim untuk masuk dalam kerajaan-Nya yang tiada akhir. Darah Yesus juga disembelih bagi
mereka. Mari berdoa bagi umat Muslim di kota New York.
Pokok Doa:
1. Kejadian 11 September 2011 telah melukai hati banyak orang. Berdoalah bagi mereka agar
dipulihkan dari kepahitan hati terhadap umat Muslim. (Ibrani 12:15)
2. Doakan keluarga yang kehilangan sanak keluarganya dalam serangan 11 September 2011.
Doakan agar mereka boleh berdamai dengan masa lalu dan siap untuk maju ke depan
menyongsong masa depan¸ meninggalkan kepahitan di belakang. Hanya Tuhan yang dapat
menyembuhkan luka dari keluarga yang kehilangan anggotanya dalam kejadian ini.
3. Doakan jemaat Muslim di komunitas New York yang menderita karena kesenjangan sosial
dan juga diperlakukan tidak seharusnya dengan alasan mereka Muslim yang melakukan serangan
itu.
4. Ingat ada peperangan rohani di surga yang diperuntukkan bagi keselamatan umat Muslim di
kota yang sampai hari ini masih berada di dalam tangan musuh. Mereka perlu dibebaskan dari
ketakutan¸ malu akan dosa¸ dari kuasa kematian¸ dan dari ketakutan atas kuasa kegelapan.
Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging¸ tetapi melawan pemerintahpemerintah¸ melawan penguasa-penguasa¸ melawan kuasa-kuasa dunia yang gelap ini¸ melawan
roh-roh jahat di udara" (Efesus 6:12). Proklamasikan Ibrani 2:14 di atas kota.
5. Doakan umat Muslim di kota New York untuk menemukan kebenaran tentang Mesias¸
terbinanya hubungan dan persahabatan dengan orang percaya¸ pelayanan melalui film Yesus¸
radio¸ TV¸ DVD internet¸ buku rohani¸ dan Alkitab.
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6. Ada banyak pekerja yang diperlukan. Orang percaya di kota New York perlu menyampaikan
Kabar Benar di dalam komunitas Muslim.
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Al Jadida adalah kota pelabuhan di pantai Atlantik Moroko dengan dinding batu yang sangat
besar. Portugis telah membangun benteng yang sangat penting di lokasi yang bernama Mazghan
pada tahun 1502. Tujuannya adalah untuk menekan bajak laut lokal. Umat Muslim Moroko
mengambil alih benteng itu dari Portugis pada tahun 1769 dan mereka menamakan kota itu "AlJadida"¸ yang dalam bahasa Arab berarti "baru". Jumlah penduduk kota ini sekarang sekitar
150.000 orang. Al- Jadida menjadi kota yang hidup saat musim kemarau. Banyak pantai yang
indah di daerah ini (Oualidia Haouzia¸ Sidi Bouzid¸ Latta Fatna¸ dan Jorf)¸ yang memikat dan
menyenangkan terutama bagi penduduk Moroko¸ dan ada juga turis dari barat saat berlibur.
Untuk informasi lebih lanjut silakan kunjungi situs Arise Shine Morocco <
www.ariseshinemorocco.org .
Pokok Doa
1. Dari masa ke masa¸ banyak orang Moroko di Al-Jadida yang sudah pernah mendengar dan
menerima Injil melalui pelayanan media atau kontak langsung dengan orang percaya. Banyak di
antaranya yang harus memperbarui penyerahan hidup mereka kepada Mesias. Di antara mereka¸
ada juga yang perlu memulihkan hubungan dengan orang percaya lainnya (Yakobus 1:6-8 dan
4:8).
2. Berdoa bagi orang percaya di Al-Jadida¸ agar memiliki keberanian untuk mengadakan
pertemuan rutin¸ sehingga mereka dapat saling berbagi pengalaman dan saling menguatkan
bertumbuh bersama dalam Tuhan (2 Timotius 1:7).
3. Berdoa bagi para pengunjung di pantai-pantai indah di Maroko¸ agar dapat mengenal Mesias
secara pribadi. Hanya di dalam Dialah ada kedamaian¸ sukacita¸ dan rasa aman yang sejati
(Kisah Para Rasul 10:1-48).
4. Berdoa juga bagi pantai pelabuhan dari Azemour¸ Jadida¸ Safi¸ hingga Essaouira. Kiranya¸
terjadi kebangunan rohani di sana.
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Suku Awan adalah suku yang berbicara bahasa Urdu yang berjumlah 600.000 jiwa di India.
Umumnya¸ orang Awan menyatakan bahwa mereka adalah keturunan dari Qutb Shah¸ seorang
jenderal yang melayani Mahmud dari Ghazni¸ yang adalah keturunan dari sepupu Muhammad -dan yang kemudian menjadi menantunya¸ Ali.
Suku Awan memunyai tradisi bela diri yang kuat dan terkenal oleh karena keberanian mereka.
Mereka adalah salah satu suku yang dijuluki oleh bangsa Inggris sebagai "ras petarung"
(penyebutan yang digunakan oleh para perwira Inggris untuk menyebut suku-suku yang secara
alamiah memiliki sifat petarung¸ agresif dalam pertempuran¸ dan memiliki keberanian¸
kesetiaan¸ kemandirian¸ kekuatan fisik¸ daya tahan¸ dan kegigihan dalam bertempur).
Pemerintah Inggris merekrut sebagian besar dari "ras petarung" ini untuk mengabdi kepada
angkatan perang kolonial¸ dan mereka membentuk bagian inti dari kelompok Muslim yang
direkrut selama Perang Dunia I dan II.
Pokok Doa
1. Nyatakan bahwa Tuhan adalah Tuhan atas Segala Pasukan Perang dan orang Awan harus taat
hanya kepada-Nya (Mazmur 103:19-22).
2. Doakan kelepasan dari rantai musuh yang membelenggu mereka.
3. Minta Tuhan berkenan menyatakan diri-Nya sendiri kepada orang Awan melalui mimpi¸
penglihatan¸ dan karya manifestasi yang lain (Mazmur 103:2-3).
4. Berdoa¸ Tuhan mengutus duta kerajaan-Nya untuk memberitakan Raja Damai di masyarakat
orang Awan.
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10 Agustus 2011: Balrampur

Daerah Balrampur berlokasi di sebelah utara India di bagian Uttar Pradesh¸ berdampingan
dengan Nepal. Tiga kota utama yang termasuk dalam kawasan Balrampur adalah Balrampur¸
Utraula¸ dan Tulsipur (lihat di Wikipedia). Sungai utama yang mengalir di kawasan ini adalah
sungai Rapti¸ yang terkenal menyebabkan banjir tahunan dan membawa kesulitan bagi mereka
yang tinggal di sekitarnya. Kurang dari 10 persen penduduk yang memunyai lahan tanah yang
besar¸ sedangkan 90 persen penduduk hidup dari hasil pertanian dan kebanyakan bekerja sebagai
petani garapan. Kebanyakan dari penduduk Balrampur belum melek huruf. Saat ini¸ wilayah
tersebut tidak lagi cukup untuk menampung jumlah pertumbuhan penduduk¸ dan banyak dari
mereka yang berpindah ke kota lain di India seperti Mumbai¸ Ahmedabad¸ dan Jaipur.
Bahasa utama di Balrampur berlogat kasar Hindi yang dikenal seperti Dehati dan Urdu.
Diperkirakan lebih dari 40 persen adalah wilayah Muslim dan kemungkinan 60 persen adalah
Hindu¸ orang yang sudah menerima Mesias masih sangat sedikit. Perayaan tahunan hari raya
Muharam umat Muslim sangat terkenal dan banyak keluarga yang mudik untuk merayakannya
bersama sanak keluarga. Ada beberapa masjid di setiap desa¸ tapi belum ditemukan adanya
gereja. Umat Muslim dan Hindu di Balrampur hidup berdampingan dalam damai dan
persahabatan. Masih terlalu sedikit duta kerajaan Mesias yang fokus bekerja dalam masyarakat
Muslim.
Pokok Doa
1. Doakan agar Allah mengirimkan orang percaya yang telah diperlengkapi¸ dan mampu
berbicara bahasa lokal untuk bekerja di Balrampur.
2. Doakan agar Allah membuka hati bagi Injil¸ terutama di kota Balrampur¸ Utraula¸ dan
Tulsipur dan desa-desa di sana.
3. Doakan para pencari kebenaran¸ yang sekarang sedang belajar tentang Alkitab jarak jauh.
Beberapa murid telah menunjukkan tanda- tanda bahwa mereka sudah siap untuk percaya kepada
Mesias.
4. Doakan keselamatan orang percaya dan juga keselamatan para calon murid Kristus.
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Tepi barat: 5877 km2 Populasi: 2,4 juta orang 408 orang per km2 19 tenda pengungsi
Jalur Gaza: 365 km2 Populasi: 1,5 juta 4.108 km2 8 tenda pengungsi
Bagi orang Palestina yang tinggal di jalur Gaza¸ Nablu (dahulu Sikhem)¸ Hebron¸ Bethlehem¸
Ramallah¸ dan sekitarnya¸ kehidupan mereka sangatlah sulit. Keadaan ekonomi mereka sudah
sulit walau dalam situasi normal sekalipun¸ terlebih lagi dengan adanya konflik antara Yahudi
dan Palestina. Konflik antarorang Palestina sendiri membuat keadaan bertambah sulit.
Penderitaan terasa semakin berat¸ terutama bagi keluarga-keluarga¸ orang-orang tua¸ dan para
penyandang cacat.
Walaupun Israel telah mundur dari Gaza¸ kehadiran tentara Israel di laut dan perbatasan jalur
Gaza masih dianggap penjajahan bagi umat Muslim Palestina karena sulitnya mengimpor
barang-barang dari dunia luar ke kantung-kantung pemukiman yang padat ini. Sangat sulit juga
untuk mendapatkan visa dari Mesir. Kebanyakan orang Gaza belum pernah menikmati
kemegahan Mesir atau ke kota Kairo¸ yang merupakan Kota terbesar di dunia Arab¸ yang hanya
berjarak 350 km. Daerah Tepi Barat juga masih dijaga ketat oleh Israel. Walaupun demikian¸ ada
juga beberapa lokasi yang terisolasi namun makmur. Meskipun ada pihak luar negeri yang
membantu Palestina di bidang ekonomi¸ tetapi ada pula negara-negara yang mengirim senjata
api¸ amunisi¸ dan roket misil¸ yang sering kali membuat keadaan semakin buruk. Hal-hal
tersebut menjadi pendorong meningkatnya konflik dengan Israel.
Stres yang sangat besar dan kadang kebencian bisa dirasakan¸ karena hampir setiap keluarga
memunyai anak laki-laki¸ keponakan laki-laki¸ sepupu¸ ayah¸ ibu¸ atau saudara perempuan yang
tewas semasa konflik yang telah berlangsung sekitar 65 tahun. Bahkan¸ di antara orang- orang
Arab sendiri¸ konflik antarkelompok politik dan militer (Hamas dan Fatah) sudah menimbulkan
banyak korban (sekitar 600 orang telah tewas dalam 18 bulan dari tahun 2006-2007). Hanya
kasih Tuhan saja yang dapat mengubah bangsa ini¸ serta mengangkat kebencian dan dendam dari
antara mereka.
Sekitar 2.500 orang di Gaza menyebut diri mereka sebagai orang Kristen¸ walaupun dalam
kenyataannya masih banyak dari mereka tidak hidup sesuai iman Kristen. Ada juga beberapa
orang percaya yang telah menjadi martir karena memperjuangkan iman mereka. Ada yang aktif
melayani para janda¸ orang cacat¸ dan manula. Orang percaya di Gaza perlu dikuatkan. Banyak
pengunjung ke Gaza dari luar mengatakan betapa hati mereka tersentuh dan sangat sedih saat
pergi karena orang percaya di Gaza mengatakan¸ "Jangan lupakan kami."
Pokok Doa
1. Bersyukur kepada Tuhan karena Dia tidak pernah melupakan janji- Nya¸ baik kepada orang
Yahudi maupun orang Arab. Tuhan tetap setia kepada keduanya; beberapa pengkhotbah Arab
(dari dataran Arabia) mendengar tentang Mesias pertama kali pada hari Pentakosta (Kisah Para
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Rasul 2:11). Tuhan menginginkan agar mereka memiliki kesempatan untuk mendengar Kabar
Baik itu.

2. Bersyukur kepada Tuhan bagi orang Palestina yang sudah mengenal Mesias. Berdoalah agar
lebih banyak lagi dari mereka yang percaya pada Mesias.
3. Doakan agar mereka mendapatkan kesembuhan batin. Luka-luka batin yang membekas selama
berpuluh-puluh tahun¸ menghancurkan kehidupan mereka saat ini.
4. Doakan para prajurit milisi Hamas dan Fatah agar hati mereka diubahkan. Doakan agar
mereka dapat mengalami kasih Sang Mesias. Orang-orang Zelot (Zelot: pejuang kemerdekaan)
pada zaman Yesus kerap kali menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan mereka¸ tetapi
salah seorang dari murid Yesus adalah Simon yang adalah orang Zelot yang telah diubahkan
(Matius 10:4).
5. Doakan orang percaya yang tinggal di Palestina¸ agar berani menjadi saksi Kristus (Matius
5:16) dan biarlah iman mereka dikuatkan (Efesus 3:16-17).

30

12 Agustus 2011: Al-Masjid Al-Aqsa

40 Hari Doa 2011

Tempat kudus ketiga bagi umat Islam.
Menurut tradisi Islam¸ selama tahun 621 SM¸ ketika Muhammad sedang berada di Mekah¸ ia
mendapat penglihatan atau sebuah pengalaman jasmaniah yang luar biasa. Dia merasa sepertinya
malaikat Jibril (Gabriel) datang kepadanya dengan kuda bersayap yang bernama Buraq¸
berwajah manusia yang membawa Muhammad terbang ke Yerusalem dalam pengalaman
perjalanan yang disebut "perjalanan malam" sejauh 1.200 km. Di Yerusalem dalam bait Allah¸ ia
berjumpa dengan para nabi lainnya yaitu; Adam¸ Musa¸ dan Isa. (Bait Allah yang dimaksud
adalah yang telah dihancurkan pada tahun 70 SM¸ atau 551 tahun silam sebelum Muhammad
lahir). Lalu¸ Muhammad dibawa terbang oleh Buraq pergi ke surga menghadap hadirat Allah. Di
sana dia bernegosiasi dengan Allah tentang doa lima kali dalam sehari karena awalnya Allah
memerintahkan berdoa sebanyak 50 kali sehari dan Muhammad kembali ke Mekah. Ia
menceritakan pengalamannya tersebut kepada orang-orang lain¸ namun tidak semua orang
memercayainya.
Tempat berdoa Muhammad di Yerusalem dalam "perjalanan malam" tersebut dikenal dengan
nama "Masjid paling jauh"¸ yang dalam bahasa Arab disebut Al-Masjid Al Aqsa. Pembangunan
masjid ini selesai tahun 705 M dan telah dibangun ulang beberapa kali karena terjadinya gempa
bumi.
Menurut tradisi¸ "Kubah Batu Karang" (Dome of the Rock) keemasan yang bersebelahan dengan
masjid Al Aqsa (sekarang tempat itu ditutup) adalah tempat Muhammad pergi ke surga. Bagi
umat Muslim¸ masjid Al-Aqsa adalah masjid suci ketiga. Menurut sebuah tradisi¸ Muhammad
sendiri mengatakan bahwa doa Islam yang dilakukan di Kaabah di Mekah nilainya adalah sama
dengan 100.000 doa¸ sebuah doa yang dilakukan di Medinah nilainya sama dengan 1.000 doa¸
dan doa yang dilakukan di masjid Al-Agsa di Yerusalem nilainya sama dengan 500 doa. Doa
yang dilakukan di ketiga tempat di atas lebih bernilai dibandingkan doa di lokasi lainnya. (Doa
bagi orang Kristen adalah sebuah persekutuan dan komunikasi dengan Tuhan yang tidak berbeda
nilai dan harganya karena lokasi).
Orang Muslim berdoa setiap hari menghadap ke Yerusalem sampai tahun 624 M. Barulah setelah
itu¸ umat Muslim berdoa menghadap ke Mekah.
Pokok Doa
Ribuan umat Muslim beribadah Jumat di masjid Al-Aqsa yang berkapasitas 4.000 orang
ditambah 10.000 orang yang berdoa di luar masjid. Untuk alasan keamanan¸ Israel membatasi
pengunjung yang dapat beribadah Jumat di masjid tersebut¸ sehingga yang dapat beribadah di
sana hanyalah pria-pria yang sudah berkeluarga (kebanyakan dari mereka adalah pemimpin
keluarga mereka).
1. Berdoalah bagi para pria yang berdoa jumat di masjid Al-Aqsa¸ agar Tuhan mengarahkan
pikiran mereka untuk menemukan apa yang sebenarnya terjadi di Bait Allah Israel (Matius
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27:51). Mereka perlu pewahyuan bahwa hanya Yesuslah yang dapat memimpin manusia kepada
Bapa (Yohanes 14:6).
2. Sembahlah Tuhan¸ deklarasikan bahwa Yesus adalah Anak Allah¸ Raja Israel sebagai Tuhan
atas kaum muslim yang datang untuk berdoa (Yohanes 1:49).
3. Doakan keluarga-keluarga mereka juga¸ agar menerima Mesias dan masuk dalam Kerajaan
Allah (Yohanes 3:3).
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13 Agustus 2011: Hezbollah

Hezbollah adalah kelompok politik¸ sosial¸ dan organisasi militer di Lebanon¸ yang dimulai
sejak tahun 1982. Nama Hezbollah artinya "Bagian dari Allah". Sebagai organisasi Syiah¸
Hezbollah juga memiliki kekuatan agama¸ keuangan¸ politik¸ dan tentara yang didukung oleh
Iran. Suriah juga mendukung Hezbollah secara kegiatan dan politik. Organisasi ini berada di
dekat Lembah Beqaa¸ selatan Beirut dan selatan Lebanon. Ini sudah menjadi bagian politik yang
penting dan terbentuk sangat kokoh¸ aktif dalam kegiatan jaringan pelayanan sosial.
Beberapa negara seperti Amerika¸ Australia¸ Canada¸ Israel¸ dan Inggris meyakini kalau
Hezbollah adalah organisasi yang berkaitan dengan teroris¸ walaupun Hezbollah juga mengutuk
penyerangan di gedung WTC tahun 2011¸ dan mereka menolak dicurigai menjadi bagian dari
penyerangan di masa lalu. Organisasi Syiah Hezbollah tidak memiliki ikatan dengan Al Qaeda
(pergerakan Sunni). Bagi orang Arab¸ Hezbollah lebih terlihat sebagai organisasi sah perlawanan
Lebanon terhadap militer Israel (menurut survei di sana 65-85 persen mendukung Hezbollah).
Namun bagaimanapun juga¸ beberapa pemerintahan di Timur Tengah termasuk Mesir¸ Saudi
Arabia¸ dan Yordan mencela Hezbollah sebagai "organisasi yang tidak bertanggung jawab dan
tidak bertujuan". Melalui kerja sama dengan Iran dan Suriah¸ Hezbollah sudah mengumpulkan
pasokan senjata api yang sangat besar di Lebanon (diperkirakan empat kali lebih dari senjata
yang dimiliki sejak tahun 2006 penyerbuan Israel terhadap Lebanon). Hezbollah beranggapan
bahwa Israel adalah sebuah negara yang tidak memiliki kedaulatan¸ dan membenarkan aksi
perlawanan terhadap Israel sebagai perjuangan Jihad untuk membela diri.
Apakah orang Palestina modern adalah orang Filistin?
Penduduk Gaza sekarang sangat sedikit hubungannya dengan Filistin kuno. Nama Palestina
adalah format dari kata Roma Latin. Namun bagaimanapun¸ Palestina Arab modern bukanlah
orang Filistin.
Roma menyebut daerah Yudea dengan nama Palestina setelah peperangan Yahudi tahun 135 M.
Dalam bahasa Arabnya¸ Palestina ditulis "Falastin" yang hampir mirip dengan Filistin. Tidak ada
huruf "P" dalam Arab. Beberapa Palestina Arab mengatakan mereka adalah keturunan Filistin
karena mereka mengetahui pernah terjadi perang antara Israel dan Filistin. Beberapa orang
melakukan hal tersebut untuk menimbulkan kebencian¸ walaupun beberapa orang lainnya benarbenar tidak tahu bahwa mereka mendapat informasi yang salah.
Sebenarnya¸ orang Filistin berasal dari daerah Kreta di laut Mediterania dan tinggal di pesisir
pantai (Kejadian 10:14, 1 Tawarik 1:9-15). Tidak semua orang Filistin berasal dari dataran
Arabia. Ada beberapa ayat dalam Alkitab yang menubuatkan tentang kehancuran Filistin dan
peradaban mereka (Yeremia 47:1-7¸ Yehezkiel 25:15-17¸ dan Yoel 3: 4-6). Sebelum Kristus¸
penyerbuan oleh Mesir¸ Asiria¸ Babilonia¸ Persia¸ dan Yunani di bawah Alexander¸ telah
memusnahkan Filistin. Kemudian Roma¸ Byzantine¸ Arab¸ para pengikut Perang Salib¸ Turki¸
dan orang Inggris menguasai daerah mereka. Orang-orang Filistin¸ budaya¸ pemerintahan¸
bahasa¸ dan agama mereka telah dihapuskan.
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Pokok Doa

1. Doakan bagi pemimpin Hezbollah: Sheikh Muhamad Hussein Fadlallah¸ Hassan Nasrallah¸
Naim Qassem¸ dan pemimpin lainnya¸ agar mereka menemukan hidup dalam Sang Mesias
(Yohanes 1:9-14, 1 Yohanes 1:4). Mereka perlu mengerti rencana Tuhan untuk memberkati
dunia melalui benih Abraham (Galatia 2:13-14 dan 26-29).
2. Diperkirakan, 7.000-10.000 relawan Hezbollah telah dilatih menjadi pejuang untuk
menghadapi konflik bersenjata melawan Israel. Berdoalah agar terang Tuhan melawat mereka.
Doakan juga agar mereka menemukan Sang Mesias. Yesus adalah satu-satunya pribadi yang
dapat memenuhi aspirasi mereka untuk mewujudkan dunia yang takluk di bawah pemerintahan
Allah Abraham yang sejati (Yesaya 65:17 dan 2 Petrus 3:13).
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Bencana alam terparah di Pakistan yang terjadi pada bulan Juli dan Agustus 2010¸ disebut-sebut
sebagai "tsunami gerak lambat". Bencana ini mengakibatkan 5 juta orang Pakistan kehilangan
rumah dan lebih dari 1.600 orang meninggal dunia. Lebih dari 20 juta orang memerlukan
bantuan berupa makanan¸ tempat tinggal¸ dan perawatan medis. Seperlima dari Pakistan
digenangi air. Karena kurangnya air bersih¸ timbullah wabah kolera dan disentri¸ yang
mengakibatkan ratusan ribu orang menderita diare akut.
Bencana ini menjadi pembuka jalan bagi orang percaya membagikan kasih dan berita anugerah
Tuhan kepada orang Pakistan. Banyak yang menyadari bahwa bantuan datang dari umat Kristen
setempat. Salah satu pemimpin daerah berkata¸ "Saya sangat menghargai usaha dari umat
Kristen¸ Anda selalu menjadi yang pertama dalam membantu di dalam masa-masa yang sulit dan
melayani tanpa pamrih."
Pada hari terakhir sebuah pembagian bantuan¸ seorang pria dari desa setempat berkata kepada
seorang relawan Kristen¸ "Saya tidak pernah bertemu dengan orang Kristen di hidup saya
sebelumnya. Ini kali pertama saya bertemu kalian yang ternyata sama dengan kami." Ketika Tim
relawan menjawab bahwa mereka pengikut Isa Almasih¸ Bapak tersebut merespons¸ "Tidak ada
saudara seiman kami yang datang membantu¸ tapi Anda yang datang dari jauh. Tentulah Anda
seorang pengikut Isa yang sejati."
Seorang pria yang lain mengungkapkan pernyataannya setelah ia bekerja bersama sebuah tim
selama sebulan¸ "Tidak ada jalan keselamatan kecuali melalui Isa Almasih." Pria itu sudah
mencari- cari jalan kebenaran selama 2 tahun.
Walaupun demikian¸ ada juga berita yang memprihatinkan di Pakistan. Menurut seorang
pemimpin¸ beberapa pengungsi Kristen menolak menerima bantuan¸ yang lainnya diusir¸ atau
diminta meninggalkan imannya dan beralih ke agama Islam. Anda dapat membayangkan betapa
susahnya pilihan antara mempertahankan iman atau tidak dapat memberi makan keluarga.
Pokok Doa
1. Berdoa bagi pekerjaan pemulihan jangka panjang di Pakistan. Doakan para korban banjir -mereka yang kehilangan keluarga¸ terluka¸ kehilangan rumah dan harta benda¸ kehilangan
pekerjaan dan usaha yang dibangun bertahun-tahun dari generasi turun temurun. Doakan agar
mereka menemukan perlindungan¸ air bersih¸ dan makanan yang cukup. Mereka memerlukan
harapan yang datang dari janji Tuhan.
2. Berdoa bagi umat Kristen di Pakistan¸ mayoritas dari mereka masih hidup berkekurangan.
Berdoa agar mereka teguh beriman pada Tuhan dan dapat merasakan penyertaan dan
pemeliharaan dari Bapa di Surga.
3. Berdoa bagi orang percaya baru pascabanjir yang perlu dimuridkan¸ agar memahami kasih dan
jalan-jalan Tuhan.
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4. Berdoa bagi orang Kristen setempat yang rindu untuk memberi harapan¸ kehidupan¸ dan rasa
damai dalam masa-masa sulit ini.
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15 Agustus 2011: Surat di Gujarat, India
Hari ini adalah hari kemerdekaan India.

Orang-orang Muslim Dawoodi Bohras di seluruh dunia berjumlah sekitar 1 juta jiwa. Mereka
bertempat tinggal di India¸ Pakistan¸ Timur Tengah¸ Afrika timur¸ dan Gujarat¸ di daerah Barat
India. Di India¸ orang-orang Dawoodi Bohras dapat dikenal dari pakaian mereka. Para lelaki
berjanggut panjang dan memakai topi putih yang dilingkari warna emas. Mereka juga memakai
kurta (pakaian tradisional yang umum dipakai di Afganistan¸ Bangladesh¸ India¸ Pakistan¸
Nepal¸ dan Sri Lanka berupa kemeja longgar dengan bagian bawahnya bisa mencapai lutut)
panjang berwarna putih. Para wanita mengenakan burqa berwarna-warni dan dihiasi sulaman
yang terdiri dari dua bagian.
Surat¸ di daerah Gujarat¸ adalah ibu kota Dawoodi Bohras dan berada di tepi sungai Tapi. Pada
masa lampau¸ Surat terkenal karena sutranya¸ brokat yang sangat halus¸ dan perdagangan
rempah. Surat adalah salah satu kota terkaya yang ada di India pada abad ke-17 dan ke-18.
Perusahaan Hindia Timur Britania (British East India Company) mendirikan gudang pertamanya
di Surat pada tahun 1612. Kata "bohra" diambil dari orang Gujarat "vohorvu" yang artinya
"perdagangan". Kebanyakan orang Bohras adalah pedagang dalam berbagai bidang.
Daerah bagian Gujarat sudah menghadapi bencana alam seperti kekeringan¸ banjir¸ dan gempa
bumi selama beberapa dekade belakangan ini. Surat sangat menderita akibat gempa bumi dan
banjir yang menghancurkan sebagian besar Gujarat¸ serta beberapa kali kerusuhan antar
golongan. Kondisi di kota Surat umumnya tidak stabil¸ karena adanya ketegangan antara Hindu
dan Muslim yang sering terjadi dan sering meluas di daerah ini. Kerusuhan sering kali terjadi
karena alasan yang sepele¸ sehingga pembunuhan dan perusakan dilakukan tanpa rasa menyesal
sedikit pun.
Surat adalah kota yang penting bagi Dawoodi Bohras karena di sinilah tempat pelatihan rohani
bagi mereka yang melayani. Di kota ini terdapat juga universitas Bohras terkenal yang khusus
memperlengkapi mereka di Surat. Siswa-siswa terbaik berasal dari segala komunitas dan suatu
kehormatan besar bila bisa terpilih dan dididik di universitas ini. Komunitas Bohras masih
terabaikan dari berita Injil. Telah bertahun-tahun tim misi berdoa dan meminta agar Tuhan
mengirim orang-orang untuk menjangkau Bohras dan di kalangan umat Muslim di Surat. Sampai
saat ini¸ hanya sedikit orang yang melayani pekerjaan memberitakan Mesias di sana. Surat
adalah kota yang sangat memerlukan terang Injil. Berdoa agar terjadi panen raya keselamatan di
Surat -- Bohras.
Pokok Doa
1. Sembahlah Tuhan yang menyediakan¸ Jehovah Jireh (Kejadian 22:14). Berdoalah agar orang
Bohras terbebas dari roh materialisme¸ dan Tuhan memberi pengertian pada mereka bahwa
segala sesuatu berasal dari Tuhan.
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2. Berdoalah agar Tuhan Yesus berkenan menyatakan diri-Nya secara supranatural melalui
mimpi¸ penglihatan¸ agar terjadi terobosan rohani yang dahsyat di antara umat Muslim Bohras di
Surat.
3. Berdoa agar Tuhan mengutus para duta Injil untuk tinggal dan melayani di Surat -- Bohras¸
dan terjalin jaringan kerja sama dengan para pemimpin kunci setempat.
4. Berdoa agar orang Bohras memiliki sikap hati yang benar serta rendah hati.
5. Doakan Raja Damai mendamaikan ketegangan antara Muslim dan Hindu di Gujarat.
6. Berdoa ada pendekatan melalui bidang perdagangan terhadap komunitas itu.
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16 Agustus 2011: Libya (Cerita Fiksi Berdasarkan Kisah
Nyata)
Artikel ini ditulis sebelum pemberontakan Libya melawan Muammar Qaddafi.

Rashid sedang duduk sambil memandang jauh ke laut Mediterania. Di belakangnya adalah
Padang Gurun Sahara. Kelima anaknya sedang bermain dengan ceria bahagia¸ sedangkan
istrinya sedang sibuk menyiapkan acara daging panggang. Sementara itu Rashid merasa galau.
Biasanya ia menikmati acara ini di musim gugur yang hangat¸ sembari berbincang dengan
kawan-kawannya sambil minum teh mint¸ dan bersantai setelah bekerja keras sepanjang minggu.
Minggu ini¸ khususnya¸ sangat sulit karena ada peraturan pemerintah yang baru¸ di mana setiap
usaha bisnis harus didaftarkan kembali. Itu artinya¸ harus melalui antrean panjang dan Rashid
tidak yakin kalau dia mengerti benar tentang peraturan yang baru. Sistem modern adalah hal baru
di negara ini. Korupsi dan sifat pilih kasih kerap kali terjadi¸ serta kekayaan minyak tidaklah
untuk orang biasa. Perjalanan ke Eropa telah mengejutkan Rashid. Ia menemukan bahwa
gedung¸ sarana¸ dan prasarana di sana terpelihara dengan sangat baik.
Tapi bukan semua hal duniawi itu yang mengusik pikirannya. Lingkungan fisik tidaklah penting
-- apa yang dikehendaki oleh Allah pastilah terjadi. Rashid tahu bahwa namanya berarti "Yang
Dituntun dalam Kebenaran". Dia bangga saat berpikir bahwa dirinya adalah salah seorang yang
berada di jalan yang benar. Tentu saja¸ seseorang tidak dapat benar-benar yakin dengan
pengertiannya tentang Allah¸ tapi Rashid cukup yakin bahwa ia melakukan apa yang
dikehendaki oleh Allah: dia berdoa¸ berpuasa¸ memberi sedekah¸ dan dalam setiap kesempatan
dia menyatakan imannya kepada Allah. Selama 1 atau 2 tahun ke depan¸ dia akan berhasil
mengumpulkan uang untuk pergi naik haji ke Mekah. Tapi sewaktu mengingat tentang
perjalanannya di Eropa¸ dan perbincangannya dengan seorang guru di Eropa¸ maka semuanya
tiba-tiba menjadi kelabu. Guru ini belum hidup sebagaimana yang Rashid harapkan. Salah satu
yang ia ingat dari sekian banyak perbincangannya sewaktu minum teh¸ guru ini berkata bahwa
dia percaya Tuhan tidak hanya tertarik pada hal-hal mendasar yang terlihat dan yang kita lakukan
saja¸ tapi yang terpenting adalah penerimaan kita terhadap apa yang dilakukan-Nya melalui Sang
Mesias. Guru tersebut begitu yakin bahwa dia akan dapat hidup dengan Tuhannya¸ bahkan
setelah kematian. Bagaimana semua itu bisa terjadi? Dia minta pada Rashid untuk menonton TV
Arab. Agar terdengar sopan¸ Rashid meminta keterangan lebih terperinci. Sewaktu di rumah dia
tidak bisa berhenti memikirkannya¸ dan akhirnya pada satu malam di mana tak seorang pun
melihat dia¸ ia menemukan saluran TV yang dimaksud¸ menontonnya selama beberapa menit
dalam perasaan bersalah karena ia takut diketahui oleh orang lain.
Sekarang Rashid punya masalah yang lebih besar. Ia tertarik pada khotbah yang didengarnya¸
tapi dalam pemahamannya khotbah itu salah¸ karena sejak masa kecil kepada dia telah diajarkan
bahwa orang Kristen itu percaya pada tiga Tuhan. Kitab asli Yesus (Injil)¸ Musa (Taurat)¸ dan
Daud (mazmur) sudah hilang atau diubah oleh orang Yahudi dan Kristen. Bagaimana mungkin
khotbah yang mereka ambil dari kitab itu menjadi nyata sebagai kebenaran dari Allah?
Pokok Doa
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1. Ada ratusan ribu penduduk Libya yang kehilangan anggota keluarga dan sahabat-sahabat
mereka ketika terjadi pemberontakan pada tahun 2011 ini. Berdoalah agar mereka menemukan
penghiburan di dalam Sang Mesias.
2. Berdoa bagi pemerintah agar tercipta keadilan sosial¸ pemberantasan korupsi¸ dan
ketatanegaraan yang baik (Keluaran 23:8¸ Ulangan 6:19).
3. Berdoalah untuk para pendatang dan pengungsi dari Libya¸ agar bertemu dengan orang
Kristen sejati yang bersaksi tentang iman mereka (Kisah Para Rasul 8:26-39).
4. Berdoa Tuhan kirimkan orang-orang percaya yang bekerja di Libya¸ dan melihat peluang
untuk memberitakan Mesias dalam perbuatan dan perkataan.

5. Berdoalah bagi orang Libya agar tertarik mendengarkan radio¸ TV satelit¸ dan program
internet. Media ini menjadi sarana yang telah menuntun banyak orang menerima Mesias¸ karena
Tuhan sendiri yang menyatakan diri-Nya.
6. Berdoalah agar Roh Kudus menyingkapkan kebenaran kepada orang- orang Libya dibalik
semua kesalahmengertian mereka dan kesulitan yang mereka hadapi.
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Hari ini adalah hari kemerdekaan Indonesia.
Populasi orang Kangean berkisar 135.000 jiwa¸ tinggal di kepulauan Kangean sebelah utara
Pulau Bali¸ Indonesia. Kepulauan ini berpotensi besar di bidang pariwisata. Pantainya yang
terbentang di Laut Jawa dengan pemandangan indah alamiah¸ yang belum dikembangkan dan
hutan Kangean yang masih asli dengan banyaknya binatang liar dan burung yang indah¸ monyet¸
komodo¸ dan ular¸ yang jumlahnya masih sangat banyak. Penduduk lokal adalah pembuat
suvenir dari kayu.
Sejak 1993¸ ada pengeboran gas bumi di pulau ini yang dihubungkan dengan pipa dalam laut
sepanjang 430 km dari Jawa Timur. Sumber penghasilan lain dari pulau ini adalah kayu jati¸
kelapa¸ dan garam. Meskipun pengeboran gas adalah bagian dari pengembangan¸ masih terdapat
banyak tempat di pulau ini yang belum dikembangkan. Wisatawan yang datang ke tempat ini
merasa nyaman seakan sedang di rumah mereka sendiri. Orang Kangean adalah salah satu dari
200 kelompok besar Muslim yang berjumlah lebih dari 100.000 jiwa. Dibutuhkan pemikiran¸
doa¸ dan kehadiran orang percaya di Kangean.
Pokok Doa
1. Berdoa mohon Tuhan berkenan menyatakan diri-Nya lewat mimpi¸ penglihatan¸ dan cara lain
-- Membaca Injil¸ melihat film Yesus sesuai kehendak-Nya (Lukas 10:21-24).
2. Berdoa Tuhan memberi jalan kasih karunia dan memimpin orang percaya untuk
menyampaikan Kabar Baik bagi mereka¸ disertai tanda- tanda dan mukjizat di antara orang
Kangean (Markus 16:15-19).
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18 Agustus 2011: Orang Kerinci di Indonesia

Hikmat Tuhan (Amsal 8:25)¸ "Sebelum gunung-gunung tertanam dan lebih dahulu dari pada
bukit-bukit aku telah lahir."
Orang Kerinci berasal dari pesisir sebelah timur Sumatera. Orang Kerinci adalah orang-orang
yang melarikan diri ke dataran tinggi di pegunungan Bukit Barisan¸ dari sebuah kesultanan
Muslim setempat¸ pada masa peperangan pada zaman dahulu. Mereka berbicara bahasa Kerinci
dan bahasa Indonesia. Populasi orang Kerinci berkisar 260.000 jiwa. Kebanyakan dari mereka
bertani beras¸ kentang¸ kopi¸ kayu manis¸ damar¸ dan rotan. Mereka yang bermukim di sekitar
danau Kerinci dan beberapa danau kecil yang lain bekerja sebagai nelayan. Orang Kerinci
mampu menahan proses asimilasi dengan orang-orang di dataran rendah¸ tetapi sekarang ini
sekat itu sudah terbuka karena pemerintah juga mendatangkan transmigran dari pulau Jawa¸
Sunda¸ dan Bali untuk bekerja di proyek-proyek perkebunan di tanah mereka yang subur itu.
Untuk menjaga kelestarian¸ sebuah taman konservasi alam tingkat nasional sedang
dikembangkan oleh WWF (World Widlife Fund¸ sekarang bernama World Wide Fund for
Nature¸ Red.).
Agama Islam dianut oleh sebagian besar penduduk Kerinci¸ tapi mereka juga masih berpegang
pada kepercayaan animisme¸ terutama yang berhubungan dengan kesembuhan dari sakit
penyakit atau berkat bagi keberhasilan panenan mereka.
Pokok Doa
1. Berdoalah minta jalan kasih karunia dan hikmat Tuhan¸ bagi orang percaya yang bersedia
melayani di tengah orang-orang Kerinci.
2. Berdoalah dalam iman dan otoritas¸ agar Tuhan memutuskan hubungan dan menghancurkan
semua perjanjian roh¸ ikatan roh¸ hak-hak roh¸ serta kutukan dan pengaruh roh-roh jahat¸ yang
selama ini menawan kehidupan mereka dari generasi ke generasi (1 Korintus 1:30; 2 Korintus
10:4).
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Kepercayaan Sufi adalah suatu aliran yang berpusat kepada kekuatan batin¸ suatu dimensi mistik
dari pengalaman rohani dalam Islam. Para Sufi menginginkan untuk dapat memasuki hadirat
Ilahi dan memurnikan batin mereka. Gerakan Sufi ini pada umumnya dipimpin seorang penuntun
yang sudah ditetapkan. Beberapa Muslim Ortodoks¸ termasuk gerakan utama Islam di Arab
Saudi¸ yaitu gerakan Wahhabi¸ berpendapat bahwa aliran Sufi adalah ajaran sesat.
Kebanyakan umat Muslim di Senegal dan Republik Gambia¸ terhubung dengan persaudaraan
Sufi di Tijaniyyah¸ Xaadir (Qadiriyah)¸ Mouride¸ dan Layene. Terdapat kelompok-kelompok
sempalan yang terbentuk dalam setiap aliran¸ yang mengikuti pemimpin-pemimpin atau doktrindoktrin khusus. Gerakan Mouride berpusat di Touba¸ Senegal¸ didirikan oleh Amadou Bamba
pada tahun 1883. Amadou Bamba (1850-1927) adalah seorang Muslim mistik¸ seorang
Marabout (sebutan untuk seorang guru dan pemimpin agama di Afrika Barat¸ Red.)¸ dan juga
pemimpin spiritual yang mengajarkan meditasi¸ ritual Islam¸ kerja¸ dan studi Al’Quran.
Kegigihannya telah membuahkan hasil dan para muridnya dikenal karena etos kerja mereka.
Amadou Bamba tidak mendukung Perancis dalam penaklukan Afrika Barat¸ tapi ia juga
menentang mengadakan perlawanan Jihad. Ia mendorong sebuah pemikiran bahwa Jihad AlAkbar¸ "perjuangan yang lebih besar"¸ adalah sebuah perjuangan yang dilakukan dalam
mempelajari agama dan takut akan Allah. Persaudaraan Mouride di Senegal dan Gambia¸
memegang kontrol di berbagai sektor ekonomi penduduk setempat. Pengikutnya bahkan sering
memberikan donasi bagi perkembangan gerakan ini. Abdoulaye Wade¸ Presiden Senegal saat
ini¸ adalah seorang Mouride yang taat. Segera setelah dia terpilih pada tahun 2000¸ Presiden
Wade melakukan perjalanan ke kota suci Touba untuk mencari berkah dari pemimpin rohani
persaudaraan itu (Grand Marabout).
Pokok Doa
Pemimpin Mourides adalah penuntun spiritual untuk 3 sampai 5 juta orang dan sebagai kepala
dari para pemimpin Touba¸ kota terbesar kedua di Senegal (jumlah penduduk 0,5-1,5 juta).
Doakan agar pemimpin Mouride dan pendukungnya bertemu Tuhan yang hidup dan yang sejati¸
serta menjadi murid-Nya. Berdoalah agar Tuhan menyingkirkan berbagai penghalang rohani¸
ekonomi¸ dan sosial untuk menjangkau mereka (Berdasarkan Kisah Para Rasul 13:4-12).
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20 Agustus 2011: Malaysia

Malaysia adalah sebuah negara monarki federal konstitusional¸ dengan sistem pemerintahan
parlementer. Negara ini terdiri dari dua bagian¸ yang terpisahkan oleh Laut Tiongkok Selatan
yaitu Semenanjung Malaysia dan Malaysia di Pulau Kalimantan. Negara ini berlokasi di tengahtengah Asia Tenggara dan dikelilingi oleh negara lain seperti Thailand¸ Indonesia¸ Singapura¸
Filipina¸ Vietnam¸ dan Brunei. Ibu kota Malaysia adalah Kuala Lumpur.
Agama resmi di Malaysia adalah Islam¸ namun kebebasan beragama dijamin dalam konstitusi.
Dari 28 juta penduduk Malaysia (terdiri dari suku Melayu sebagai etnis mayoritas¸ etnis China¸
India¸ dan beberapa suku lainnya), 60,4 persen adalah orang Muslim Melayu¸ juga India dan
sejumlah kecil etnis China. Walaupun Perdana Menteri yang dahulu maupun sekarang
menyatakan bahwa Malaysia adalah negara Islam¸ namun tidak seluruh rakyat menyetujui
pernyataan tersebut dengan alasan bahwa Malaysia menggunakan konstitusi sekuler. Hukum
melarang pekabaran Injil bagi orang Muslim dan orang Muslim juga dilarang berpindah agama.
Orang Kristen dari latar belakang Muslim masih sangat sedikit. Banyak di antara mereka yang
beribadah di gereja rumah dengan tetap berbusana Muslim dan tetap mengikuti kebudayaan
Islam¸ agar tidak mengalami hambatan. Kebanyakan dari mereka menerima Mesias karena
mengalami perjumpaan pribadi langsung dengan Tuhan. Walaupun jumlah mereka masih sangat
sedikit¸ namun mereka bersemangat untuk bersaksi tentang iman mereka yang baru.
Pokok Doa
1. Berdoalah bagi orang percaya di Malaysia¸ agar mereka membuka hati untuk mendoakan
tetangga mereka dan menjadi berkat melalui cara-cara yang nyata.
2. Berdoalah agar orang Melayu mengalami perjumpaan langsung dengan Tuhan melalui mimpi¸
penglihatan¸ dan berbagai cara yang Tuhan kehendaki (Kisah Para Rasul 10:17-48).
3. Berdoalah agar orang percaya selalu bersemangat dan berani untuk meluaskan persekutuan
mereka¸ serta menolong dan melakukan pendampingan bagi mereka yang baru percaya
(mengingat risiko yang tinggi).
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Gelombang dari Asia Tengah
"Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus Aku¸ selama masih siang; akan datang
malam¸ di mana tidak ada seorangpun yang dapat bekerja." (Yohanes 9:4)
Rusia terkenal dengan kekayaan sejarahnya¸ ketabahan penduduknya menjalani kerja keras¸ dan
hasil karya arsitektur yang mengagumkan. Lukisan tentang orang-orang suci yang indah¸ padang
rumput yang luas¸ hutan yang bersalju¸ atau segelas teh panas yang kemerah- merahan¸
semangkuk "borsch soup" (sup ubi bit yang populer di Eropa Timur dan Tengah¸ Red.)¸ akan ada
dalam pikiran kita saat berpikir tentang Rusia. Tapi wajah Rusia berubah dengan cepat.
Moskow¸ ibu kota Rusia¸ memiliki jumlah populasi Muslim paling banyak dibanding semua kota
di Eropa¸ yang diperkirakan berkisar 400.000 hingga 3 juta jiwa (pendatang asing yang tidak
resmi kemungkinan berjumlah ratusan hingga ribuan jiwa).
Banyak orang Muslim di Moskow berasal dari keluarga miskin¸ bekas bagian republik Soviet di
Asia tengah. Tajik¸ Uzbek¸ Afghan¸ Kazakh¸ Tatar¸ dan banyak lagi yang tertulis dalam daftar.
Mereka mencari pekerjaan apa saja¸ dan terkadang hidup bersama di kampung kumuh dengan
kondisi yang kotor¸ sambil berusaha menabung agar dapat mengirimkan uang pada keluarga
mereka di kampung. Mereka mengalami pemukulan¸ pembunuhan¸ bahkan menjadi sasaran
bom. Kini¸ banyak di antara mereka yang menjadi hamba ketakutan¸ dendam¸ dan pekerja kasar.
Kehidupan di Moskow tidaklah mudah¸ namun terkadang terlihat lebih baik daripada harus
mencari nafkah di kampung halaman yang tidak memiliki harapan.
Berada jauh dari negara asal mereka¸ jauh dari keluarga¸ dari tradisi¸ dan tekanan budaya yang
berbeda¸ hal ini membuat mereka stres¸ namun sekaligus menjadi pintu terbuka bagi mereka
untuk mendengar tentang kebenaran firman Tuhan. "Dulu saya membenci orang Rusia dan tidak
ingin kembali lagi¸" kata seorang percaya yang dahulunya berlatar belakang Muslim. Setelah
melihat kesempatan untuk melayani jiwa-jiwa di negara asalnya¸ dia mulai bersemangat
mengembangkan talenta pelayanannya. "Sekarang saya merasa Rusia adalah rumah kedua bagi
saya¸" jawabnya.
Walaupun film Yesus dan Alkitab dalam bahasa Rusia mudah diterima¸ sayangnya baru ada
sedikit jumlah orang percaya yang memiliki kesiapan hati untuk melayani orang Muslim.
Kondisi kebanyakan Muslim pendatang di Moskow¸ mengalami kecanggungan¸ rindu keluarga¸
dan ingin memunyai teman dan sahabat. Inilah waktu yang tepat untuk menyampaikan Injil pada
mereka.
Pokok Doa
1. Berdoalah agar Tuhan menumbuhkan kerinduan dalam hati orang Muslim di Rusia¸ untuk
mencari kebenaran sejati dan terbuka untuk menerima Mesias.
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2. Berdoalah bagi pekerjaan penerjemahan dan penerbitan buku-buku Kristen yang membangun
kerohanian bagi orang Muslim Rusia. Doakan juga orang percaya baru agar terus bertumbuh
dalam Mesias.
3. Berdoalah agar terjalin kesatuan¸ visi¸ dan hikmat di antara para pemimpin Kristen. Kiranya
mereka dapat membawa Injil kepada saudara Muslim di Rusia¸ mengadakan pemuridan¸ dan
melengkapi orang percaya¸ agar terus bersemangat dan dapat memuridkan¸ serta melatih yang
lainnya.
4. Berdoalah agar umat percaya Rusia memiliki hati dan tindakan untuk menyampaikan berita
Injil bagi orang Muslim yang ada di sekitar mereka.
5. Berdoalah untuk pemuridan bagi orang percaya baru yang kebanyakan adalah orang Kazakh¸
yang dilakukan oleh beberapa gereja.
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22 Agustus 2011: Tajikistan
Seperti apakah masa depannya?

Zebo adalah seorang gadis berumur 18 tahun. Dia ingin sekali masuk ke universitas. Ia
memimpikan kehidupan yang lebih baik bagi dirinya beserta keluarga di Tajikistan. Dia
memikirkan bagaimana terlepas dari perasaan bingung hanya untuk mencari sesuap nasi¸ dan
mencari pinjaman untuk dapat melanjutkan pendidikan yang diidamkannya. Seperti anak muda
pada umumnya¸ ia percaya dengan berbekal kemampuan berbahasa Inggris dapat bekerja di
perusahaan asing¸ sehingga ia beserta keluarga dapat terjamin hidupnya. Dia memiliki secercah
harapan di negaranya karena peraturan telah berubah¸ tidak sama seperti semasa pemerintahan di
bawah Uni Soviet. Zebo sering mempertanyakan kepercayaan keluarganya akan Islam. Dia
merasa pesimis untuk dapat mencapai cita-citanya¸ bahkan orang tuanya berharap lebih baik ia
segera menikah daripada mengejar pendidikan dan karier. Segalanya terlihat bagaikan jalan
buntu. Dia bertanya¸ "Di manakah aku akan memperoleh harapan?"
Zebo adalah gambaran dari ribuan anak muda yang berjalan dalam ketidakpastian di Negara
mereka Tajikistan. Daerah yang terkunci di antara Afganistan¸ Uzbekistan¸ Kirgizstan¸ dan
China¸ dengan populasi berkisar 7 juta jiwa adalah negara termiskin di antara bekas Uni Soviet.
Lebih dari 80 persen jumlah penduduknya tinggal di bawah garis kemiskinan¸ yang diperkirakan
pendapatan per tahun mereka rata-rata sekitar 250 Euro per orang. Mayoritas penduduknya
adalah wanita dan anak-anak dikarenakan para prianya pergi ke Rusia untuk bekerja. Beberapa di
antara mereka tidak pernah pulang ataupun mengirimkan uang yang mereka janjikan pada
keluarga.
Dalam beberapa tahun terakhir ini¸ orang Muslim yang telah kembali dari menuntut ilmu di
negara Muslim yang ketat¸ sudah membawa pengaruh besar dalam pengembangan Islam di sana.
Sebanyak 90 persen penduduk Tajikistan adalah Muslim dan sekitar 10 persen yang percaya
kepada Mesias. Sebagian besar dari mereka dibutakan oleh agama Islam¸ tetapi pada saat yang
sama ada juga yang dengan bersungguh hati mencari Tuhan.
Pokok Doa
1. Berdoa bagi anak muda yang berpikir tentang masa depan¸ kiranya mereka menemukan tujuan
hidup yang diberikan oleh Tuhan di dalam diri Yesus Sang Mesias. Berdoalah agar ada pekerjapekerja untuk menuai di antara para orang muda ini.
2. Ketidakhadiran seorang ayah dalam sebuah keluarga karena sedang bekerja di Rusia dan
tempat lain¸ berdampak pada kehidupan sosial Tajikistan (Amsal 1:8, 3:12, 4:1; Efesus 6:4;
Mazmur 68:5, 27:10).
3. Doakan agar melalui pemuridan dapat menghasilkan murid-murid yang kuat¸ sehingga pada
akhirnya mereka dapat memimpin orang lain ke dalam keluarga Allah¸ banyak di antaranya ada
orang percaya baru (1 Yohanes 2:12-14; Titus 2:1-14).
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1,5 Juta Jiwa yang Tidak Mengenal Gembala Agung
Orang Arab Shuwa berpindah ke Chad ratusan tahun silam dari Sudan. Bahasa mereka mirip
dengan bahasa Arab dalam Al-Qur’an. Bagi mereka¸ Islam adalah identitas. Mereka menyatakan
diri sendiri sebagai penjaga iman. Mereka sangat curiga kepada orang asing¸ mereka juga takut
terhadap setan¸ pengaruh iblis¸ dan guna-guna dari suku-suku di sekitar mereka. Namun¸ ketika
kita dapat memenangkan rasa percayanya¸ mereka akan menunjukkan keramahan yang luar
biasa.
Orang Shuwa adalah suku semi pengembara. Mereka memusatkan diri kepada kebutuhan ternak
saja (sapi¸ kambing dan domba)¸ tergantung dari daerahnya. Pada musim kering¸ para keluarga
muda berpindah untuk mencari air dan makanan bagi ternak mereka. Waktu musim hujan
mereka kembali untuk mengelola ladang jawawut dan jagung. Pada umumnya¸ mereka hidup
dalam komunitas kecil yang memiliki pertalian keluarga di antara mereka. Jika air menjadi
kering dan hewan ternak mereka tidak mendapat makanan¸ atau ketika desa mereka telah padat¸
maka kelompok ini akan membagi dalam kelompok lebih kecil untuk mencari daerah baru
sebagai tempat tinggal. Beberapa dari mereka ada yang berpindah ke kota. Di sana¸ mereka
menjadi pedagang yang berhasil dan dapat menyesuaikan diri dengan kebiasaan perkotaan.
Beberapa tahun belakangan ini¸ sudah ada sekolah dasar di pedesaan walaupun muridnya baru
sedikit. Beberapa perempuan disunat saat berusia 6 -- 8 tahun. Kebanyakan anak perempuan
menikah karena dijodohkan oleh keluarga dengan saudara sepupu mereka pada usia 12 - -14
tahun. Pada usia 15 tahun mereka telah menjadi seorang ibu. Para wanita di suku ini memiliki 8 - 10 anak¸ namun hanya 2/3 dari mereka yang selamat. Anak laki-laki mulai masuk sekolah
pesantren umur 6 tahun. Sekolah ini sering diadakan di wilayah suku lain¸ sehingga anak lakilaki bertumbuh sendiri¸ kehilangan orang tua¸ dan kerabat mereka. Mereka harus mengemis
untuk mendapatkan makanan dan mengumpulkan uang untuk sekolah mereka. Beberapa di
antara mereka ada yang dituduh mencuri dan dipukul.
Pokok Doa
1. Nyatakan kebenaran dalam Yohanes 10:10-16 dalam doa bagi suku pengembara dan
penggembala ini. Baca juga 1 Petrus 2:24-25.
2. Orang Shuwa nampaknya menghormati tindakan "nyata" orang-orang Kristen. Kadangkadang¸ pekerja profesional Kristen diutus ke daerah ini. Beberapa dari mereka¸ seraya mengaku
sebagai orang percaya¸ tidak berperilaku dengan sikap yang menghormati Tuhan. Berdoalah bagi
orang percaya yang sedikit ini yang tinggal di daerah itu¸ agar dapat menjadi saksi Mesias yang
sejati. Berdoalah agar mereka menghidupi kehidupan yang memuliakan Tuhan (Kolose 1:9-12).
3. Belum ada orang percaya yang asli berasal dari Shuwa. Ada beberapa orang yang telah
meminta Alkitab dan kaset-kaset Kristen. Film Yesus sangat berguna untuk membuat Injil
dikenal di antara suku ini.
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24 Agustus 2011: Kembali ke Gerakan Yerusalem
Orang percaya di Tiongkok Rindu Memuliakan Mesias Mereka
Pada tahun 1940¸ Tuhan berbicara kepada beberapa orang percaya China tentang penyebaran
Injil¸ mulai dari provinsi Barat China di Xinjiang¸ yang merupakan negara Islam¸ sampai
sepanjang jalan ke Yerusalem. Mereka menamakan diri sebagai "Persatuan Pengkhotbah Injil di
Mana Saja"¸ Duta Injil barat menyebut mereka "Persatuan Injili Kembali ke Yerusalem". Awal
mula pergerakan rohani ini dapat ditelusuri dari tahun 1920. Kelompok "Keluarga Yesus"
membuat target penginjilan ke desa-desa. Mereka rela hidup miskin¸ menderita¸ ditinggalkan¸
disiksa¸ bahkan mati demi pekabaran Injil. Prioritas gerakan "Kembali ke Yerusalem" adalah
menjangkau provinsi di China: Xinjiang¸ Mongolia dalam¸ Tibet¸ Sichuan¸ Qinghai¸ Gansu¸
Ningxia¸ juga bagian utara dan barat China. Juga yang termasuk dalam target tersebut adalah
negara-negara perbatasan Asia¸ seperti: Afganistan¸ Iran¸ Arab¸ Irak¸ Siria¸ Turki¸ dan Palestina.
Guna menjangkau daerah-daerah tersebut¸ mereka bermaksud membentuk kelompok orang
percaya baru untuk dapat menggembalakan dan mengerjakan tahap selanjutnya. Mereka
memutuskan untuk bergantung kepada Tuhan¸ untuk mencukupkan dana bagi usaha mereka ini.
Gerakan ini mencapai China bagian barat tahun 1950¸ mereka mengalami penderitaan besar dan
sebagian besar orang-orang percaya ini dipenjara. Simon Zhao¸ salah seorang pemimpin mulamula¸ ia seorang visioner muda yang dipenjara selama 31 tahun¸ hingga ketika keluar dari
penjara telah beruban dan tidak memunyai teman. Berita tentang keluarnya Zhao dari penjara
cepat menyebar¸ namun baru 6 tahun kemudian para pemimpin gereja mulai mencari dia.
Pada awalnya¸ Zhao tidak mau membagi visinya dalam pelayanan "Kembali ke Yerusalem"
kepada orang lain. Namun demikian¸ ia tetap berdoa dan menguatkan para pemimpin Kristen
China¸ agar penuh semangat dan terus berdoa. Tak sampai tahun 1990-an¸ Zhao telah mulai
membagikan visinya pada kelompok Kristen China yang lain¸ agar menjadi inspirasi bagi
mereka untuk membawa visi Tuhan ini yang sudah tertunda selama 50 tahun. Dia meninggal di
tahun 2001 setelah 15 tahun kembali dalam pelayanan. Selama hidupnya beberapa orang percaya
"sekali lagi" mulai memiliki beban untuk menyelesaikan visi "Kembali ke Yerusalem".
Hari ini¸ banyak orang Kristen China yang memunyai visi untuk menjangkau China bagian barat
dan negara-negara Muslim sepanjang jalan ke Yerusalem. Mereka percaya di akhir zaman ini
merupakan kewajiban bagi gereja China untuk mengambil langkah "kembali ke Yerusalem"h
untuk menyelesaikan pekabaran Injil yang dulunya dibawa kepada mereka dari barat.
"Ratusan keluarga China memunyai keinginan untuk bertempat tinggal di daerah baru yang
belum dijangkau Injil." Laporan dari pemimpin gereja rumah.
Beberapa pemimpin Kristen berharap bisa mengutus ribuan utusan Injil untuk berkeliling
melayani bukan hanya pada orang China Han saja¸ tapi dapat membangun jemaat lintas budaya¸
walaupun tugas ini masih sangat baru bagi mereka. Namun¸ ada orang-orang percaya yang tak
henti-hentinya mendoakan para duta Injil di daerah Muslim¸ Hindu¸ dan negara Buddha.
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Pokok Doa:

1. Sembahlah Tuhan¸ Nyatakan kebenaran dari Yesaya 66:18-23 dalam doa. Mohon Tuhan
membuka pintu pekabaran Injil bagi orang China untuk memproklamirkan kemuliaan-Nya di
antara bangsa-bangsa.
2. Beberapa orang percaya China sudah melakukan berbagai upaya untuk membagikan iman
mereka melalui budaya¸ namun belum semuanya berhasil positif. Sangat dibutuhkan pelatihan
bagi para Duta Injil yang hendak pergi memberitakan Injil kepada orang-orang yang berbeda
kebudayaan dengan mereka¸ agar pelayanan mereka menjadi efektif. Diperlengkapi adalah
prioritas utama¸ berbekal semangat saja tidaklah cukup.
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Kota ini berpenduduk 12,8 juta jiwa¸ mayoritas adalah Muslim.
Istambul (Bahasa Turki: Istanbul¸ Red.) rindu untuk dicintai dan kadang-kadang akan sangat
mudah untuk mencintainya. Istambul memiliki dua sisi wajah yang sangat berbeda¸ pusat
perbelanjaan di kota ini adalah salah satu yang termodern di Eropa¸ namun jalanannya yang
dilapisi batu-batu besar mengingatkan kita pada zaman Byzantine. Di jalan-jalannya dapat dilihat
anak-anak muda yang mengenakan anting di seluruh tubuh mereka¸ berbaur dengan wanita
bercadar tertutup dari kepala hingga kaki. Penyesuaian antara agama dan kemajuan zaman
adalah bagian dari keanekaragaman kebudayaan yang menghiasi Istambul¸ kota kelima terbesar
di dunia¸ dan satu-satunya kota di dunia yang berlokasi di dua benua. Ada sekitar 3.000 masjid
besar di Istambul¸ namun komitmen beragama di antara orang-orang Istambul bervariasi. Sekitar
70 persen penduduk Istambul bertempat tinggal di bagian Eropa¸ sementara 30 persen lainnya di
bagian Asia. Istambul adalah sebuah kota yang memiliki sudut pandang dunia yang berbeda.
Ada beberapa hal yang harus diingat ketika mendoakan Istambul. Pertama¸ kebudayaan kota ini
adalah budaya timur yang didasarkan pada konsep lebih mengutamakan rasa hormat dan malu
daripada rasa bersalah dan rasa tidak bersalah. Dalam hubungan persahabatan dan agama¸ orang
Istambul selalu berusaha untuk tidak membuat malu diri sendiri. Inilah salah satu penyebab
mengapa keluarga-keluarga pada umumnya menyangkali anggota keluarganya yang menerima
Mesias karena mengutamakan kehormatan keluarga. Bagi mereka orang Muslim tidak
seharusnya meninggalkan Islam¸ sebab akan menimbulkan aib bagi diri sendiri dan keluarga.
Mesias berkata agar kita harus meninggalkan segalanya demi mengikuti-Nya. "Meninggalkan
semuanya" demi kepentingan-Nya adalah pilihan yang nyata bagi para pemuda Istanbul (Markus
10:29-30).
Hal lain yang penting untuk didoakan adalah pembebasan dari masa lalu. Walaupun beberapa
orang Istambul adalah "masyarakat sekuler"¸ namun pada umumnya praktik keagamaan orang
Istambul adalah sinkritisme (percampuran agama dengan animisme). Para wanita memakai
perhiasan berupa manik-manik berwarna biru untuk membuang "kutuk" dan mendorong
kesuburan. Perkawinan dan kematian memakai adat dari ayat-ayat Al’Quran. Segala sesuatu
yang terjadi adalah nasib/takdir Ilahi yang disebut (kismet)¸ yang sering kali dijalani dengan
perasaan yang bercampur baur antara rasa bersalah dan marah. Rasa takut dan frustasi adalah
konsekuensi alami yang timbul dari ide Islami terhadap Allah Abraham. Dalam sudut pandang
mereka¸ seseorang tidak dapat memperoleh pengampunan yang menyeluruh atas dosa mereka
atau pembebasan dari rasa malu. Sudut pandang itulah yang tercipta dari percampuran
kepercayaan itulah yang menjadi faktor penghambat bagi orang percaya untuk dapat
menjelaskan bagaimana Mesias rela menyerahkan nyawa-Nya demi menganugerahkan kita
keselamatan. Orang percaya dari latar belakang Muslim bersaksi bahwa mereka harus memutus
hubungan secara total terhadap jimat-jimat itu¸ serta cara pandang yang fatalistis untuk dapat
melayani Tuhan dengan bebas. Dibutuhkan doa-doa untuk mendukung pembaruan hidup bagi
mereka yang telah menemukan Kristus (Efesus 4:22-24).
Pokok Doa:
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1. Saat kita berdoa bagi Istambul¸ mari kita melihat mereka dari sudut pandang Tuhan. Pikirkan
betapa frustasinya orang-orang yang bekerja keras¸ sering kali sampai 16 jam sehari namun
gajinya terkikis oleh inflasi.
2. Berdoalah bagi generasi muda yang tidak memiliki harapan akan masa depan.
3. Berdoalah untuk ketabahan bagi para wanita yang mendapat tekanan moral karena keharusan
mendapat anak laki-laki (Efesus 3:18; Yohanes 14:13; 2 Petrus 3:9).
Belajar lebih lagi tentang Istambul: Meetistanbul.com
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Pada malam ini di semua masjid di seluruh dunia Muslim¸ jutaan orang berdoa meminta
pertolongan Allah. Itulah sebabnya disebut "Malam penuh Kuasa" ini adalah malam istimewa.
Orang Muslim percaya bahwa Muhammad menerima Al’Qur-an pada masa menjelang akhir
Ramadan. Malam penuh kuasa adalah memperingati turunnya Al’Qur-an. Umat Muslim akan
melakukan banyak aktivitas selama malam ini¸ tetapi sebagian besar dari mereka akan
menaikkan doa demi permohonan khusus mereka kepada Allah. Sepanjang malam hingga subuh
mereka berdoa kepada Allah¸ dan ada juga yang bangun sebelum matahari terbit untuk berdoa.
Mereka didorong untuk memohon kepada Allah dengan hati yang tulus dan keyakinan terhadap
apa yang mereka inginkan yang diizinkan oleh agama.
Mereka berdoa memohon kepada Allah untuk berbagai kebutuhan seperti pekerjaan¸ pernikahan¸
memiliki anak¸ dan hal-hal yang lainnya. Namun¸ orang-orang Muslim di seluruh dunia
membutuhkan pertolongan bagi sanak keluarga mereka yang cacat. Masalah yang dihadapi oleh
mereka yang mengalami cacat fisik biasanya adalah merasa tertolak¸ dikucilkan/disembunyikan
dari masyarakat oleh keluarga mereka¸ ditinggalkan dan disia-siakan. Aib sosial yang mereka
tanggung menjadi begitu berat oleh karena pemahaman masyarakat bahwa orang- orang yang
terlahir cacat adalah bentuk "hukuman dari Allah". Mereka yang mengalami cacat mental
biasanya disembunyikan dan dipasung di dalam kamar oleh keluarga mereka atau ditempatkan di
lembaga-lembaga yang disediakan pemerintah. Di salah satu lembaga semacam itu di Turki¸
terdapat daftar tunggu yang mencapai 3.000 orang. Orang tua atau keluarga yang tidak
menginginkan atau tidak tahu bagaimana cara menjaga anak-anak mereka yang cacat¸ percaya
bahwa pemerintah sanggup melakukan pemeliharaan yang lebih baik bagi anak-anak mereka.
Hasilnya adalah kematian yang sangat lambat¸ dan bahkan dipenuhi kepedihan atau ditampung
di tempat penampungan dengan kondisi yang mirip dengan penjara. Kita berdoa agar "malam
penuh kuasa" yang sejati dinyatakan dalam kehidupan mereka yang mengalami kepedihan¸
kesengsaraan¸ dan penolakan oleh karena mereka cacat atau mengalami penyakit.
Kesaksian: Murat di Turki adalah salah satu anak yang ditinggalkan. Dia ditinggalkan oleh
ayahnya di depan pintu panti asuhan saat masih sangat kecil¸ ia menderita serebral palsi yang
parah. Saya bertemu dengannya 15 tahun kemudian di tempat pembaringan yang terlalu kecil
baginya¸ di tempat perawatan bagi penderita cacat mental dan fisik anak-anak. Setelah saya
mengetahui bahwa ia dapat berbicara dan berpikir dengan baik¸ saya katakan padanya bahwa
Tuhan mengasihi dia. Betapa terkejutnya saya ketika dia menanggapi yang saya katakan itu
dengan sebuah tanggapan yang jelas. Ia mengatakan bahwa Tuhan tidak mengasihinya¸
kenyataan bahwa ia mengalami kecacatan ini menunjukkan bahwa Tuhan benar-benar tidak
mengasihinya. Murat mengizinkan saya berdoa bersamanya hari itu. Seminggu kemudian saya
mengunjunginya kembali. Di tempat pembaringannya¸ saya bertemu dengan seorang remaja
yang telah diubahkan. Tuhan Yesus sudah menampakkan diri dan berkata padanya bahwa Dia
mengasihi Murat. Dengan wajah yang berseri-seri¸ Murat berkata¸ "Saya tahu Tuhan mengasihi
saya!" Ia tertawa penuh sukacita sementara saya menangis bahagia¸ mengucap syukur atas Kabar
Baik dari Kerajaan Allah. Tanda ini menyertai penyataan Kerajaan Tuhan (Markus 16:15-16).
Pokok Doa
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Kita dapat berdoa bagi banyak orang di seluruh dunia yang pada malam ini yang sedang mencari
Tuhan. Kiranya Tuhan membimbing Anda untuk berdoa.
Berikut adalah pokok doa khusus: sekitar 1/6 dari 73 juta penduduk Turki sedang berjuang
melawan berbagai bentuk sakit penyakit dan kecacatan. (Matius 15:30; Markus 1:34 dan 3:10)
1. Berdoalah bagi orang-orang percaya di Turki yang rindu untuk menjangkau orang-orang
dengan kebutuhan khusus¸ agar mereka dipersiapkan¸ dikuatkan¸ dan dipimpin Roh Kudus
kepada orang-orang yang sudah dipersiapkan.
2. Berdoalah agar terjadi perubahan pandangan sosial terhadap mereka yang cacat dan
mengalami gangguan mental. Berdoalah agar semakin banyak dari mereka yang tidak dikelabui
oleh kemiskinan atau perlakuan yang buruk oleh sebagian orang.
3. Doakan kebijakan pemerintah yang baru diterapkan di Turki¸ agar ada keleluasaan bagi
relawan yang bekerja secara teratur dalam lembaga pemerintah.
4. Berdoalah agar ketersediaan media untuk mengabarkan Injil kepada orang-orang cacat
mengalami peningkatan.
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27 Agustus 2011: Perubahan Arus di Asia Tengah

Kata "Asia Tengah" sering mengingatkan kita pada lima negara bekas Uni Soviet yaitu:
Kazakhstan¸ Kyrgystan¸ Uzbekistan¸ Tajikistan¸ dan Turkmenistan. Adakalanya¸ istilah tentang
batas wilayah di Asia Tengah dapat diperlebar dengan cakupan negara seperti: Azerbaijan¸
Afganistan¸ Iran¸ dan Xin Jiang daerah otonomi di sebelah barat China. Jalan Sutra lama¸ sangat
terkenal sebagai jalur perdagangan Marco Polo dan orang-orang lainnya¸ yang berkeliling
melalui daerah Xian¸ China ke Istanbul¸ Turki. Walaupun daerah ini sekarang dipisahkan dengan
perbatasan negara¸ mayoritas kelompok etnis di sini adalah orang Turki yang memunyai bahasa
dan budaya yang serupa. Contohnya¸ orang Uighur (di barat laut China)¸ Kazakh¸ Uzbek¸
Kyrgy¸ Azeri¸ dan Turk¸ semua berbicara dalam akar bahasa Turki. Walaupun demikian¸ orang
Tajik memiliki bahasa yang berakar pada bahasa Persia dan hampir mirip bahasa yang dipakai di
Iran dan Afganistan.
Setelah runtuhnya negara Tirai Besi¸ maka pintu untuk memberitakan Injil ke Asia Tengah
terbuka lebar. Tahun 1990 terdapat kurang dari 2.000 orang percaya yang tinggal di daerah yang
mayoritas penghuninya adalah orang-orang Muslim¸ namun hari ini diperkirakan ada kenaikan
hingga 80.000 jiwa orang percaya! Banyak gereja yang telah dibangun¸ pendeta dan pemimpin
bangkit. Gereja-gereja ini sekarang mengirim orang lokal untuk melayani negara lain seperti
China¸ Turki¸ Mongolia¸ Afganistan¸ dan Iran. Cerita yang paling menakjubkan selama 15 tahun
hingga tahun 1990 di masa yang pernah kami alami dikisahkan berikut ini.
Walau pintu penginjilan ke Asia Tengah masih hanya terbuka untuk sebentar saja¸ Turkmenistan
adalah salah satu negara yang mendeportasi "duta Injil" asing di akhir tahun 1990¸ diikuti oleh
Uzbekistan. Pendaftaran gereja dipersulit¸ bisa dikatakan mustahil di mata manusia untuk izin
dapat dikeluarkan. Larangan berubah menjadi hukum resmi di Tajikistan dan Kirgizstan. Bahkan
Kazakhstan yang tadinya adalah negara paling terbuka bagi Injil di Asia Tengah¸ juga berencana
menerbitkan hukum lebih banyak lagi pada tahun 2011 mengenai larangan bagi aktivitas orang
percaya. Orang percaya di berbagai tempat menghadapi risiko penangkapan¸ interogasi¸ dan
denda bila ketahuan mengadakan pertemuan. Pendeta dituduh bersalah dan dipenjarakan
beberapa minggu hingga beberapa tahun.
Pokok Doa
Doakan orang percaya di Asia Tengah. Menurut Kisah Para Rasul 4:29- 30¸ "Dan sekarang¸ ya
Tuhan¸ lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu
keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan
orang¸ dan adakanlah tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat oleh nama Yesus¸ hamba-Mu yang
kudus".
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Berlin terkadang dijuluki kota yang berpenduduk orang Turki terbesar di luar wilayah Turki.
Kebanyakan orang Turki di Berlin masih tetap memakai kewarganegaraan Turki¸ sedangkan
yang lainnya sudah menjadi warga negara Jerman. Sejak tahun 2007¸ ribuan orang Bulgaria yang
berbahasa Turki datang dan berbaur di Jerman. Bagi imigran dari Turki¸ Bulgaria dan tempat
lainnya¸ kehidupan di Berlin sangatlah mengejutkan karena perbedaan budaya yang sangat besar.
Kebanyakan dari mereka baru pertama kali berada di kota besar yang sangat berbeda dari
kehidupan di desa asal mereka. Adakalanya mimpi besar mereka untuk berhasil dalam keuangan
tidak tercapai. Karena krisis ekonomi dunia¸ maka hari-hari ini ada sekitar 40 persen orang Turki
di Berlin tidak memiliki pekerjaan.
Sudah puluhan tahun orang Turki di Berlin membentuk komunitas Muslim sendiri¸ sehingga
bagi mereka yang baru tiba dan hanya memiliki sedikit kemampuan berbahasa Jerman tetap
dapat bertahan hidup. Orang Muslim mendominasi jalan-jalan di beberapa bagian kota¸ dengan
saling mengawasi di antara mereka. Contohnya¸ jika seorang Turki mengunjungi sebuah stan
buku Kristen dan membeli sesuatu dari sana¸ kemungkinan besar mereka akan dihentikan dan
diajak berbicara oleh orang Muslim lain yang melihat kejadian itu hanya dalam beberapa meter
saja.
Walaupun orang Turki sudah tinggal lebih dari 40 tahun dan berkembang menjadi populasi yang
besar di Berlin¸ banyak gereja mengabaikan mereka¸ namun ada pengecualian; sejumlah orang
percaya sedang berdoa untuk terbukanya kesempatan menyampaikan Injil kepada masyarakat
Turki. Banyak buku yang telah diberikan baik melalui kontak langsung maupun persahabatan.
Sepanjang tahun yang lalu¸ sekitar 50 orang Turki di Berlin sudah menerima Mesias. Mereka
bersekutu dalam gereja rumah dan sering mengikuti ibadah berbahasa Turki. Kini telah terbentuk
kelompok orang percaya baru Turki dari Bulgaria.
Pokok Doa
1. Berdoalah agar tercipta komunikasi langsung antara orang percaya di Berlin dengan orang
Turki¸ agar mereka dapat mengenal kasih Tuhan dan mendengar langsung kesaksian orang Turki
yang sudah menerima Mesias.
2. Berdoalah bagi orang percaya¸ agar memiliki kasih dan kepedulian sehingga dapat menjadi
saksi yang efektif bagi orang Turki.
3. Berdoalah agar orang percaya memiliki motivasi kuat dan semangat yang tinggi untuk
melayani generasi kedua dan ketiga orang-orang Turki.
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29 Agustus 2011: Qizilbash di Afganistan
Bahasa dari 316,000 penduduk.

Nama Qizilbash¸ dalam bahasa Turki artinya "Kepala Merah"¸ diberikan kepada berbagai
kelompok militer Syiah yang membantu pendirian dinasti Safavid di Iran (1501-1722). Nama ini
diambil dari penutup kepala mereka yang khas¸ dan memiliki dua belas sudut yang
melambangkan kedekatan mereka dengan cabang keduabelas dari kelompok utama Islam Syiah.
Qizilbash dari Afganistan adalah keturunan dari prajurit Nadir Shah¸ yang tertinggal ketika ia
mengadakan "penaklukan India" pada tahun 1738. Pada masa lalu¸ mereka menduduki posisi
penting di kantor pemerintah¸ dan sekarang mereka terlibat dalam perdagangan dan kerajinan
tangan. Sebagai Muslim Shi’ah yang berbicara bahasa Persia¸ lembaga politik mereka sangatlah
penting karena berpengaruh dalam masyarakat dan elemen negara Afganistan. Sulit untuk
mengetahui jumlah mereka secara tepat karena memiliki dua identitas agama yang (disebut
taqiyya)¸ karena adanya tekanan dari Muslim Sunni. Belum diketahui ada orang percaya dari
antara orang Qizilbash.
Pokok Doa
1. Sembah Tuhan melalui pujian. Nyatakan Yesus Kristus memerintah sampai ke ujung bumi
menggunakan Mazmur 72:5-8, 12-14 (renungkanlah tentang kemiskinan dan kekerasan di
Afganistan).
2. Berdoalah bagi orang Qizilbash¸ agar hati mereka terbuka dan orang percaya dapat
berkesempatan menceritakan tentang Mesias.
3. Berdoalah bagi para pekerja Kristen di Afganistan¸ agar juga melayani orang Qizilbash.
4. Baru ada sedikit literatur Injili dalam bahasa mereka. Berdoa mohon Tuhan mengirim ahli
bahasa untuk dapat menerjemahkan buku dan kaset rohani ke dalam bahasa Dari.
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30 Agustus 2011: Gerakan Jemaat Tablighi
Kelompok Misi Islam Terbesar

Dalam beberapa tahun terakhir, 3-5 juta orang Muslim pindah ke Tongi di sebelah utara Dhaka¸
di mana pemerintah Bangladesh sudah mengkhususkan 160 hektar tanah untuk sebuah acara
tahunan. Mereka datang dari 80 negara untuk sebuah acara selama 3 hari "Ijtema" (artinya
berkumpul). Ini merupakan perkumpulan dunia ke-2 terbesar setelah ibadah haji. "Bishwa
Ijtema" (pertemuan global) didukung oleh gerakan Jemaah Tablighi (JT)¸ komunitas bagi
penyebaran iman.
Pertemuan difokuskan pada doa dan meditasi. "Diskusi politik tidak diizinkan selama
pertemuan"¸ kata jemaat Tablighi. Jemaah Tablighi adalah kelompok misi Muslim terbesar yang
mendunia (di Afrika¸ Amerika Utara¸ Eropa¸ Asia¸ dan sekitarnya). Belum ada data akurat
tentang jumlah pengikut JT¸ tapi diperkirakan berkisar 70-80 juta orang yang membuatnya
secara resmi tercatat sebagai salah satu gerakan terbesar dalam Islam.
Jemaah Tablighi berfokus pada "pengoreksian" doktrin dan kegiatan Muslim. Misi ini tertutup
bagi: non-Muslim. "Kami mengatakan kepada saudara seiman¸ bahwa tinggal di dunia sekuler
dan percampuran dengan non-Muslim membuat mereka menjadi Muslim yang lemah"¸ kata
Naeem¸ seorang juru bicara dari Kanada.
"Kami mengingatkan mereka untuk memisahkan diri¸ membangun sekolah sendiri¸ dan
menghabiskan waktu lebih banyak dengan sesama Muslim. Ini adalah cara untuk melindungi diri
dari kekuatan sekularisme.
JT dipandang berhasil sejak salah satu dari keenam "program" terlaksana¸ manakala para
pengikut bersedia mengikuti acara penyegaran iman berhari-hari hingga seminggu¸ sampai
mereka dipulihkan. Mereka juga diminta untuk memotivasi orang Islam lainnya untuk berlatih
lebih banyak. Mereka dikritik oleh kelompok Islam lain sebagai suatu sekte yang "eksklusif"¸
karena mereka mengeluarkan pernyataan bahwa orang Muslim yang tidak hidup seperti mereka
bukanlah Muslim.
Mereka tidak menggunakan internet dan kamera. Misi mereka sangat berhasil di Bangladesh¸
ketika malapetaka dan konflik yang menyebabkan sepuluh ribuan orang berada di tenda
pengungsian¸ pada saat mana mereka menolong sebagai relawan¸ "kata Anwar". Pemerintah
tidak melakukan apa-apa¸ tapi relawan agama sudah ada di sana sejak awal. Mereka melayani
dan memenangkan hati orang lokal.
Pokok Doa
1. Anggota JT bergerak di seluruh dunia. Berdoalah agar mereka dapat bertemu dengan orang
percaya yang memiliki teladan hidup seperti Mesias yang penuh kasih kepada kepada mereka
(Kolose 4:3; Mazmur 9:20).
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2. Doakanlah Bangladesh¸ negara yang 85 persen penduduknya Muslim dan yang mengalami
penderitaan yang lebih besar dari bagian dunia yang lain. Kepadatan penduduk yang serius¸
kemiskinan¸ bencana alam¸ banjir¸ angin puyuh¸ dan kelaparan telah melanda negara ini dengan
keras. Berdoalah sebab Tuhan sedang membuka hati orang-orang Muslim untuk menerima sang
Mesias (Kisah Para Rasul 16:13-14).
3. Berdoa agar orang percaya memiliki visi dan semangat dalam mengembangkan pelatihan
multi guna dan holistik¸ agar mereka dapat menyampaikan Kabar Baik dengan efektif di
Bangladesh.
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