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e-JEMMi 01/Januari/2000  
Editorial 

Selamat tahun baru dan selamat berjumpa kembali dalam edisi e-JEMMi di volume 
yang ke-3. Redaksi ingin mengambil kesempatan ini untuk mengangkat kembali tujuan 
yang ingin dicapai oleh jurnal ini. Tujuan utama dari e-JEMMi adalah untuk 
memberitakan kebesaran Tuhan dan karya perbuatan-Nya di dunia ini. Tuhan kita 
adalah Tuhan yang aktif bekerja di sepanjang sejarah dunia ini. Ia tidak pernah 
meninggalkan perbuatan tangan-Nya. Namun sebagian kita seringkali tidak pernah 
mendengar apa yang dilakukannya di belahan dunia yang lain. Melalui e-JEMMi yang 
mengutip berita-berita pelayanan dan kesaksian dari berbagai sumber, kita mendapat 
akses kepada berita mengenai kasih penyertaan Tuhan kepada orang percaya dan 
bagaiman Ia tetap bekerja memanggil umat pilihan-Nya untuk datang pulang kepada-
Nya. Redaksi sangat berharap semua berita ini bisa disebarluaskan agar semakin 
banyak orang mengenal akan pekerjaan Tuhan. Tentunya doa kami adalah juga agar 
pembaca tergugah untuk ambil bagian dalam MISI Tuhan bagi dunia.  

Tuhan memberkati,  
Redaksi e-JEMMi  
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Seputar Misi: Siberia, Amerika, Tiongkok, Banglades  

Siberia 

Kyzyl, ibukota dari Tuva, berada di Jenissej. Tuva, dikenal sebagai "Uriankhai" di 
Mongol, adalah sebuah negara kecil dengan populasi sebesar 308.000 orang dan 
diambil oleh Rusia pada tahun 1922. Orang-orang Tuva dikenal di dunia dengan cara 
menyanyi khoomei mereka dan perangko segitiga dan belah ketupat mereka. Sebagai 
akibat dari aneksasi pada tahun 1922 tersebut, orang Rusia tidak disenangi di sana. 
Masyarakat Tuva sangat dipengaruhi oleh Shamanisme dan Budha, dan Kekristen 
hampir tidak dikenal sampai Cedar Springs Presbyterian Church dari Tennessee, 
Amerika Serikat, membiayai penerjemahan film Yesus ke dalam bahasa Tuva. Ribuan 
orang menghadiri pemutaran film yang pertama pada tahun 1997 di Kyzyl, dan hampir 
semua penontonnya memutuskan untuk mengikut Yesus. Anggota dari pemerintah 
regional dan semua tokoh lokal dan nasional negara ini merasa sangat tersentuh bahwa 
orang-orang Kristen asing mau membiayai penerjemahan sebuah film ke dalam bahasa 
mereka sehingga mereka meminta ijin untuk mempertunjukkannya. Sebagai akibatnya, 
banyak pintu dibukakan bagi orang Kristen. Menteri Pendidikan, contohnya, telah 
memberikan ijin untuk mempertunjukkan film Yesus kepada semua sekolah. Namun 
rupanya si Iblis juga tidak tinggal diam. Pada bulan Februari 1999, seorang pimpinan 
sekolah menolak memberikan ijin untuk memperlihatkan film tersebut, dan juga 
meminta uang. Tim film tersebut tetap datang dan memmutarkan film Yesus, dan pada 
akhir pertunjukan mengundang siapa saja yang tertarik untuk belajar lebih banyak 
mengenai Yesus dengan menghadiri sebuah pertemuan yang diadakan setelah film 
tersebut selesai. Ternyata Pimpinan sekolah tersebut juga datang, dan sekarang 
menghadiri sebuah kelompok kecil Kristen. Sumber: (HMK), FridayFax - 24 Desember 
1999  

Amerika Serikat 

Pada suatu minggu yang dikhususkan untuk mempromosikan Alkitab kepada anak-
anak, seorang misionaris dari Overseas Crusade bercerita mengenai pekerjaan misi di 
Afrika Selatan. Beliau mengatakan bahwa mereka masih membutuhkan sejumlah uang 
untuk pekerjaan misi tersebut, dan anak-anak setuju untuk mengumpulkan uang 
sebanyak yang mereka bisa. Ruairi, seorang anak laki-laki kecil, membawa semua 
uangnya, yang telah ditabungnya untuk membeli sebuah sepeda. Ayah Ruairi tidak 
mempunyai pekerjaan dan ibunya mengatakan bahwa mereka tidak mempunyai uang 
lagi untuk membeli sebuah sepeda. Walaupun begitu, Ruairi ingin memberikan seluruh 
uangnya, sekitar 100 dolar, untuk pekerjaan misi tersebut. Namun pada hari yang sama, 
ibunya mendapat tawaran untuk memberikan les tambahan kepada dua orang murid 
dan mendapatkan uang sejumlah 26 dolar. Beliau kemudian melihat sebuah iklan di 
koran mengenai sebuah sepeda persis seperti yang diinginkan Ruairi, seharga 25 dolar. 
Ruairi dapat memberikan seluruh uangnya untuk pekerjaan misi, namun pada akhirnya 
masih bisa juga memperoleh sepeda yang diidam-idamkannya. Sumber: (OC 
International), FridayFax - 12 November 1999  
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Tiongkok 

Kebanyakan gereja-gereja di Tiongkok mengambil bentuk gereja perumahan (house 
church) dan bukan pos gereja kecil (cell church). Menurut data yang pasti, kini terdapat 
beberapa jaringan gereja perumahan yang berskala nasional di Tiongkok. Secara 
keseluruhan, jaringan gereja- gereja tersebut mewakili sekitar 50 juta orang Kristen dan 
selain itu juga mewakili beberapa gerakan gereja perumahan yang berskala kecil atau 
kedaerahan yang terdiri dari 25-30 juta orang Kristen. Jumlah ini belum termasuk 
gereja-gereja resmi dan terdaftar yang beranggotakan antara 10-15 juta orang. Gereja 
perumahan memiliki pesat pertumbuhan yang sangat luar biasa sekali. Sebuah gerakan 
gereja perumahan yang dimulai 8 tahun yang lalu dengan anggota kurang dari 100 
orang, dalam waktu 5 tahun telah berkembang menjadi 55.000 orang, dan dalam waktu 
3 tahun terakhir ini diperkirakan telah mencapai 250.000 orang. Jumlah gereja 
perumahan di Tiongkok berlipat ganda dalam waktu 6 bulan. Sumber: FridayFax - Edisi 
26.11.1999  

Banglades 

Farms International menyampaikan laporan yang menggembirakan mengenai 
pelayanan mereka di Banglades. Farms International melayani gereja-gereja dengan 
memperlengkapi keluarga-keluarga yang berada dalam kemiskinan dengan ketrampilan 
untuk menunjang kebutuhan sendiri. Dalam usaha kerja sama mereka dengan badan 
misi lainnya, mereka telah menyaksikan lebih dari seribu orang dewasa menyerahkan 
diri kepada Kristus, pada enam bulan yang lalu. Sejak saat itu, kendati banyak 
penganiayaan terjadi, jumlah tersebut terus bertambah dengan sedikitnya seribu orang 
lagi. Sumber: Global Glimpse - Edisi 26.11.1999  
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Gereja Teraniaya: Vietnam 

Pada awal bulan November 1999, banjir yang terbesar pada abad lalu telah merusak 
Vietnam tengah, memusnahkan 830.000 rumah dalam waktu beberapa minggu. Lebih 
dari 500 orang mati, 500 rumah sakit rusak. Setengah dari populasi yang ada sekarang 
hidup di bawah garis kemiskinan. Namun, orang-orang tersebut yang tidak hanya 
terancam oleh banjir, melainkan juga oleh ideologi. Hanya pikiran yang sesuai dengan 
ideologi komunis pemerintah diperbolehkan. Gereja- gereja Kristen harus meminta ijin 
dari pemerintah untuk kegiatan- kegiatan mereka dan dengan demikian dapat secara 
langsung dimonitor; gereja-gereja yang tidak terdaftar dinyatakan ilegal dan dianiaya. 
Pastor Thi, pemimpin dari sebuah gerakan gereja yang bertumbuh dengan pesat, 
melaporkan bahwa seluruh desa-desa Kristen telah dihancurkan, rumah dan gereja 
dirubuhkan, barang-barang yang berguna disita dan ladang-ladang dibakar. Orang-
orang Kristen kemudian dipaksa untuk mendirikan rumah mereka dekat dengan kantor 
polisi sehingga dapat diamati dengan lebih baik. Beberapa dari mereka juga disiksa 
dengan kejam. Pada sebuah desa kecil, polisi berusaha memaksa dua orang Kristen 
untuk menyangkal iman mereka kepada Yesus dengan menyetrum mereka dengan 
aliran listrik selama dua hari. Orang-orang Kristen terus bertahan, dan akhirnya polisi 
menyerah. Salah seorang penyiksa kemudian mengatakan "Orang-orang ini adalah 
Kristen sejati." Semakin banyak orang Kristen disiksa atau ditimpuki batu karena iman 
mereka, semakin banyak orang percaya kepada Yesus. Di tengah-tengah banjir 
penganiayaan terdapat banjir orang percaya baru. Pastor Thi mengatakan bahwa dua 
tahun terakhir ini merupakan periode pertumbuhan gereja yang tercepat. Gerakan yang 
dipimpinnya berjumlah 250 gereja (perumahan) pada dua tahun yang lalu, dan kini telah 
menjadi 800. Kaum muda merupakan bagian yang terbesar dari pertumbuhan ini. 
Sekitar 30.000 anak-anak dan kaum muda menjadi Kristen tahun lalu. Hal ini 
berdampak besar sekali pada keluarga- keluarga mereka. Meskipun bukan orang 
Kristen, orang tua mereka membuka rumahnya bagi Sekolah Minggu dan pertemuan 
lainnya, sehingga banyak yang pada akhirnya juga menjadi Kristen. Sumber:(HMK, 
Switzerland), FridayFax - 24 Desember 1999  
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Berperan Dalam Doa: Tiongkok 

Ketika seorang pendeta dari Tiongkok ditanya mengenai pokok doa untuk negaranya, ia 
menjawab "Mohon jangan berdoa agar penganiayaan di negara kami berhenti, 
melainkan berdoalah agar kami memiliki kekuatan untuk menanggungnya. 
Penganiayaan membuat Yesus lebih diminati oleh non-Kristen dan membuat orang 
percaya lebih tangguh dalam iman mereka. Mohon berdoa juga agar Tuhan memberkati 
visi kami untuk membawa 40.000.000 orang datang kepada Kristus dari tanggal 1 
Desember 1999 sampai 30 Januari 2000. Selama dua bulan ini, kami meminta setiap 
orang percaya di Tiongkok untuk membawa tiga jiwa kepada Yesus dan setiap 
pemimpin Kristen untuk membawa 5 jiwa. Sumber: CMDNet Weekly - Edisi 14 
November 1999  
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Sumber Misi: Video Penginjilan Olimpiade 

http://www.sportsoutreach.org/2000/  
Menjelang pesta olah-raga Olimpiade pada penghujung tahun ini di Sydney, Australia, 
beberapa badan organisasi Kristen telah memproduksi video-video yang ditujukan 
untuk menyampaikan Injil kepada para penggemar olah raga. Athletes in Action telah 
membuat program video Bola Basket (dengan tokoh-tokoh dari NBA), Atletik (pelari dari 
Kenya), Tenis (Michael Chang) dan Gulat (bintang- bintang pegulat internasional). RBC 
Ministries telah membuat program video untuk Sepak Bola Wanita (Michelle Akers). 
Beberapa gereja yang mengadakan acara khusus bagi penggemar olah raga dan 
mempertunjukkan video-video ini, telah berhasil menarik banyak pengunjung dan 
hampir semua pengunjung memberi reaksi yang positif terhadap kesaksian dari tokoh 
idola olah raga mereka. Sumber: CMDNet Weekly - 27 Juni 1999  

Surat Anda: Berhenti Sementara 

Surat dari "SH"  
Saya akan berlibur, tolong di unsubscribe untuk sementara.  

Jawaban: Semua milis dari I-KAN (XC.ORG), termasuk e-JEMMi, punya fasilitas untuk 
menghentikan penerimaan email untuk sementara waktu, yang bisa diatur sendiri oleh 
pelanggan. Anda tinggal mengirimkan perintah melalui email ke: hub@xc.org Dengan 
isi pada body sebagai berikut:  
set i-kan-misi nomail  

Untuk berlangganan kembali, anda tinggal mengirim perintah yang sama dengan 
mengganti "nomail" menjadi "mail".  

Perintah-perintah lain yang bisa anda pakai adalah: NOMAIL - Berhenti sementara/tidak 
menerima email  
MAIL - Menerima email seperti biasa.  
DIGEST - Surat diterima sehari sekali, di mana isinya adalah semua surat-surat yang 
dikirimkan pada hari itu.  
INDEX - Surat diterima sehari sekali namun hanya berupa baris-baris "Subject" dari 
surat-surat yang dikirimkan pada hari itu.  

 

URL/Link Edisi ini  

• Penginjilan melalui olah raga  
http://www.sportsoutreach.org/2000/  

• Mengganti setting milis I-KAN mailto:hub@xc.org  

 

http://www.sportsoutreach.org/2000/
mailto:hub@xc.org
http://www.sportsoutreach.org/2000/
mailto:hub@xc.org
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“  Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata: 
"Siapakah yang akan Kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk Aku?"  
Maka sahutku: "Ini aku, utuslah aku!"'  ”  

—(Yesaya 6:8) 

 

  

http://alkitab.mobi/?Yesaya+6%3A8
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e-JEMMi 02/Januari/2000  
Editorial 

Salam Damai dalam Kristus!  

Apakah anda pernah mendengar/tahu tentang Suku Geser-Goram, yang ternyata 
merupakan salah satu suku di Indonesia juga?! Suku itu memiliki hak yang sama juga 
untuk mendengar tentang Injil. Pernahkah terpikir bahwa di Indonesia masih terdapat 
banyak pulau dan bahkan suku-suku yang belum mengenal Injil. Karena itu, mulai edisi 
saat ini, Redaksi e-JEMMi mengangkat satu tema tentang berbagai suku yang tersebar 
di wilayah Indonesia. Dalam kolom "Mengenal Suku" ini, Redaksi mengajak anda untuk 
mengenal suku-suku tersebut. Harapan yang diinginkan, dengan membaca kolom ini, 
anda dan saya dapat mendukung pelayanan misi di sana. Meskipun kita tidak 
menjangkau tempat mereka secara langsung, namun dukungan doa dan bahkan dana 
dari anda dapat menolong saudara-saudara kita yang melayani di sana. Baca juga 
kesaksian dari Linda Saleh dalam melayani suku Nuaulu di Irian Jaya di kolom "Cerita 
Misi". Silakan menikmati sajian baru dari Redaksi, yang kebetulan juga dikerjakan oleh 
orang baru pula. Saat ini, Pak Kurniadi sedang konsentrasi untuk menyelesaikan 
studinya dan juga dalam pekerjaan/ pelayanannya. Maka, tugas sebagai Redaksi e-
JEMMi didelegasikan kepada saya. Karena masih dalam taraf belajar untuk menjadi 
redaksi maka saya membuka diri untuk setiap komentar dan saran dari anda. Akhir 
kata, mari kita bersama menggemakan Injil bagi orang-orang yang belum mengenal 
DIA.  

"Immanuel"  
Endah/Redaksi  
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Profil Bangsa: Suku Aceh, Suku Geser-Goram  

Suku Aceh 

Suku  : Aceh  

Rumpun  : Aceh  

Wilayah  : Sumatera  

Jumlah Penduduk  : 3.490.000  

Persentase Kristen  : 0,008 %  

Kristen yang diketahui  : 300  

Alkitab  : Ada  

Film Yesus  : Ada  

Suku Aceh tinggal di daerah Istimewa Aceh, di ujung utara pulau Sumatera. Orang 
Aceh mendiami daerah-daerah di Kabupaten Pidie, Aceh Besar, Aceh Utara, sebagian 
Aceh Timur, sebagian Aceh Barat dan sebagian Aceh Selatan, Kotamadya Aceh dan 
Kotamadya Sabang. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Aceh yang terdiri 
beberapa dialek. Dominasi budaya Aceh terlihat pada hampir semua segi kehidupan 
masyarakat suku ini. Hal ini terungkap selain dari hampir setiap permasalahan, baik 
yang bersifat perorangan maupun golongan, lebih banyak diselesaikan berdasarkan 
hukum (syariah), juga pendidikan agama (Islam) merupakan pendidikan yang bersifat 
universal bagi setiap anak Aceh sejak umur 7 tahun.  

• Orang Aceh yang telah mengenal Yesus sebagai Juruselamat, kebanyakan tinggal di 
luar D.I. Aceh.  

• Dengan terus dibukanya proyek pembangunan/sentral industri di Aceh, kiranya makin 
banyak anak-anak Tuhan yang memiliki kesempatan mau bersaksi tentang Tuhan 
Yesus.  

• Belum ada gereja yang khusus untuk orang Aceh asli di daerah Aceh, yang ada adalah 
Gereja Aceh di propinsi lain.  

Suku Geser-Goram 

Suku  : Geser-Goram  
Rumpun  : Maluku  
Wilayah  : Maluku  
Jumlah Penduduk  : 38.000  
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Persentase Kristen  : 0%  
Kristen yang diketahui  : 0  
Alkitab  : Belum  
Film Yesus  : Belum  
Persentase Kristen  : 0%  
Kristen yang diketahui  : 0  
Alkitab  : Belum  
Film Yesus  : Belum  

Suku Geser-Goram disebut juga Suku Seram. Orang Geser-Goram merupakan 
penduduk asli pulau Seram, di Kabupaten Maluku Tengah, Propinsi Maluku. Suku ini 
tersebar sepanjang pesisir Seram hingga ke arah selatan Geser dan Goram di 
Kecamatan Seram Timur serta tersebar di bagian barat Bula di sepanjang pesisir 
Kecamatan Bula. Suku ini umumnya hidup sebagai petani dan nelayan, serta berburu 
sebagai mata pencaharian sambilan. Makanan pokok mereka adalah sagu atau beras. 
Suku ini masih percaya akan kekuatan gaib. Kabasa adalah tokoh yang dipercaya dapat 
menyebabkan keberhasilan atau kegagalan pertanian.  

Sumber: Suku-suku yang Terabaikan - PJRN  
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Seputar Misi: Pakistan, Leltland, Tiongkok, Colombia  

Pakistan: Keputusan yang Salah Menyebabkan Orang Kristen Bersatu 

Lima orang Kristen yang di putus bersalah oleh pengadilan karena dituduh mengebom 
sebuah masjid di Chichawatni, Pakistan, telah dibebaskan setelah 12 hari mendekam di 
penjara. Polisi dan para pemimpin Islam menyatakan bahwa keputusan tersebut salah. 
"Seluruh masyarakat Kristen bersatu di dalam doa dan perbuatan", kata Uskup Katolik 
John Joseb. "Tak seorangpun bertanya apakah orang yang dipenjarakan tersebut orang 
Katolik, Presbiterian, atau anggota Bala Keselamatan, namun keputusan yang salah 
dan pembebasan kelima orang Kristen tersebut mendorong umat Kristen di sana untuk 
menyelenggarakan ibadah ucapan syukur antar denominasi pada tanggal 25 Januari di 
Chichawatni.  
Sumber : Barbara B. Baker  

Leltland: Pemuridan Melalui Radio 

Orang Kristen Lettish yang untuk pertama kalinya menerima acara program Pemuridan 
melalui radio mengucap syukur dengan adanya hubungan kerjasama antara "Christian 
Radio of Riga" dan Focus Radio di southhampton, Inggris. Acara baru ini diharapkan 
bisa menjembatani jurang pemisah yang ada. "Selama ini belum pernah ada acara 
Pemuridan Kristen yang disiarkan melalui radio" kata David Couchman dari Focus 
Radio. Acara baru ini mengacu pada Kursus "Abundant Life" (Hidup yang 
berkelimpahan) yang diterbitkan oleh SEAN (Study by Extension for All nations), yang 
dipakai oleh lebih dari 100 negara dalam 70 bahasa, demikian kata Tony Barratt, 
Direktur SEAN. "Acara ini membawa dampak positif jangka panjang (jauh ke depan) 
karena mendorong tumbuhnya gereja-gereja baru yang akan memerlukan pelajaran 
lanjutan melalui radio-radio", kata Barratt.  
Sumber : Focus Radio, Fax 1703 - 366997, E-mail <focus@xc.org.>  

Tiongkok: Pertobatan Seorang Polisi 

Seorang polisi di Tiongkok memukuli seorang wanita yang telah ditangkap karena 
mengabarkan Injil. Proses pemukulan tersebut terganggu oleh telepon penting yang 
mengabarkan bahwa ibu dari polisi tersebut ditabrak mobil. Di rumah sakit, ibunya 
memarahi dia karena penyiksaan yang dilakukannya terhadap orang-orang Kristen. 
Ibunya juga mengatakan bahwa dia (ibunya) telah menjadi Kristen saat mudanya dan 
penganiayaan terhadap orang-orang Kristen yang dilakukan oleh anaknya tersebut 
mengakibatkan dia (ibunya) mendapat kecelakaan. Polisi itu mengabaikan nasihat 
ibunya dan kembali meneruskan penyiksaan kepada orang-orang percaya. Suatu hari 
interogasinya diganggu lagi dengan telepon yang mengabarkan bahwa kakaknya 
terluka akibat ledakan petasan. Kakaknya juga menyalahkan dia karena perbuatan-
perbuatan kejamnya atas orang-orang Kristen. Kemudian, polisi itu kembali ke 
kantornya dan pergi ke sel wanita Kristen yang telah disiksanya dan meminta maaf 
kepadanya. Dia mengajak wanita itu ke rumahnya supaya dia mau mendoakan keluarga 
polisi tersebut. Semua milik wanita itu (Alkitab, literatur dan uang) yang telah disita juga 

mailto:focus@xc.org.
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dikembalikan. Muliakanlah Allah yang telah menyatakan diriNya lebih berkuasa dari si 
penyiksa anak-anak Allah ini. Minta kepada Allah supaya Dia juga memakai polisi 
tersebut untuk mengabarkan keselamatan kepada petugas- petugas lain di kota 
tersebut. Sumber : Advance Newsletter 22 September 1999.  

Colombia: Pertobatan Seorang Raja Obat 

Satu dari raja obat paling terkenal di Colombia, yang saat ini mendekam di penjara 
dengan penjaggan super ketat, terganggu kesehatannya. Dokter Kristen yang 
memeriksanya berkata: "Yang terganggu bukanlah kesehatanmu, melainkan hatimu." 
Saat dokter itu menerangkan kabar baik tentang keselamatan di dalam Yesus, raja obat 
itu mau menyerahkan hatinya kepada Kristus. Kemudian dia memberikan sejumlah 
uang kepada dokter itu supaya dibelikan beberapa Alkitab untuk dibagikan kepada 
semua anak buahnya yang saat itu juga dipenjara. Dia juga meminta dokter itu untuk 
mengubah sebuah tempat pelacuran, di tanah kelahirannya, menjadi sebuah bangunan 
untuk tempat beribadah (gereja)- merupakan gereja pertama yang pernah ada di kota 
kelahirannya tersebut. Saat dia sharing (lewat telepon) saat ibadah pertama dilakukan 
di gereja tersebut, banyak orang memutuskan untuk mengikut Yesus pada saat itu.  
Sumber : Advance Newsletter 22 September 1999.  
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Berperan Dalam Doa  

Berikut ini adalah 7 pokok doa yang dapat ditambahkan dalam agenda doa anda 
selama seminggu ini:  

1. Berdoa supaya jalan terbuka kepada orang Aceh yang telah mengenal Yesus untuk 
bersaksi kepada saudara-saudara mereka yang masih tinggal di Aceh.  

2. Doakan mereka yang sudah dan akan terlibat dalam pelayanan di Aceh.  
3. Doakan gereja-gereja yang ada ditengah-tengah suku ini agar para pendatang ini terus 

bertumbuh dalam kualitas rohani dan kuantitas.  
4. Doakan masa depan suku Geser-Goram di hadapan Tuhan. Mohon supaya Ia 

memanggil domba-domba yang tersesat kembali ke hadiratNya.  
5. Mohon kepada Dia yang empunya tuaian supaya Ia berkenan mengirim tenaga pelayan 

yang efektif dan berbeban melayani suku ini. Doakan agar ada gereja yang mengadopsi 
suku ini.  

6. Doakan supaya Gereja Protestan Maluku melihat kebutuhan suku Geser-Goram dan 
mengirim tenaga lapangan untuk melayani di sana. Kebutuhan yang mendesak adalah 
firman Tuhan dalam bahasa setempat.  

Sumber: Suku-suku yang Terabaikan - PJRN  
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Cerita Misi: Linda Saleh 

Linda mengenal Kristus pada waktu dia di SMA. Tahun 1993 dia menyerahkan diri pada 
Kristus dan mulai mempersiapkan diri dengan masuk di STT-IAI Bandung. "Saat kuliah, 
saya mendengar direktur Kartidaya menyampaikan Firman dan menyaksikan tentang 
kendala yang dihadapi dalam pelayanan menjangkau suku-suku terpencil yaitu masalah 
bahasa dan budaya. Kemudian saya bergumul bagaimana supaya saya dapat terlibat 
dalam pelayanan tersebut.  

Untuk merealisasikannya, saya mengikuti program pelatihan yang diadakan oleh 
Kartidaya. Dalam pelatihan ini, saya belajar tentang cara berkomunikasi dengan orang-
orang yang berlainan bahasa dan budayanya, bagaimana cara mempelajari bahasa 
lisan dan menganalisanya menjadi bahasa tulisan, belajar prinsip- prinsip literasi dan 
penejemahan serta pelajaran lain yang berguna bagi pelayanan lintas budaya.  

Bulan Juli-Agustus 1997, saya mendapat kesempatan untuk mengikuti praktek 
lapangan di desa Anjai, kabupaten Manokwari, Irian Jaya. Sebuah ayat dalam Alkitab 
(Yesaya 15:16) membuat saya berpikir, "Bagaimana mereka dapat menikmati Firman 
Tuhan kalau Firman itu tertulis dalam bahasa yang tidak mereka mengerti?"  

Karena itu, saya bersyukur kalau Tuhan mau melibatkan saya dalam pelayanan dengan 
Kartidaya. Saya akan melayani suku Nuaulu dalam bidang literasi. Ini berarti saya harus 
belajar bahasa dan budaya Nuaulu, membuat buku-buku dalam bahasa itu, mengajar 
masyarakat membaca dan menulis serta berusaha menggali potensi mereka untuk 
meningkatkan kesejahteraan mereka, baik jasmani maupun rohani.  

Doakanlah agar Tuhan memberi hikmat, kekuatan dan kesetiaan pada saya dalam 
melayani suku Nuaulu."  

Sumber: 
Berita KARTIDAYA Triwulan II/1998  
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Sumber Misi: Link Misi Seluruh Dunia (Bagian Pertama) 

Redaksi menyajikan daftar Situs Web yang berkaitan dengan dunia misi yang ada di 
luar negeri. Daftar URL di bawah ini merupakan Situs-situs MISI yang sangat bagus 
untuk dikunjungi. Bagi anda yang tertarik untuk memperoleh informasi dan sumber daya 
lainnya tentang misi dan/atau penginjilan, silakan anda pilih Situs Web MISI (bagian 
pertama) berikut ini:  

• Berean Mission Inc.  
http://ourworld.compuserve.com/homepages/berean/  

• Centre for Mission Direction New Zealand  
http://cmd.org.nz/cmd.html  

• (Global Missions) Fingertip - Missions on the Internet  
http://www.globalmission.org/fingertip.htm  

• Mission Network News Online!  
http://www.gospelcom.net/mnn/index.html  

• Mission To the World  
http://www.pcanet.org/mtw/mtwintro.htm  

• OC International World Missions  
http://www.oci.org  

• Overseas Mission Fellowship  
http://www.omf.org  

Daftar URL tersebut merupakan kontribusi dari Pak Kurniadi (Redaktur e-JEMMi vol. 01 
dan vol.02)  

Sumber: CD-ROM SABDA  

 

“  Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata: 
"Siapakah yang akan Kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk Aku?"  
Maka sahutku: "Ini aku, utuslah aku!"'  ”  

—(Yesaya 6:8) 

 

  

http://ourworld.compuserve.com/homepages/berean/
http://cmd.org.nz/cmd.html
http://www.globalmission.org/fingertip.htm
http://www.gospelcom.net/mnn/index.html
http://www.pcanet.org/mtw/mtwintro.htm
http://www.oci.org/
http://www.omf.org/
http://alkitab.mobi/?Yesaya+6%3A8
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e-JEMMi 03/Januari/2000  
Editorial 

Shallom!  

"Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba, Allah tengah melawat umatNya. 
Ladang telah menguning siap untuk dituai, banyak tangan menanti uluran tangan kita, 
tuailah...sekarang." Anda tentu sudah tidak asing lagi dengan penggalan lagu tersebut. 
Akhir-akhir ini, banyak kejadian yang merupakan tanda bahwa hari kedatangan Tuhan 
semakin dekat. Karena itu tidak ada alasan lagi bagi kita untuk relax ataupun santai. 
Masih banyak orang yang belum mendengar tentang Injil. Coba lihat di sekeliling anda. 
Kemungkinan masih ada keluarga, saudara, tetangga ataupun teman-teman anda, yang 
merindukan uluran tangan anda untuk membawa mereka kepada Kristus. Selain 
mereka, masih ada kota, suku lain, negara-negara lain yang juga rindu untuk 
mendengar Kabar Baik itu. Karena itu, melalui setiap edisi e-JEMMi, anda dapat 
menjumpai dan mengetahui bagaimana Injil diberitakan baik di Indonesia atau di 
negara-negara lain, juga tantangan dan hambatan yang mereka hadapi. Doakan supaya 
mereka tetap setia dan semakin kuat untuk menanggung setiap tantangan yang mereka 
hadapi. Kemungkinan suatu hari nanti anda dapat terlibat secara langsung dalam setiap 
pelayanan di berbagai tempat tersebut. Selamat melayani DIA.  

Redaksi  
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Profil Bangsa: Suku Bugis, Suku Minangkabau 

Suku Minangkabau 

Suku  : Minangkabau  
Rumpun  : Minangkabau  
Wilayah  : Sumatera  
Jumlah Penduduk  : 8.100.000  
Persentase Kristen  : 0,004%  
Kristen yang diketahui  : 400  
Alkitab  : Ada  
Film Yesus  : Ada  
Radio  : Ada  

Masyarakat Suku Minangkabau, umumnya bermukim di daerah Sumatra Barat terkenal 
dengan Ranah Minang. Bahasa Induk yang digunakan masyarakat suku tersebut 
adalah Bahasa Minangkabau, yang memiliki 200 dialek. Mata pencaharian hidup 
mereka adalah bertani, perikanan, perkebunan, industri semen, kayu dan karet. Garis 
keturunan suku ini berasal dari pihak wanita, satu-satunya adat yang ada di Indonesia. 
Paguyuban yang terdapat di wilayah suku ini adalah Persekutuan Kristen Sumatera 
Barat (PKSB). Doakan agar masyarakat Minang yang masuk dalam Persekutuan 
Kristen Sumatera Barat terus memiliki ketaatan dalam mempelajari Firman Tuhan dan 
memiliki kerinduan untuk menyaksikannya bagi orang lain.  

Suku Bugis 

Suku  : Bugis  
Rumpun  : Bugis  
Wilayah  : Sulawesi  
Jumlah Penduduk  : 3.800.000  
Persentase Kristen  : 0,07%  
Kristen yang diketahui  : 3.000  
Alkitab  : Ada  
Film Yesus  : Ada  
Radio  : Ada  

Suku tersebut berpusat di Sulawesi Selatan. Suku ini mendiami 11 Kabupaten, yaitu 
Kab. Bulukumba, Sinjai, Bone, Soppeng, Sidenreng- Rappang, Powelai-Mamasa, Luwu, 
Pare-pare, Barru, Pangkajene, dan Maros. Bahasa yang digunakan adalah bahasa 
Bugis. Mereka dikenal sebagai orang pedagang barang kelontong; dan mereka tersebar 
hampir di seluruh Indonesia. Telah berdiri sebuah gereja yang disebut gereja yang 
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disebut Gereja Kristen Sulawesi Selatan dimana pendetanya berasal dari suku Bugis, 
Makasar, serta dari daerah lain. Doakan untuk Gereja Kristen Sulawesi Selatan yang 
telah berdiri di tengah suku ini agar dapat menjangkau dan melayani masyarakat 
dengan baik.  

Sumber : PJRN (kutip dari CD-ROM SABDA)  
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Seputar Misi: Timur Tengah, Uganda, Togo, Indonesia  

Timur Tengah: Bangkit dari Kubur 

Seorang pria Muslim di Timur Tengah telah ditembak dua kali tepat di dadanya. 
Keluarganya segera menguburkan dia -- tanpa mengetahui bahwa sebenarnya dia 
belum meninggal. Saat dia sadar, dia menemukan dirinya terkubur hidup-hidup dalam 
tanah. Dengan seluruh kekuatan manusia yang masih dia miliki, dia keluar dari makam 
dan berteriak minta tolong. Saat luka-lukanya sembuh, dia mulai berpikir serius tentang 
hidup dan mati. Lalu seorang teman mengundang dia untuk melihat sebuah film tentang 
nabi Isa -- begitulah orang Muslim menyebut Yesus. Saat dia menyaksikan kematian 
Yesus, penguburan Yesus dan kebangkitanNYA, dia sadar bahwa dia ingin lahir baru 
seperti yang telah diajarkan Yesus. Terpujilah Allah karena telah menyiapkan hatinya 
untuk menerima anugerah keselamatan dari Yesus. Doakan agar dia dapat bertumbuh 
semakin kuat di dalam iman dan banyak membawa jiwa baru kepada Kristus. Sumber : 
Advance News Letter Edisi Sept '99  

Uganda: Seratus Orang Bertobat, 35.000 jiwa selamat 

Seratus orang termasuk di dalamnya 70 aktor -- yang sedang di uji coba sebagai 
pengisi suara -- menerima Kristus sebagai Juru Selamat sesudah mereka menyaksikan 
bagian-bagian dari film YESUS selama audisi-audisi yang dilakukan di Uganda. Tim 
teknik yang men-dubbing film tersebut dalam bahasa Kupusybiny telah mengundang 
aktor-aktor tersebut untuk uji coba sebagai pengisi suara. Dalam jangka waktu 12 bulan 
berikutnya, sekitar 35.000 orang Uganda ambil keputusan untuk menerima Kristus saat 
mereka menyaksikan pemutaran film YESUS.  
Sumber : Advance News Letter Edisi Juni '99  

Togo: Hanya percaya Yesus 

Seorang gadis kecil, anak seorang dukun desa, sakit serius akibat dari gigitan ular, para 
misionaris di Togo menolong dan merawat dia sampai sehat kembali. Setahun 
kemudian, dia dapat kembali ke rumahnya dan bermain serta bergembira dengan 
teman-temannya. Ayahnya berkata kepada para misionaris bahwa dia ambil keputusan 
untuk percaya kepada Yesus. Alasan yang dia kemukakan "kasih yang telah anda 
semua tunjukkan dengan merawat anak gadis saya dan mau membantu untuk 
memulihkan kesehatannya kembali, tidak dapat dibalas oleh keluarga dan saya dengan 
apapun kecuali dengan percaya kepada Yesus." Sumber : Advance News Letter Edisi 
Juni '99  

Indonesia: Surga bagi setiap yang percaya pada-Nya 

Sesudah melihat film YESUS, seorang gadis dari suatu desa di Indonesia bermimpi 
dimana Yesus telah mengundang dia untuk menjadi pengikutNYA. Dia secara 
sembunyi-sembunyi menghadiri persekutuan yang diadakan seminggu sekali dan 
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segera sesudah itu dia menerima Kristus. Kemudian dia menyatakan imannya yang 
baru kepada ibunya, yang kemudian mau juga ikut persekutuan dan ibu itu berkata 
pada pemimpin persekutuan: "Agama saya tidak menjanjikan surga. Namun Yesus 
menjanjikan surga bagi siapa saja yang percaya kepadaNYA. Ajarkan pada saya 
tentang bagaimana percaya kepada Yesus." Saat suaminya -- seorang penganut 
Kristen terselubung -- pulang ke rumah sesudah melakukan dua bulan perjalanan, dia 
sangat bersuka cita saat mengetahui bahwa istri dan anaknya telah menerima Kristus 
dan telah diselamatkan.  
Sumber : Advance News Letter Edisi Juni '99  
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Gereja Teraniaya: Tiongkok, Saudi Arabia, Vietnam  

Tiongkok 

Orang-orang Kristen di Tiongkok telah mengalami banyak siksaan dalam tahun-tahun 
akhir ini. Mr. Wang Daojun , seorang penginjil, telah ditangkap di Jiangsu dan dihukum 
selama 18 bulan penjara. Bersama dengan para tahanan lain (yang juga merupakan 
anggota dari pergerakan gereja), mereka dipaksa untuk makan "sup" yang terdiri dari 
campuran urin, tinja, dan bubuk deterjen. Siksaan dan penghinaan merupakan 
makanan sehari-hari. Banyak diantara mereka meninggal dalam penjara tersebut. 
Sumber : Prayer Track Vol. 6 No. 3 Juli-Sept 1997  

Saudi Arabia 

Semua persekutuan Kristen dilarang di Saudi Arabia. Ada sekitar 350 kasus yang telah 
didokumentasikan antara tahun 1992-1996, banyak orang Kristen ditangkap karena 
menghadiri persekutuan. Setiap orang yang tertangkap, pasti mengalami masa tahanan 
yang lama, siksaan dan bahkan kematian. Setiap warga negara Saudi yang menolak 
Islam dipastikan akan menghadapi kematian. Sumber : Prayer Track Vol. 6 No. 3 Juli-
Sept 1997  

Vietnam: Musibah Banjir, Siksaan - Bertambahnya Orang Percaya 

Banjir besar di awal November 1999 telah memporak-porandakan Vietnam Pusat, 
menghancurkan 830.000 rumah dalam jangka waktu seminggu. Lebih dari 500 orang 
meninggal, 500 rumah sakit hancur. Hampir separo populasi sekarang hidup di bawah 
garis kemiskinan. Orang-orang tidak hanya takut terhadap banjir, tetapi juga takut 
terhadap ideologi negara. Ijin hanya berlaku bagi setiap pemikiran yang sesuai dengan 
ideologi komunis pemerintah. Gereja-gereja Kristen harus mengurus ijin untuk setiap 
kegiatan dan kegiatannya dimonitor secara langsung; gereja yang tidak terdaftar 
dianggap illegal dan mrupakan subjek penyiksaan. Pastor Thi, pemimpin suatu 
pergerakan gereja yang tumbuh secara pesat, menyatakan bahwa semua pedesaan 
Kristen telah dihancurkan, rumah-rumah dan gereja-gereja dirusak, material yang 
berguna dihancurkan dan ladang-ladang dibakar. Orang-orang Kristen lalu dipaksa 
untuk membangun kembali rumah-rumah mereka di dekat kantor polisi sehingga 
mereka dapat diawasi dengan ketat. Beberapa dari mereka bahkan mengalami siksaan. 
Di sebuah desa kecil, polisi mencoba memaksa dua orang Kristen untuk mengingkari 
kepercayaan mereka kepada Yesus, polisi itu memberikan "kejutan listrik" kepada 
mereka selama dua hari berturut-turut. Orang-orang Kristen tetap bertahan dan polisi-
polisi itu menyerah. Salah seorang penyiksa berkata, "Mereka adalah orang-orang 
Kristen sejati." Di tengah 'banjir penganiayaan' yang mereka alami terjadi juga 'banjir 
jiwa-jiwa baru yang percaya kepada Yesus'. Pastor Thi berkata bahwa dua tahun 
terakhir ini merupakan periode pertumbuhan gereja yang tercepat. Semula ada 250 
persekutuan gereja dan sekarang sudah mencapai jumlah 800 buah. Kaum muda 
mendominasi pertumbuhan tersebut. Sekitar 30.000 anak dan pemuda menjadi Kristen 
di akhir tahun tersebut. Mereka membawa dampak yang bagus bagi keluarga masing-
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masing. Meskipun belum menjadi Kristen, namun orang tua mereka mengijinkan 
rumahnya dipakai sebagai tempat sekolah minggu dan sebagai tempat pertemuan. Dan 
keluarga-keluarga mereka akhirnya juga menjadi Kristen.  
Sumber: HMK, Fax (+41) 33 3366861, Postfach 50, 3608 Thun, Switzerland 
(FRIDAYFax Vol 99, No. 50, December 24th, 1999)  
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Berperan Dalam Doa: Penerjemahan Alkitab, Team 
Pemutaran Film Yesus 

• Doakanlah pengedaran Alkitab dalam dunia ini dan usaha penerjemahannya dalam 
ratusan bahasa lain. Saat ini Alkitab sudah diterjemahkan dalam 355 bahasa (PL dan 
PB), Alkitab PB dalam 880 bahasa dan sebagian Alkitab dalam 932 bahasa. Setiap 
tahun ratusan juta Alkitab dan bagian-bagiannya diedarkan, belum juga dihitung Firman 
Tuhan di atas kaset-kaset, video, program komputer, CD-ROM dan lewat internet. 
Alkitab merupakan buku yang beredar paling luas di dunia ini. [Red.; Juga, doakanlah 
untuk distribusi CD-ROM SABDA yang sedang dilakukan dan untuk 
penerima/pengguna :-) !!]  

• Diperkirakan film Yesus sudah dipertunjukkan kepada 1,2 milyar orang dalam 419 
bahasa di 219 negara. Selain itu, film Yesus juga sudah ditayangkan melalui TV di 93 
negara dan ada 1,3 juta copy video sedang diedarkan. Direncanakan sampai tahun 
2000, 5 milyar manusia sudah menonton film ini. Saat ini 2000 team sedang berkeliling 
dunia untuk mempertunjukkan film Yesus, mereka berdoa supaya jumlah team menjadi 
6000 dan film Yesus terus-menerus diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa baru. 
Doakan terus mereka.  

Sumber : Pokok-pokok Doa Penginjilan Sedunia dari P.D. Timotius  
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Sumber Misi: Link Misi Seluruh Dunia (Bagian Kedua)  

Apakah anda sudah mengunjungi daftar link misi di edisi yang lalu? Anda pasti 
mendapatkan banyak informasi tentang seputar misi dunia. Apabila anda belum puas 
dengan daftar tersebut, pada edisi ini anda akan mendapati link misi bagian kedua.  

• SEND International  
http://www.send.org  

• SIM (Society for International Ministries)  
http://www.sim.org  

• UFM International  
http://www.ufm.org  

• United World Mission  
http://www.uwm.org/frontdoor.html  

• US Center for World Mission  
http://www.uscwm.org  

• Wycliffe Bible Translator  
http://www.wycliffe.org/  

• World Evangelical Fellowship  
http://www. worldevangelical.org/default.htm  

Kontribusi : Rudy Kurniadi <kurry@iname.com>  
Sumber : Situs Web e-MISI 
http://sabda.org/misi/index.htm  

 

“  Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata: 
"Siapakah yang akan Kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk Aku?"  
Maka sahutku: "Ini aku, utuslah aku!"'  ”  

—(Yesaya 6:8) 

 

  

http://www.send.org/
http://www.sim.org/
http://www.ufm.org/
http://www.uwm.org/frontdoor.html
http://www.uscwm.org/
http://www.wycliffe.org/
http://www/
mailto:kurry@iname.com
http://sabda.org/misi/index.htm
http://alkitab.mobi/?Yesaya+6%3A8
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e-JEMMi 04/Januari/2000  
Editorial 

Salam dalam Kasih Kristus!  

Saat membaca Yohanes 3:16, terlintas kembali dalam pemikiran kita akan anugrah 
terbesar dalam hidup anda dan juga saya yaitu Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah. Di 
dalam anugerah ini, kita boleh belajar tentang pengampunan total yang diberikan Allah 
kepada setiap manusia berdosa melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Saat 
ini, ketika kita mendengar kabar tentang berbagai peristiwa yang menimpa saudara-
saudara kita seiman, apakah tindakan kita? Maukah kita mempraktekkan pengampunan 
total tersebut bagi sesama kita? Karena Allah memberikan anugrah pengampunan itu 
secara cuma-cuma, maukah kita juga melakukan hal yang serupa saat ini? 
Jawabannya....? Anda sendiri yang harus menjawabnya. Satu hal lagi, ada orang-orang 
Indonesia yang saat ini menetap di luar negeri terbeban untuk mengajak kita semua 
berdoa dan berpuasa bersama-sama pada tanggal 20 Februari 2000, khusus bagi 
saudara-saudara kita seiman yang saat ini sedang mengalami pencobaan. Karena itu, 
marilah kita sehati mengambil bagian di dalamnya.  

TGBTG  
Redaksi  
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Profil Bangsa: Suku Dayak Melayu, Suku Kaidipang 

Suku Dayak Melayu 

Suku Dayak Melayu ini berdiam di sepanjang pantai selatan Kalimantan Barat, dan 
terpusat di wilayah pantai selatan Kabupaten Ketapang, dengan jumlah penduduk 
sebesar 535.000 jiwa. Sebagian dari mereka hidup sebagai nelayan dan petani, sisanya 
mereka bekerja sebagai pegawai pemerintah. Hasil-hasil pertanian mereka adalah padi, 
kelapa dan karet. Kepercayaan mereka masih dipengaruhi oleh animisme yang kuat. 
Suku Dayak ini mengkeramatkan burung Enggang yang dijadikan lambang dewa agung 
yang setia melindungi. Kurangnya sarana sosial serta pendidikan dan pengobatan 
merupakan kebutuhan utama dari Suku Dayak Melayu ini.  

Suku Kaidipang 

Kabupaten Bolaang Mongondow adalah daerah yang didiami orang Kaidipang dengan 
jumlah penduduk 25.000 orang. Tepatnya berada di Kecamatan Kaidipang. Mereka 
menggunakan bahasa sendiri yaitu bahasa Kaidipang. Penghasilan utamanya padi dan 
kelapa. Corak kehidupan masyarakat kurang agresif, lebih banyak pasrah pada nasib. 
Mereka memiliki kebiasaan bergabung dengan dunia luar. Mereka sangat menjaga 
keakraban dalam keluarga, sehingga akan dianggap pengkhianat jika ada yang 
meninggalkan kelompoknya.  

Sumber: CD-ROM SABDA/LINK  
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Seputar Misi: Honduras, India, Rwanda, Afrika Barat  

Honduras 

"Selama 32 tahun melalukan pekerjaan misi, saya tidak pernah melihat hal yang seperti 
ini," kata Max Furr. "Orang datang tidak hanya untuk makanan dan tempat berteduh, 
tetapi juga supaya kami dapat membawa mereka kepada Firman Tuhan." Furr dan 
koleganya dari Southern Baptist bekerja di daerah yang dirusak oleh topan Mitch pada 
Halloween 1998. Sejak saat itu, 89 gereja Baptis baru telah didirikan, dan 2.350 orang 
menunggu untuk dibaptis. "Topan ini membuat banyak orang berpikir kembali akan 
kehidupan mereka," tulisnya. Banyak dari mereka telah kembali ke gereja, dan 
pasangan yang tidak menikah telah menikah sehingga mereka dapat hidup bersama 
secara sah. Pada satu peristiwa, pastor Francisco Martinez dari Messiah Baptist Church 
harus memberkati enam pasang pengantin pada saat yang sama. Sumber: (IMB News 
Stories), FridayFax - 22 Oktober 1999  

India 

Di daerah Punjab di India bagian utara, pendirian gereja berlangsung dengan pesat 
karena kerja sama yang baik dari orang- orang Kristen setempat. Pada tahun 1998, 220 
dari 490 kode pos di sana tidak mempunyai gereja Kristen; sekarang, jumlah ini telah 
turun menjadi 100. Koordinator gerakan ini (nama dan alamatnya dilindungi untuk 
alasan keamanan) mengharapkan inisiatif pendirian gereja akan ada di setiap daerah 
dalam waktu tiga bulan. 68 gereja baru telah mulai didirikan di Punjab pada bulan 
September 1999. Tujuannya adalah orang di Punjab mempunyai sebuah gereja dalam 
jarak dekat di masa yang akan datang.  
Sumber: FridayFax - 3 Desember 1999  

Rwanda 

Saat Emmanuel Duknzemnriya pulang dari kerja tanggal 21 April 1994, anaknya 
berteriak, "Mama meninggal!". Istrinya, Appoline terbaring di lantai dan banyak 
mengeluarkan darah. Dia telah diserang oleh salah satu gang pemberontak Hutu 
"wielding machetes", namun dia tidak meninggal.. Dia berjuang melawan maut selama 
tiga bulan, dan dia sudah sembuh saat memberikan kesaksian di hadapan 7000 orang 
dalam konferensi Explo 2000 di Lausanne, Switzerland. Konferensi di Lausanne 
disiarkan via satelit ke 87 konferensi Explo lainnya, termasuk di Kigali, ibukota Rwanda, 
yang dihadiri oleh 20,000 Hutus dan Tutsis! Sekarang, Appoline dapat mengampuni 
orang yang menganiayanya. Sebagai orang Kristen, dia belajar untuk menghapus rasa 
benci dan sakit hatinya. Dia juga dapat berdoa, "Yesus, ampuni Rwanda, dan ampuni 
geng yang telah menyerang di rumah kami."  
Sumber: E. und A. Duknzemnriya; http://www.Explo.ch  ; PrayerNet dan FRIDAYFax 
Januari, 2000  

Afrika Barat 

http://www.explo.ch/
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Seorang yang baru percaya kepada Kristus di Afrika Barat telah disiksa karena menolak 
untuk mengingkari Yesus sebagai Tuhan dan JuruSelamatnya. Sesudah dia 
dibebaskan, dia berkata, "Saat saya sedang dipukuli, dalam hati aku merenung, Yesus 
juga mengalami perlakuan serupa. Mengapa aku tidak? Darah kita merupakan pupuk 
bagi Injil." Seorang misionaris mengajak orang Kristen untuk mendukung petobat baru 
tersebut dan teman-temannya:"Doakan mereka, meskipun kamu tidak tahu nama 
mereka, namun Allah Maha Tahu." Terpujilah Allah atas iman yang telah dimiliki oleh 
orang tersebut. Doakan agar kesaksiannya dapat menyentuh banyak hati dan dapat 
membawa ribuan jiwa kepada Kristus. Berdoa juga supaya anda tetap setia saat anda 
menghadapi penganiayaan.  
Sumber: FRIDAYFax Januari, 2000  
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Berperan Dalam Doa: Doa dan Puasa bagi Maluku 

Melihat situasi Maluku dan sekitarnya akhir-akhir ini, kita terdorong untuk berdoa dan 
berpuasa secara khusus bagi seluruh masyarakat Maluku yang sedang bertikai. 
Masyarakat Kristen untuk akan melakukan itu bersama-sama pada tanggal 20 Pebruari 
2000. Berikut ini adalah kutipan asli dari Eskol-Net:  

"International Day of Prayer and Fasting for the Moluccas, Indonesia"  

As fresh violence claimed the lives of at least 24 Christians on January 23rd, Moluccan 
Christians in Britain, Holland and other parts of the globe are urgently appealing to the 
worldwide Christian community to join them in observing an International Day of Prayer 
and Fasting for the Moluccas on February 20th 2000.  

--Cut--  

Doakan: 

1. Ada kedamaian dan rekonsiliasi di Maluku.  
2. Terjalinnya hubungan yang damai di seluruh Indonesia.  
3. Allah tetap melindungi masyarakat Kristen di seluruh Indonesia dan menyediakan 

tempat tinggal bagi orang-orang di Maluku yang kehilangan rumahnya.  
4. Allah menguatkan orang-orang Kristen di Maluku dan menghibur mereka yang 

kehilangan orang-orang yang mereka kasihi.  

--Cut-- 

Apabila anda menginginkan informasi yang lengkap, silakan kontak langsung dengan 
Eskol-Net, di alamat:  
Eskol-Net <eskol@mitra.net.id>  

Sumber: e-Buletin Eskol-Net Edisi 30 Januari 2000  

  

mailto:eskol@mitra.net.id
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Cerita Misi: Fokoso Sirapo  

Tim penerjemah Folopa mulai bekerja lagi. Mereka telah menyelesaikan empat pasal 
dari buku Markus. Seminggu kemudian, mereka tiba pada pasal 10. Ketika akan 
menerjemahkan ayat 34, mereka mengalami kesulitan. Ayat ini berkata, "dan Ia akan 
diolok-olokkan, diludahi, disesah dan dibunuh." Bagaimana menyatakan "disesah"?  

Penerjemah melihat berkeliling dan matanya melihat seutas rotan yang biasa dipakai 
untuk mengikat tergeletak di atas tungku yang sudah tidak terpakai. Diambilnya rotan itu 
dan berkata, "Bayangkan bahwa rotan ini adalah rotan yang biasa dipakai untuk 
memukul dan tungku ini adalah punggung Yesus."  

Lalu diayunkannya rotan itu dan dipukulkan ke tungku itu berkali-kali dengan sekuat 
tenaganya. Tiba-tiba seseorang berkata, "Itu fokoso sirapo!" sambil matanya 
membelalak. Penerjemah lalu menulis kata itu sambil berkata, "Terangkan arti kata itu!" 
"Tunggu dulu," kata seseorang. "Apakah mereka benar-benar melakukan hal yang 
demikian kepada Yesus?"  

"Ya." jawab si penerjemah. "Tapi disini dikatakan, 'Ia akan' Sungguhkah mereka 
melakukan hal itu kepadaNYA?" "Ya.!"  

Kesunyian memenuhi ruangan. Eleke memecahkan kesunyian itu dengan mengatakan, 
"Dahulu kami melakukan hal yang demikian. Tapi kami hanya melakukan kepada 
musuh kami saja dan hal itu kami lakukan sebelum kami membunuhnya."  

"Ya, demikianlah yang terjadi seterusnya pada Yesus." Kembali ruangan menjadi sunyi 
dan mereka menundukkan kepala masing-masing. Ingatan pada fokoso sirapo 
memenuhi pikiran mereka. Yesus mengalami fokoso sirapo, Yesus yang 
menyembuhkan orang sakit, Yesus yang memanggil anak-anak untuk datang padaNYA, 
Yesus ini juga yang mengalami fokoso sirapo. Betapa terharunya mereka!  

 
Sumber: "In Search of The Source" by Neil Anderson dan Hyatt Moore. (dikutip dari 
Berita Kartidaya Triwulan II/1997)  
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Sumber Misi: Film Yesus untuk Anak, "Bright Ideas" 

Film Yesus Untuk Anak-Anak 

Saat ini, anak-anak merupakan fokus dari sebuah video baru yang diproduksi oleh 
Jesus Film Project. Direktor dari Jesus Film Project, Paul Eshleman, mengatakan 
bahwa video tersebut merupakan salah satu dari tiga proyek utama utama di tahun 
2000. "Dalam bulan Pebruari, kami akan meluncurkan cerita baru tentang Yesus khusus 
untuk naka-anak. Film ini merupakan adaptasi dari film Yesus. Kami menciptakan 
beberapa set yang sama seperti film Yesus aslinya dan kami menyertakan 6 orang anak 
dari usia 6 - 12 tahun dalam bagian cerita saat Yesus memberi makan 5.000 orang dan 
saat membangkitkan anak Yairus dari kematian." Sebagai awalnya, film ini akan 
diluncurkan dalam bahasa Inggris, lalu akan diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa 
lain tahun depan. Film Yesus merupakan salah satu alat yang paling sukses dalam 
penginjilan. Mission Network News, Jan 17, 2000,  
<http://www.gospelcom.net/mnn/news-01-17-00.html> Sumber: Brigada Today -- Edisi 
2000/01/21  

"BRIGHT IDEA" Mengajak Anak mengenal PI 

Bright Idea (BI) yang disponsori oleh Wycliffe Bible Translators menyediakan bahan-
bahan pelajaran -- berkaitan dengan penginjilan khusus untuk anak-anak -- yang 
interaktif dan menyenangkan, seperti simulasi, cerita, permainan, makanan etnis, dan 
masih banyak lagi. Instruksi yang mudah diikuti, materi tambahan yang dapat dibagikan, 
diskusi yang menantang untuk berpikir dan aplikasi-aplikasi yang berguna bagi guru, 
orang tua, para pembicara dan juga pendeta. Silakan download dan mencetak satu 
lembar contoh pelajaran bulanan dari "Bright Ideas" untuk anak pra-sekolah, sekolah 
dasar maupun remaja.  
Bright Ideas: http://www.wycliffe.org/catalog/BrightIdeas/home.htm  
Wycliffe Bible Translators: http://www.wycliffe.org/  
Sumber: Brigada Today -- Edisi 2000/01/21  

 

URL/Link Edisi ini  

Eskol-Net <eskol@mitra.net.id> Mission Network News, Jan 17, 2000,  

•  
<http://www.gospelcom.net/mnn/news-01-17-00.html> Bright Ideas  

•  
<http://www.wycliffe.org/catalog/BrightIdeas/home.htm>  

Wycliffe Bible Translators  
<http://www.wycliffe.org/>  

http://www.gospelcom.net/mnn/news-01-17-00.html
http://www.wycliffe.org/catalog/BrightIdeas/home.htm
http://www.wycliffe.org/
mailto:eskol@mitra.net.id
http://www.gospelcom.net/mnn/news-01-17-00.html
http://www.wycliffe.org/catalog/BrightIdeas/home.htm
http://www.wycliffe.org/
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"EVERY HEART WITHOUT CHRIST IS A MISSION FIELD,  

EVERY HEART WITH CHRIST IS A MISSIONARY." 

 

“  Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata: 
"Siapakah yang akan Kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk Aku?"  
Maka sahutku: "Ini aku, utuslah aku!"'  ”  

—(Yesaya 6:8) 

 

  

http://alkitab.mobi/?Yesaya+6%3A8
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e-JEMMi 05/Februari/2000  
Editorial 

Shallom.  

Di tengah-tengah masalah yang sedang dihadapi oleh bangsa kita saat ini, ada tiga hal 
yang patut kita lakukan, yaitu berdoa, bersaksi, dan melakukan kehendak Tuhan. 
"Berdoa" merupakan ungkapan dari hati yang percaya kepada Allah yang Maha Kuasa 
dan berdaulat. Di dalam doa kita akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan, baik melalui 
hidup kita atau melalui hidup orang yang kita doakan. "Tidak ada yang mustahil bagi 
Tuhan" (Lukas 1:37), oleh karena itu biarlah kita sehati dengan DIA, dan DIA akan 
melakukan perkara yang besar.  

"Bersaksi" muncul dari hati yang meluap dengan kasih Allah. Melalui kita Allah juga 
ingin memberitakan kasihNya kepada orang-orang yang masih terhilang.  

"Melakukan kehendak Tuhan" muncul dari hati yang taat kepada Tuhan, rela belajar 
untuk tidak mementingkan diri sendiri tetapi memperhatikan dan mengasihi sesama. 
Rela menjalankan panggilannya untuk menjadi alat bagi kemuliaanNya, terutama 
menjadi pendamai bagi dunia di sekitar kita.  

Karena itu, baiklah kita senantiasa melakukan ketiga hal di atas lebih giat lagi bagi 
bangsa kita di tahun 2000 ini. Ingatlah saudara-saudara kita di seluruh penjuru tanah air 
dan juga di negara-negara lain yang saat ini dianiaya karena Kristus. Biarlah Tuhan beri 
kekuatan, dan ditengah kesulitan tsb. nama Tuhan tetap ditinggikan dan dimuliakan!  

"Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan 
menerimanya." Matius 21:22  

Redaksi  
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Profil Bangsa: Suku Muko-Muko, Suku Konjo Pesisir 

Suku Muko-Muko (Sumatera Selatan) 

Letak : Sumatera Selatan Populasi : 30.000 jiwa Bahasa : Muko-Muko  

Suku Muko Muko ini berdiam di Kecamatan Muko Muko Utara dan Muko Muko Selatan, 
Kabupaten Bengkulu Utara, Sumatera Selatan. Nama kampungnya adalah Kampung 
Rejang. Saat ini Muko Muko telah bebas dari isolasi karena pemerintah telah 
membangun jalan raya dari kota Bengkulu ke Muko Muko Rejang. Bahasa yang dipakai 
adalah bahasa Muko Muko yang termasuk rumpun bahasa Melayu dan memiliki ciri- ciri 
tersendiri. Saat ini suku Muko Muko membutuhkan peningkatan hasil pertanian dan 
khususnya, perkebunan rakyat agar dikelola dengan lebih maksimal untuk menaikkan 
kesejahteraan mereka. Di bidang pendidikan, mereka membutuhkan tenaga pengajar 
bahasa Indonesia karena hanya 7% dari orang Muko Muko yang bisa berbicara dan 
mengerti bahasa Indonesia, bahkan komunikasi di TK maupun SD masih menggunakan 
bahasa Muko Muko. Doakan suku Muko Muko ini agar Kuasa Tuhan bekerja di tempat 
ini.  

Suku Konjo Pesisir (Sulawesi Selatan) 

Letak : Sulawesi Selatan Populasi : 125.000 jiwa Bahasa : Makasar  

Suku Konjo Pesisir mendiami empat kecamatan di sebelah tenggara dari wilayah 
Bulukumba, yaitu Kajang, Herlang, Bonto Tiro dan Bonto Bahari. Yang juga termasuk 
suku ini adalah suku Konjo Hitam, yang menempati daerah sebelah barat dari Kajang. 
Suku Konjo Hitam ini memilih mempertahankan cara hidup lama, misalnya: memakai 
pakaian hitam, tidak diijinkan menggunakan peralatan modern (misal: kursi, lampu, 
kendaraan, sekolah) dan mempraktekkan ilmu sihir sebagai bagian dari ibadah 
animistik mereka. Mata pencaharian suku Konjo Pesisir sama dengan Konjo 
Pegunungan, yaitu bercocok tanam dengan sistem bagi hasil. Orang Konjo Pesisir perlu 
sedikit demi sedikit dipersiapkan untuk menghadapi perubahan-perubahan dalam dunia 
modern, sehingga bisa beradaptasi dengan kemajuan dunia tanpa meninggalkan 
identitas suku mereka. Mereka membutuhkan seseorang pembina atau pemimpin yang 
mengerti ketaatan mereka dalam mempertahankan adat sekaligus bisa 
memperkenalkan hal-hal baru yang bermanfaat dan secara halus mendorong mereka 
untuk mengikutinya, karena seringkali ketaatan mereka memenuhi tuntutan adat banyak 
merugikan mereka sendiri (penyelenggaraan upacara adat yang menghabiskan banyak 
biaya, penolakan atas sekolah, dll.) Doakan agar Kuasa Tuhan bekerja dan berkuasa 
atas Suku Konjo Pesisir ini.  

 
Sumber: CD-ROM SABDA/LINK  
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Seputar Misi: Belarus, Manchesters, Guinea  

Belarus 

Sebuah kesaksian luar biasa yang diceritakan dalam laporan Victor Goncharenko: 
Seorang Kepala sebuah sekolah di Novopolostsk tidak mengijinkan dua orang anggota 
"The Gideons International" untuk mengajarkan Alkitab di dalam kelas, sehingga 
mereka terpaksa berdiri di halaman sekolah sambil membagikan kitab Injil. Victor 
Goncharenko, wakil dari lembaga pelayanan tersebut mengatakan bahwa Kepala 
Sekolah memerintahkan kedua orang itu untuk keluar, namun para murid mengikuti 
mereka dan membentuk barisan panjang untuk mendapatkan kitab Injil tersebut. Lalu 
Kepala Sekolah tsb. menelepon polisi untuk menangkap kedua orang tersebut. Di 
kantor polisi, Kepala Polisi justru membebaskan mereka dan meminta mereka untuk 
membagikan copy dari Perjanjian Baru kepada setiap stafnya. Kemudian Kepala Polisi 
itu mengantar kembali kedua anggota "The Gideons" tersebut ke sekolah dan menyuruh 
mereka untuk melanjutkan pembagian Alkitab kepada para siswa.  
Sumber: ReligionToday Edisi 17 Januari 2000  
http://www.gideons.org/  

Manchester 

Kesaksian yang hidup untuk memberitakan Allah yang hidup: Sebuah paduan suara 
gereja menyanyi di berbagai bar dan penjara. "Kami jamin bahwa di kedua tempat itu 
kami akan menjumpai banyak orang yang terluka," kata Deanna Shrodes, pemimpin 
paduan suara, dalam North Carroll Assembly of God di Manchester, Md. Pada suatu 
Natal, para pengunjung bar yang sedang menikmati pesta cocktail mendengarkan 
pujian paduan suara itu dengan penuh perhatian. Saat pujian selesai dinyanyikan, para 
anggota paduan suara mengucapkan "Selamat Natal, Allah mengasihi anda," dan 
membagikan sebuah paket Alkitab dan informasi tentang bagaimana menjadi seorang 
Kristen kepada setiap orang yang hadir. Dan mereka juga berhasil menjalin kontak 
dengan gereja setempat untuk menindaklanjutinya. Paduan suara itu telah melakukan 
pelayanan selama tiga tahun di penjara wanita Towson, sebuah penjara dengan 
penjagaan ketat. Shrodes berkata bahwa dia telah melihat 70-80 wanita dalam sebuah 
pelayanan mengambil komitmen untuk mengikut Kristus dan hadir juga di sana 
beberapa sipir penjara untuk mendengarkan pemberitaan Injil. Sekitar 30 anggota 
paduan suara tersebut juga berkunjung ke rumah- rumah untuk mendoakan anggota 
keluarga. Mereka membunyikan bel pintu, memperkenalkan diri mereka sebagai 
anggota gereja, dan bertanya apakah ada yang membutuhkan dukungan doa. Banyak 
orang terkejut, dan beberapa di antaranya tidak dapat menahan air mata dan berkata, 
"Anda datang tepat pada waktunya." Gereja di mana paduan suara itu melayani banyak 
menerima telepon dari orang-orang dan sharing tentang apa yang menjadi kebutuhan 
mereka.  
Sumber: ReligionToday Edisi 24 Januari 2000  

Guinea 

http://www.gideons.org/
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Orang-orang yang percaya pada Kristus sedang mengadakan pelayanan vaksinasi 
polio di desa Susu yang merupakan wilayah negara Guinea, Dan di sana mereka 
menemukan seorang anak yang menderita kekurangan gisi akut. Anak perempuan itu 
berumur satu tahun, ibunya mati pada saat melahirkan dia, dan hanya memiliki berat 5 
pond serta belum pernah menerima makanan padat. Gadis kecil ini lalu dirawat di 
rumah sakit dan beberapa wanita Kristen berkunjung dan berdoa bagi gadis kecil ini dan 
juga neneknya sampai tahun berikutnya. Dan sekarang orang- orang memuji Tuhan 
karena anak yang mendekati kematian itu telah memiliki berat 16 Pond dan sudah 
belajar berjalan. Terpujilah Allah yang telah menyelamatkan anak ini dari kematian dan 
telah menunjukkan kuasa kasihNya. Doakan bahwa kesaksian hidupnya dapat 
menyentuh banyak jiwa dan membawa banyak penduduk Susu pada Kristus.  
Sumber: Advance Newsletter Edisi 23 Januari 2000  
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Gereja Teraniaya: India 

Penganiayaan orang Kristen di India semakin banyak dalam kurun waktu 50 tahun 
terakhir ini. Kelompok dari penganut fanatik agama setempat telah menyerang gereja-
gereja, sekolah-sekolah Kristen, membubarkan persekutuan, dan menganiaya para 
misionaris dalam banyak insiden pada tahun yang lalu. Ada sekitar 33 aksi kekerasan di 
25 bagian India pada tahun 1998, paling banyak terjadi di Gujarat yang paling dominan 
dihuni oleh penganut agama setempat. Banyak gereja dibakar seperti di Bhapkal, 
Singana, Lahan Kadmad, dan Borkhal.  
Di beberapa wilayah Timur, kemungkinan hanya terdapat satu orang Kristen ditengah 
22 juta orang. Para misionaris mengabarkan Injil di wilayah-wilayah tersebut untuk 
pertama kalinya. Karena merupakan pemukiman para penganut fanatik agama 
setempat, maka wilayah itu memiliki tingkat penganiayaan tertinggi bagi orang Kristen. 
Para pekerja Kristen secara terus-menerus diberi ultimatum untuk meninggalkan 
wilayah itu atau dibunuh bila tidak bersedia pergi. Para pemimpin wilayah mendapatkan 
mandat penuh dari kelompok- kelompok anti Kristus. Para pekerja bersandar 
sepenuhnya pada perlindungan Allah. Mereka membawa setiap ancaman ke hadapan 
Allah dalam puasa dan doa, serta meminta Allah untuk melindungi mereka. Banyak 
orang Kristen dipukuli, disiksa dengan pisau, dan dilempar dari kereta api yang melaju 
dengan kecepatan tinggi. Enam sampai dua belas orang menjadi martir setiap 
tahunnya. Tanggal 23 Januari 1999, terjadi peristiwa yang mengejutkan umat Kristen 
sedunia. Seorang misionaris dari Australia, Graham Staines, bersama dengan kedua 
orang anaknya dibakar sampai mati di sebuah desa di Orissa. Penganut agama 
setempat yang radikal menuangkan bensin di seputar mobil wagon (yang digunakan 
oleh misionaris itu untuk tidur bersama dengan kedua anaknya sesudah menghadiri 
persekutuan) lalu membakarnya. Graham Staines telah menjadi hamba Allah bagi suku 
Ho dan Santhal di pedalaman hutan Orissa, dan bekerja untuk melayani para penderita 
lepra di India sejak tahun 1965.  
Sehari sesudah insiden tersebut, seorang direktur TSM mengirimkan laporan berikut ini 
dari Chennai, India: "Kami melihat sekitar 12.000-15.000 orang berkumpul bersama 
setiap malam untuk mendengarkan khotbah tentang keselamatan, penyembuhan dan 
kuasa Yesus Kristus. Tidak kurang 10.000 orang merespon dengan cara memberikan 
hidupnya kepada Yesus. Ribuan orang di tengah kerumunan tersebut disembuhkan dari 
penyakit fisik yang diderita.  
Sumber: Sandy Anderson - The Sowers Ministry Prayer Track Vol.8, No.2 Apr-Jun, 
1999  

Berita Baru di India: 

Pebruari 2000, Polisi di India wilayah Timur telah menangkap seseorang yang diduga 
keras sebagai otak pembunuhan dari misionaris Australia, Graham Staines, dan kedua 
anaknya. Gladys Staines, istri dari misionaris tersebut, yang saat ini menetap di India 
bersama dengan putrinya, Esther, telah menerbitkan sebuah buku dengan judul "Burnt 
Alive: The Staines and the God They Loved". Gladys Staines, setahun sesudah suami 
dan kedua anaknya dibunuh, melanjutkan tugas pelayanan di India. Gladys telah 
mengampuni orang yang membunuh suaminya. "Saya mengampuninya...pengampunan 
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membuka jalan menuju penyembuhan luka hati," katanya di depan jemaat di 
Bombay.(MK) Dia melanjutkan tugas-tugas suaminya di Rumah Perawatan bagi 
Penderita Lepra Mayurbhanj, sekitar 100 mil dari Manoharpur. Gladys mengatur 
kembali fasilitas yang ada dimana sekitar 60 orang pasien menerima perawatan 
kesehatan dan pelatihan. "Saya seorang ibu rumah tangga, dan tidak secara langsung 
terlibat dalam pelayanan yang dilakukan Graham," kata Gladys. "Sekarang, saat dia 
telah pergi, saya harus dapat mengambil alih semua tanggung jawabnya." Saat ini, 
Gladys sedang bekerja keras untuk memenuhi impian suaminya yaitu membangun 
rumah sakit dengan 40 tempat tidur, di daerah terdekat.  
Sumber: CMD Net weekly; 30 Januari 2000  
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Berperan Dalam Doa: Jerman, Yunani 

Jerman 

Jumlah penduduk : 81,9 juta Ibukota : Berlin Agama : Kristen, Katolik  

Hampir 10 juta pendatang dari seluruh dunia ada di negara ini, doakan penginjilan antar 
orang asing. Meskipun para penginjil bekerja keras dan memberitakan Injil di shopping 
Center dan tempat umum lainnya, masih ada jutaan orang asing yang belum pernah 
mendengar Injil. Doakan orang Kristen Jerman, supaya mereka lebih terbeban 
menginjili orang asing di sekitarnya. Doakan persiapan satu KKR raksasa yang 
direncanakan pada bulan Maret tahun ini di Jerman. KKR akan disiarkan lewat satelit ke 
tempat-tempat pertemuan di hampir semua kota di Jerman. Dengan cara ini semua 
penduduk di Jerman akan bisa mendengar Injil secara serentak.  

Yunani 

Jumlah penduduk: 10,6 juta Ibukota : Athena Agama : 97% Ortodoks, 1,4% Islam, 0,4% 
Katolik, 0,2% bidat, 0,15% Kristen.  

Para imam Ortodoks melarang pemberitaan Injil di negara ini dan banyak kendala yang 
dihadapi oleh orang Kristen di sana. Doakan team dari WEC yang melayani di kota 
Tesalonika, khususnya untuk pelayanan penginjilan dan pemuridan yang mereka 
lakukan.  

 
Sumber: PD Timotius  
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Sumber Misi: Caleb Project 

Caleb Project memiliki misi untuk mengabarkan Injil ke seluruh dunia melalui pelayanan 
gereja, lembaga penginjilan, dan juga pelayanan kampus yang ada di seluruh Amerika 
Serikat. Kegiatan mereka meliputi pengajaran, pemberian bantuan, dan membagikan 
visi agar para anggotanya terbeban untuk mengambil bagian dalam mencapai tujuan 
Caleb Project ini. Bentuk pelayanan mereka antara lain :  

• melakukan presentasi pelayanan misi kepada banyak orang (termasuk juga para 
pemimpin gereja) untuk membuka wawasan dan kesadaran mereka tentang misi 
khususnya pelayanan misi ke suku-suku yang belum terjangkau Injil.  

• mengirim tim peneliti dan tim pendoa untuk jangka waktu pendek dengan tujuan 
membuka jalan bagi perintisan wilayah pelayanan baru.  

• mendukung pelayanan suku-suku yang belum mengenal Injil.  
• mengkoordinasi kursus "Perspectives on the World Christian Movement" agar semakin 

banyak orang mengerti pentingnya misi. (lihat link 
dihttp://www.uscwm.org/mobilization/resources/ atau coba 
http://www.missionfrontiers.org/ )  

• membagikan buletin doa dan materi-materi yang didesain khusus untuk meningkatkan 
kesadaran akan pentingnya misi dan keterlibatan masyarakat Kristen dalam pekerjaan 
misi.  

Caleb Project memusatkan perhatiannya pada wilayah "Jendela 10/40". Mayoritas 
penduduk di wilayah tersebut belum mengenal Injil. Caleb Project juga memiliki "Nance 
Profiles", kumpulan profil yang dibuat oleh Robert Nance. Anda dapat melihat profil-
profil suku bangsa, ataupun negara untuk sekaligus dapat mendoakan mereka serta 
pelayanan misi yang ada di sana.  

Situs Web Caleb Project:  

http://www.calebproject.org/  

 
Sumber: CD-ROM "Make a Difference for the Window"  

 

URL/Link Edisi ini  

• FRIDAYFax (DAWN - Eropa)danCMDNet Updatehttp://www.cmd.org.nz/  
• Advance Newsletter // Brigada Today http://www.brigada.org/  
• Religion Todayhttp://www.religiontoday.com/  
• Caleb Project http://www.calebproject.org/  
• USC for World Missionshttp://www.uscwm.org/mobilization/resources/  

dan Perspective Coursehttp://www.missionfrontiers.org/  

• Gideons International http://www.gideons.org/  

http://www.uscwm.org/mobilization/resources/
http://www.missionfrontiers.org/
http://www.calebproject.org/
http://www.cmd.org.nz/
http://www.brigada.org/
http://www.religiontoday.com/
http://www.calebproject.org/
http://www.uscwm.org/mobilization/resources/
http://www.missionfrontiers.org/
http://www.gideons.org/
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“  Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata: 
"Siapakah yang akan Kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk Aku?"  
Maka sahutku: "Ini aku, utuslah aku!"'  ”  

—(Yesaya 6:8) 

 

  

http://alkitab.mobi/?Yesaya+6%3A8
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e-JEMMi 06/Februari/2000  
Editorial 

Salam dalam Kasih Tuhan kita Yesus Kristus,  

Menjelang tahun 2000 dan juga selama awal tahun 2000 keadaan negara kita beruntun 
dilanda banyak masalah dan persoalan, khususnya masalah ekonomi dan politik. 
Apakah yáng sudah kita lakukan untuk menjadi anggota warganegara dan masyarakat 
yang baik? Banyak orang Kristen yang kurang tanggap terhadap situasi dan masa 
depan negara kita bahkan banyak yang masa bodoh. Marilah kita bertobat! Inilah ajakan 
kami. Sudah saatnya orang Kristen berperan serta untuk bersama-sama saling 
menanggung beban berat yang dipikul bangsa kita. Bagaimana caranya?  

Pertama, kita bisa berdoa, khususnya bagi presiden dan seluruh jajarannya, agar Tuhan 
memberikan hikmat dan bijaksana yang dari Tuhan untuk bisa mengatur keamanan dan 
kesejahteraan rakyatnya (Rom. 13:1-7).  

Kedua, menjadi terang dan garam dunia, agar nama Tuhan saja yang ditinggikan (Mat. 
5:13-16).  

Ketiga, mengasihi sesama seperti yang telah Tuhan perintahkan dan contohkan kepada 
kita (Mat. 5:43-48).  

Oleh karena itu jadikanlah tahun 2000 ini menjadi tahun dimana anak-anak Tuhan 
memberikan komitmen untuk semakin menunjukkan kasih Tuhan kepada bangsa 
setanah air yang kita cintai.  

Redaksi  
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Profil Bangsa: Suku Lubu 

Letak : Jambi Populasi : 39.000 jiwa Bahasa : Melayu  

Suku Kubu yang juga disebut orang Lubu atau orang Ulu tersebar di perbatasan 
Propinsi Jambi dan Sumatera Selatan. Namun, mereka sendiri lebih suka sebutan Anak 
Rimbo, karena menganggap diri mereka sebagai keturunan dari para pengembara 
Negrito. Suku Kubu memeluk kepercayaan asli. Pemimpin spritual sebagai penguasa 
tertinggi dalam adat, yang disebut Berambai. Mereka juga memiliki dukun untuk 
membantu mereka berhubungan dengan alam roh. Anak Rimbo percaya dewa-dewa 
yang kedudukannya sama dengan orang halus dan hantu, suatu kehidupan 
supranatural yang berhubungan dengan gejala alam, seperti banjir dan kematian. Suku 
Anak Rimbo membutuhkan pembinaan dan perlindungan dari pemerintah. Kebersihan 
dan kesehatan Anak Rimbo tergolong buruk. Selain itu, Anak Rimbo memerlukan 
tempat untuk komunitas mereka. Sebagian tergusur dari hutan tempat pemukiman 
mereka karena hutan tersebut oleh Pemerintah dijadikan areal perkebunan dan 
transmigrasi.  

(Sumber: CD-ROM SABDA/LINK)  

Marilah kita ikut mendukung suku Kubu dalam doa, biarlah Tuhan melawat mereka 
dengan kasihNya. Doakan juga agar ada orang-orang yang terbeban untuk melayani 
kebutuhan pendidikan dan pembinaan bagi mereka, khususnya dalam hal kesehatan 
dan juga supaya mereka mendapat tempat pemukiman yang memadai.  
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Seputar Misi: Peru, Cambodia, Malaysia, Palestina  

Peru 

Suka cita terpancar saat ada banyak berita mengkonfirmasikan bahwa seluruh desa 
Quechua di pegunungan tinggi Andes telah menjadi pengikut Kristus. Fenomena 
tersebut dimulai 3 bulan yang lalu saat sekelompok pemimpin desa menjalin hubungan 
dengan Joshua Saune, pemimpin Gereja Evangelis Quechua, Peru. Para pemimpin itu 
berkata bahwa seluruh keluarga di desanya telah memutuskan untuk mengikut Kristus. 
Joshua mengirim sebuah tim yang terdiri atas tiga pendeta. Tim itu meluangkan waktu 
selama seminggu di desa itu untuk membagikan Alkitab dan menjalin komunikasi 
dengan warga desa, dari rumah ke rumah. Di akhir minggu, seluruh warga desa telah 
mengambil keputusan untuk mengikut Kristus.  
(Sumber: Assist communications Global Prayer News, Vol. 1, No. 1 Jan - March 2000)  

Cambodia 

Saat Injil diberitakan, Mujizat Alah terjadi. Hal ini dialami oleh 3 tim pelayanan saat 
berkunjung ke Cambodia dan terlibat dalam pelayanan doa dan penginjilan ke tempat-
tempat terpencil yang dilakukan gereja-gereja setempat. Salah satu tempat terpencil 
tersebut adalah daerah kumuh di Phnom Penh. Beberapa ratus orang berkumpul 
bersama untuk melihat tim tersebut bermain drama, bernyanyi dan bersaksi. Sesudah 
khotbah disampaikan, banyak orang merespon dan turut berdoa. Di antara orang-orang 
tersebut, ada seorang pria yang sudah 3 bulan tidak dapat berjalan dan tidak dapat 
merasakan saraf di kakinya. Mujizat Allah terjadi saat mereka berdoa. Pria itu dapat 
bangkit berdiri dan berjalan lagi. Dampaknya, 3 anggota keluarganya memutuskan 
untuk mengikut Kristus. Hari berikutnya, dalam pelayanan yang diselenggarakan di 
gereja terdekat, seorang wanita yang tidak dapat berbicara selama 4 tahun mengikuti 
pelayanan tersebut. Dia bukanlah orang Kristen, namun sesudah khotbah disampaikan 
wanita itu maju ke depan dan didoakan. Kuasa Allah dinyatakan atas wanita ini dan dia 
mulai dapat mengeluarkan suara. Sesudah beberapa kali usaha, dia dapat 
mengucapkan kata "Yesus" dalam bahasa Khmer. Teruslah berdoa dan memohon 
pengampunan untuk negara ini. Penduduk Cambodia membutuhkan kasih dan 
penyembuhan dari Allah.  
(Sumber: Asian Outreach Global Prayer News, Vol.1, No.1 Jan - March 2000)  

Malaysia 

Dukungan doa sangat dibutuhkan bagi saudara-saudara kita seiman yang ada di 
Malaysia. Saat ini, sekitar 10 juta orang melayu di Malaysia merupakan "pintu gerbang" 
dari 23 juta penduduk Malaysia yang tersebar di Asia Barat Daya. Orang Melayu di 
Malaysia merupakan populasi mayoritas dan mendominasi kehidupan struktur sosial 
politik di negara tersebut. Sebagian penduduk Malaysia cenderung menggunakan cara 
berpikir barat, namun mayoritas penduduk masih memegang identitas agama mayoritas 
setempat dan melestarikan nilai serta budaya tradisional Melayu. Hanya sedikit 
penduduk Malaysia yang telah menerima Yesus sebagai Juru Selamat dan mereka 
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belum menyatakan imannya secara terbuka pada masyarakat umum. Hal ini 
disebabkan karena mereka akan menghadapi resiko berat untuk itu. Apabila ada 
penduduk Malaysia yang pindah agama, dia akan kehilangan teman, mengalami 
penderitaan, dikucilkan sanak saudara, bahkan diadili dihadapan pengadilan agama. 
Tetaplah doakan mereka supaya memiliki keberanian untuk menjadi saksi-saksi Kristus 
di Malaysia.  
(Sumber: Advance News Letter)  

Palestina 

Dibutuhkan kesabaran untuk mengembalikan hati orang Palestina pada Kristus. 
Sekarang ini populasi penduduk Palestina sekitar 4,5 juta orang dan tinggal di wilayah 
Timur Tengah. 90% penduduk beragama Islam, Gereja Ortodhoks dan Gereja Katolik 
Roma prosentasenya kecil, dan prosentase orang Kristen Evangelis kurang dari 0,5%. 
Meskipun sedikit, orang-orang Kristen tetap bersaksi dengan sabar, berusaha 
menggugah hati orang Palestina untuk datang kembali pada Kristus. Melalui pemutaran 
Film Yesus yang dilakukan akhir-akhir ini, ada 8 anggota keluarga yang percaya Kristus.  
(Sumber: Advance News Letter)  
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Berperan Dalam Doa: Asia Tengah 

Orang-orang Kristen yang tinggal di Asia Tengah, a.l. bangsa Kirghizstan, 
Turkmenistan, Uzbekistan, Kazakhstan, dan Tajikistan, banyak mengalami tekanan, 
termasuk kekerasan, kegiatan penginjilan dilarang, impor literatur dibatasi. Namun 
demikian, puji Tuhan di tengah kesulitan tersebut ada buah kekal yang dihasilkan. 
Kemajuan Injil, ternyata juga dibarengi dengan maraknya berbagai aliran sesat dan 
bidat, seperti Hare Krishna, Moonies, Baha'i, New Age, Sufi, perdukunan dari agama-
agama dahulu dan juga kejahatan moralitas. Para pemberita Injil memerlukan hikmat 
dan kuasa TUHAN. Saat ini mereka juga sedang mengalami bencana alam karena 
musim dingin yang berat di seluruh Asia Tengah. Kesehatan para pelayan Tuhan, 
khususnya yang berasal dari negara-negara yang tidak mengalami musim dingin, perlu 
didoakan agar mereka tabah, apalagi pada saat-saat mereka sulit sekali mendapat 
bahan gas untuk menghidupkan alat pemanas karena listrik sering mati. Doakan 
supaya :  

• para pemberita Injil memiliki hikmat dan kuasa dari Tuhan.  
• kuasa-kuasa gelap dipatahkan.  
• para pelayan tetap sehat dan dapat bertahan di musim dingin ini.  
• Allah mencukupi kebutuhan-kebutuhan mereka.  

(Sumber: PD Timotius)  
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Sumber Misi: Link Misi Tradisional (Bagian I) 

Dalam edisi-edisi yang lalu telah dimuat koleksi link misi dunia. Pada kesempatan ini, 
kami akan menampilkan daftar-daftar link misi tradisional seluruh dunia. Karena 
jumlahnya banyak sekali, maka kami akan menayangkannya dalam beberapa edisi. 
Silakan anda menjelajahi situs-situs misi tradisional ini dan melihat bagaimana Allah 
bekerja di setiap bagian dunia dan di antara orang-orang yang telah dipilihNya.  

• Africa Evangelical Fellowship  
http://www.netaccess.on.ca/fingertip/gallery/aef/display/display.html  

• Africa Inland Mission  
http://www.goshen.net/AIM  

• Agape Europe  
http://www.webcom.com/~nlnnet/agape.html  

• American Missionary Fellowship  
http://www.sonic.net/~mfergie/amf  

• AmeriTribes  
http://www.primenet.com/ask/  

• Big World Ventures  
http://www.bigworld.org/~venture/index.html  

• Billy Graham Evangelistic Assoc.  
http://www.graham-assn.org/  

• Campus Crusade for Christ  
http://www.crusade.org/min/intl/intl.html  

• CanadianSouth American Mission  
http://www.netaccess.on.ca/fingertip/gallery/csm/display/display.html  

• Christ to the Nations  
http://www.omnitel.net/robertas/cttn.html  

• Christ for the Nations  
http://www.cfni.org/  

• Christian Mission for China (Korean)  
http://www.bora.dacom.co.kr/~jcwm  

 
Sumber: CD-ROM SABDA/LINK  

 

http://www.netaccess.on.ca/fingertip/gallery/aef/display/display.html
http://www.goshen.net/AIM
http://www.webcom.com/~nlnnet/agape.html
http://www.sonic.net/~mfergie/amf
http://www.primenet.com/ask/
http://www.bigworld.org/~venture/index.html
http://www.graham-assn.org/
http://www.crusade.org/min/intl/intl.html
http://www.netaccess.on.ca/fingertip/gallery/csm/display/display.html
http://www.omnitel.net/robertas/cttn.html
http://www.cfni.org/
http://www.bora.dacom.co.kr/~jcwm
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“  Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata: 
"Siapakah yang akan Kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk Aku?"  
Maka sahutku: "Ini aku, utuslah aku!"'  ”  

—(Yesaya 6:8) 

 

  

http://alkitab.mobi/?Yesaya+6%3A8
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e-JEMMi 07/Februari/2000  
Editorial 

Saluto In Christo.  

Kita semua dapat merasakan dampak yang terjadi dengan adanya beberapa kekacauan 
yang terjadi di negara kita ini. Baik itu di Daerah Istimewa Aceh, di Medan, di Ketapang, 
di Banyuwangi, di Nusa Tenggara Barat, di Ambon Maluku, maupun di Irian Jaya. 
Banyak peristiwa terjadi di negara yang tercinta ini.  

Di dasar hati kita yang terdalam banyak pertanyaan yang muncul, apakah yang akan 
terjadi di negara kita ini?, apakah kehancuran yang terjadi di beberapa kota dapat di 
bangun kembali?, apakah akan terjadi 'lost generation' pada anak-anak kita?, 
bagaimana membangun kembali kota kita? Banyak sekali pertanyaan yang muncul. 
Dan sekarang apa yang dapat kita lakukan bagi kota kita, bagi kota-kota lain di negara 
kita, bagi daerah-daerah lain, bagi suku-suku lain di negara kita yang telah mengalami 
kehancuran ini?  

Sebagaimana Nehemia mendengar berita tentang kehancuran tembok Yerusalem, ia 
tergerak untuk membangun kembali tembok Yerusalem yang hancur itu (Nehemia 
1:3b).  

Apakah kita juga tergerak membangun kembali negara kita? Maukah kita sehati, 
bersatu padu, dengan kekuatan yang dari Tuhan untuk membangun kembali tembok 
kota kita yang hancur? Dengan kekuatan dari Tuhan Nehemia berhasil membangun 
kembali tembok Yerusalem, marilah kita meneladai Nehemia dan melihat kuasa Tuhan 
dinyatakan. Tuhan memberkati kita semua.  

Salam dari redaksi!  
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Profil Bangsa: Suku Batin 

Letak : Jambi Populasi: 70.000 jiwa Bahasa : Batin  

Suku Batin berdiam di sekitar Pegunungan Bukit Barisan, Kabupaten Sarolangun 
Bangko dan Bungo Tebo, Propinsi Jambi. Wilayah tempat tinggal orang Batin meliputi 
Kecamatan Jangkat, Muara Siau,Bangko, Tabir, dan Muara Bungo. Menurut cerita 
rakyat setempat, nenek moyang orang Batin adalah suku bangsa Kerinci yang pindah 
dari kaki Gunung Kerinci ke daerah tempat tinggal mereka sekarang ini. Kebudayaan 
Minangkabau yang sangat mempengaruhi suku Kerinci, juga terlihat pada kehidupan 
orang Batin. Orang Batin suka hidup berpindah-pindah dan berjiwa gotong royong. Sifat 
gotong royong yang sangat menonjol juga terlihat di antara dua kampung yang berbeda, 
di mana hubungan antara kepala kampung yang satu dengan kampung lainnya sangat 
baik. Ada 5 (lima) mata pencaharian utama suku Batin, yaitu bertani, berkebun, 
mengumpulkan hasil hutan, mendulang emas dan sebagai nelayan. Ladang mereka 
disebut umo talang, ditanami dengan padi, palawija, karet dan kopi. Sebagian besar 
orang Batin hidup berpindah-pindah mungkin dikarenakan mereka bertani dengan 
menerapkan sistem ladang. Selain itu, kondisi alam daerah Jambi yang memiliki tingkat 
penyinaran matahari yang rendah ini kurang menguntungkan untuk meningkatkan 
produksi pertanian. Karena itu dibutuhkan pengetahuan dan ketrampilan untuk bertani 
dengan sistem yang lebih baik. Selain itu, mereka memerlukan fasilitas penyediaan air 
bersih dan sarana transportasi yang baik dan ekonomis. Masih ada yang tergantung 
pada sungai sebagai sumber air minum karena PAM (Perusahaan Air Minum) belum 
menjangkau seluruh wilayah. Sungai menjadi sarana transportasi yang penting. Lalu 
lintas darat kurang baik dan memerlukan biaya mahal.  
Sumber: CD-ROM SABDA/LINK  

• Doakan agar Tuhan memenuhi segala kebutuhan yang mereka perlukan, baik dalam 
pendidikan, ketrampilan, maupun pengetahuan dalam bidang pertanian. Doakan juga 
agar ada kemudahan dalam bidang transportasi dan tersedianya sarana air bersih. 
Doakan suku Batin ini agar mereka memiliki kesempatan untuk mendengar dan mau 
menerima Kabar Baik. Tapi doakan terlebih dahulu agar ada orang yang terbeban untuk 
melayani Suku Batin ini.  
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Seputar Misi: Kepulauan Solomon, Argentina, Ukraina  

Kepulauan Solomon 

Pecahnya "Batu Penyembuhan" telah mengakibatkan banyak orang datang pada 
Yesus. Tiga tahun setelah peristiwa ini, di salah satu kepulauan Solomon, yaitu 
kepulauan Malaita, di daerah pegunungannya tumbuh dan berkembang 11 desa 
Kristen. Sebelum terjadi peristiwa pecahnya "Batu Penyembuhan" ini, para hamba 
Tuhan menanggung penderitaan dalam mengabarkan Injil di kepulauan ini selama 
bertahun- tahun. Di sana terdapat sebuah batu besar, yang biasa disebut dengan "Batu 
Penyembuhan" oleh penduduk setempat, dan batu ini menjadi hambatan yang nyata 
bagi pekabaran Injil. Batu itu menyebabkan para penduduk terikat dengan kuasa gelap. 
Hampir setiap hari, persembahan selalu diberikan di atas batu tersebut. Hal ini 
membuat para hamba Tuhan terbeban untuk melakukan sesuatu. Akhirnya, dua orang 
pekerja dari lembaga pelayanan misi terdekat memutuskan untuk mendaki sebuah 
gunung dimana mereka dapat melihat batu tersebut dari atas. Mereka melakukan doa 
dan puasa selama 7 hari. Saat doa dan puasa pada hari ke-7 baru dimulai, banyak 
awan turun di atas batu tersebut. Saat itu ada seorang imam yang muncul dari sebuah 
desa untuk memberikan korban persembahan di atas batu. Tiba-tiba kilat menyambar 
dari awan, dan dengan kuatnya membagi batu itu menjadi dua dan meruntuhkan 
gunung. Imam tersebut menjatuhkan persembahannya dan lari demi keselamatannya. 
Akhirnya banyak imam di beberapa desa di sekitarnya yang pernah menolak berita Injil 
merasa ketakutan, dan salah seorang dari mereka mengundang para misionaris untuk 
menceritakan tentang Yesus. Saat ini, banyak desa sekaligus dengan kepala desanya 
memutuskan untuk menerima Kristus sebagai juru selamatnya. Puji Tuhan.  
Sumber: Prayer Track News vol.6  

Argentina 

Seorang pekerja Kristen di Argentina membawa buklet Injil kepada seorang wanita yang 
memiliki masalah dengan suaminya yang berumur 63 tahun, suaminya ini memiliki 
gangguan dalam hatinya, dan suaminya memusuhi Alkitab. Pada malam itu, saat wanita 
tersebut membaca buklet Injil untuk dirinya sendiri, suaminya mengejutkan dia dengan 
meminta wanita tadi untuk membaca lebih keras, lalu meminta istrinya untuk 
melanjutkan membaca bagi dia pada hari-hari berikutnya. Beberapa hari kemudian, 
pasangan ini, Juan dan Lidia, menyatakan pada umum mengenai imannya. Dan pada 
hari berikutnya, Juan memanggil seluruh keluarganya dan mengatakan, "Sekarang saya 
telah menerima Kristus dan saya sangat yakin minggu ini Tuhan akan membawa saya 
dalam kemuliaanNya. Saya tidak mau kalian semua menangis." Tiga hari berikutnya, 
Juan berjumpa dengan Juru Selamatnya muka dengan muka. Terpujilah Tuhan karena 
FirmanNya sungguh berkuasa dan hidup. Berdoalah agar kelahiran baru dan 
kedamaian Juan dalam menghadapi kematian dapat membawa banyak jiwa pada 
Tuhan. Pikirkanlah orang yang telah engkau kenal yang hatinya menolak Firman Tuhan 
dan mintalah agar Tuhan memakai engkau untuk menyentuh hati orang yang telah 
engkau pikirkan tadi.  
Sumber: Advance News Letter Edisi 23 Januari 2000  
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Ukraina 

Sebuah gereja di negara Ukraina mengadakan suatu proyek pelayanan di pusat budaya 
setempat. Dan pameran lukisan merupakan salah satu proyeknya. Lukisan yang 
dipamerkan antara lain lukisan tentang kehidupan Tuhan Yesus. Para pengunjung 
diberi buku petunjuk dan sebuah Alkitab serta diundang untuk mengikuti kebaktian di 
Gereja. Misionaris sangat gembira saat mengetahui bahwa di antara orang- orang yang 
tertarik mengunjungi pameran itu terdapat suku 'Crimean Tartar', yaitu suku terasing 
yang tinggal di 'Crimean Penisula'. Para penginjil mendapat kesempatan untuk 
mengabarkan Injil pada suku terasing ini, menjawab pertanyaan mereka tentang 
siapakah Yesus itu dan juga memberikan Alkitab kepada mereka. Syukur pada Tuhan 
untuk kuasaNya karena Injil dapat diberitakan melalui cara tersebut. Mari kita membawa 
suku Crimean Tartar pada Tahta AnugrahNya dan berdoa agar kuasa Roh Kudus 
bekerja di antara mereka.  
Sumber: Advance News Letter Edisi 23 Januari 2000  
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Berperan Dalam Doa: Memasuki Abad Baru Bagi 
Transformasi Suku Dalam Gerakan Kasih Yang Peduli 

Akhir-akhir ini, banyak kekacauan yang melanda berbagai tempat di Indonesia. Apakah 
yang harus kita lakukan sebagai Gereja dan Umat yang telah ditebus dan 
dipanggilNya? Akankah kita bersikap tak peduli dan bekerja sendiri-sendiri, tanpa 
mengetahui atau memperhatikan apa yang diperbuat oleh orang lain?  

Ketika Nehemia mendengar berita mengenai hancurnya tembok Yerusalem (Nehemia 
1), ia tidak hanya datang pada Tuhan dalam doa dan puasa, tapi ia juga mengajak 
seluruh umat untuk bersama-sama membangun kembali tembok kota tersebut. 
Nehemia tidak bekerja sendirian. Belajar dari teladan Nehemia maka untuk memasuki 
abad baru ini umat Kristen Indonesia diajak untuk bersama-sama memulai "Gerakan 
Kasih Yang Peduli". Melalui gerakan ini umat Tuhan diajak untuk semakin peduli 
terhadap Suku-suku di Indonesia. Dukungan setiap orang, khususnya umat Kristen di 
Indonesia sangat penting, karena ini merupakan panggilan Tuhan atas GerejaNya.  

Marilah kita melibatkan diri dalam "Gerakan Kasih yang Peduli" ini. Bagaimana 
caranya? Berikut ini ada beberapa partisipasi yang bisa anda berikan:  

a. Anda/gereja anda dapat MENDOAKAN suku-suku tersebut.  
b. Anda/gereja anda dapat MEMPELAJARI suku-suku yang anda terbeban.  
c. Anda/gereja anda dapat MENGGERAKKAN orang lain untuk berdoa bagisuku-

suku tersebut.  
d. Anda/gereja anda dapat MENGADOPSI salah satu atau beberapa sukumelalui 

dukungan dana.  
e. Anda/gereja anda dapat MENGUTUS orang untuk melayani suku tsb.Dan terus 

mendoakan orang-orang yang telah diutus tsb.  

Dalam rangka mengajak gereja-gereja dan lembaga Kristen untuk bermitra dalam 
"Gerakan Kasih yang Peduli" maka diselenggarakan Konsultasi Nasional V. Dan Tema 
KN tahun ini adalah "Kemitraan dalam Kasih yang Peduli."  

 
Sumber: KJDN Pebruari 2000  

• Marilah kita berdoa supaya Konsultasi Nasional V yang akandiselenggarakan tahun ini 
dapat berjalan dengan baik, danmembawa berkat bagi setiap orang yang hadir.  

• Doakan orang-orang yang terlibat di dalamnya agar dapat bekerja sama dengan baik; 
baik panitia, pembicara, maupun pesertanya.  

• Doakan waktu dan suasana agar dapat mendukung acara yang akandiselenggarakan.  
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Sumber Misi: Link Misi Tradisional (Bagian II) 

Apakah saat ini anda sedang mencari-cari strategi efektif untuk melakukan PI? Situs 
Web EMMAUS ROAD INTERNATIONAL (ERI) dengan mottonya "The field is the world" 
menawarkan sebuah strategi yang dapat anda simak dan pelajari. ERI merupakan 
lembaga yang bergerak dalam pelayanan lintas budaya bagi orang-orang yang belum 
mengenal Injil. Strategi yang dipakai ERI adalah "mobilize" (menggerakkan pelayanan 
lintas budaya yang efektif dalam gereja), "train" (melatih tim pelayanan tersebut) dan 
"network" (menjalin kerjasama antara tim tersebut dengan lembaga pelayanan lain di 
berbagai negara yang membutuhkan pertolongan). Supaya lebih jelas, silakan 
mengunjungi Situs Web ERI di alamat:  
http://www.eri.org/main.html  

!!!LINK-LINK-LINK-LINK-LINK-LINK!!! 
Daftar URL di bawah ini merupakan Situs Web dari lembaga-lembaga yang bergerak di 
bidang misi dan masing-masing memiliki strategi dan ciri yang khas. Jangan tunda lagi, 
langsung saja berselancar ke beberapa Situs Web berikut ini:  

The Comission  
http://www.goshen.net/CoMission/  

Delta Ministries Short Term Summer Missions  
http://www.teleport.com/~pmagee/delta/  

Emmaus Road International 
http://www.eri.org  

Ethnos Trust, The  
http://ourworld.compuserve.com/homepages/Terry_Johns/  

Flagstaff Mission to the Navajos 
http://www.primenet.com/~navajo/  

France Mission 
http://members.aol.com/francemt/index.html  

Frontiers 
http://www.frontiers.org/  

Friendship International 
http://www.goshen.net/sites/friendship.html  

Gospel Missionary Union  
http://www.netaccess.on.ca/fingertip/gallery/gmu/ display/display.html  

http://www.eri.org/main.html
http://www.goshen.net/CoMission/
http://www.teleport.com/~pmagee/delta/
http://www.eri.org/
http://ourworld.compuserve.com/homepages/Terry_Johns/
http://www.primenet.com/~navajo/
http://members.aol.com/francemt/index.html
http://www.frontiers.org/
http://www.goshen.net/sites/friendship.html
http://www.netaccess.on.ca/fingertip/gallery/gmu/
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Greater Europe Mission  
http://www.gospelcom.net/gem  

Harvest Evangelism 
http://www.harvestevan.org/  

Sumber : Situs e-MISI;  
Kutip dari CD-ROM SABDA/LINK  

 

“  Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata: 
"Siapakah yang akan Kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk Aku?"  
Maka sahutku: "Ini aku, utuslah aku!"'  ”  

—(Yesaya 6:8) 

 

  

http://www.gospelcom.net/gem
http://www.harvestevan.org/
http://alkitab.mobi/?Yesaya+6%3A8
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e-JEMMi 08/Maret/2000  
Editorial 

Salam dalam Kasih Tuhan kita Yesus Kristus,  

Baru-baru ini, sebuah Institut dari American Church Growth membagikan angket kepada 
10.000 orang Kristen awam. Angket itu berisi pertanyaan:  

"Mengapa anda mengikut Kristus dan beribadah di gereja?"  

Dari angket tersebut diperoleh beragam jawaban yaitu :  

1. Saya mempunyai keperluan yang khusus: 2%  
2. Saya hanya sekedar singgah: 3%  
3. Saya suka dengan majelis gerejanya: 6%  
4. Saya sering mengunjungi kota ini: 1%  
5. Saya tertarik dengan pelayanan Sekolah Minggu: 5%  
6. Saya suka menghadiri KKR: 1/2 dari 1%  
7. Saya senang dengan programnya: 3%  
8. Ada seorang teman atau saudara yang mengajak saya: 79%  

Dari jawaban tersebut kita dapat mengetahui bahwa hampir sebagian besar orang 
mengenal Kristus dan memiliki kehidupan rohani serta beribadah ke gereja karena 
mereka dibawa dan diperkenalkan oleh orang lain. Beberapa contoh yang lain:  

• Andreas mengajak Simon untuk bertemu Yesus (Yoh 1:40-42). Andreas membawa satu 
orang, namun, dengan kuasa Allah, Simon membawa 3000 orang kepada Kristus dalam 
satu hari (Kis 2:37-42)  

• Joel Stratton, seorang pelayan restoran, mengenalkan Kristus kepada John V. Gough. 
John Straton membawa satu jiwa, tapi membuat Gough mengajak banyak orang lain 
datang kepada Kristus.  

Hanya bermula dari satu jiwa saja, namun dari satu jiwa ini Allah bekerja dan banyak 
orang dimenangkan. Satu jiwa dapat berperan dalam multiplikasi dan penggandaan 
rohani. Satu nama atau satu jiwa sangat berharga di hadapan Allah.  

Sekarang, pertanyaan untuk kita: "Bagaimana dengan anda? Sudahkah anda 
membawa satu jiwa bagi Allah?" Karena dari satu jiwa yang anda menangkan, akan ada 
banyak jiwa dimenangkan bagi Kristus.  

 
Sumber: CyberEPCF  

Redaksi  

http://alkitab.mobi/?Yoh+1%3A40-42
http://alkitab.mobi/?Kis+2%3A37-42
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Profil Bangsa: Suku Bentong 

Letak : Sulawesi Selatan Populasi: 25.000 jiwa Bahasa: Bentong  

Suku Bentong tinggal di daerah perbukitan Bulo-Bulo, Kecamatan Tanete Riaja, 
Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan. Orang Bentong biasa berkelana di hutan semak-
semak. Menurut mereka, mereka adalah keturunan putra Raja Bone yang kawin dengan 
putri Raja Ternate. Sumber lain menyebutkan bahwa mereka adalah keturunan orang 
Bugis dan Makasar. Hal ini dapat dilihat dari adat istiadat dan bahasa mereka yang 
dipengaruhi oleh unsur-unsur kebudayaan Bugis dan Makasar. Suku bangsa yang 
hidupnya berpindah- pindah ini masih dikategorikan sebagai masyarakat yang 
"terasing." Sebagian besar orang Bentong hidup dari bertani dan menjadi nelayan. Hasil 
utama pertaniannya adalah kopra, padi dan hasil hutan. Mereka memiliki kepercayaan 
asli, yaitu pemujaan roh nenek moyang dan pemujaan benda-benda yang 
dikeramatkan. Mereka percaya bahwa pemujaan (arajang) ini akan mendatangkan 
keselamatan dan pemujaan harus dilakukan agar terhindar dari kutukan. Benda-benda 
arajang, seperti keris, tombak, perisai, payung, dan lain-lain, hanya dikeluarkan pada 
saat pelantikan raja, perkawinan, bencana alam, dan peristiwa-peristiwa lain yang 
dianggap penting, untuk dipuja. Pemujaan orang Bentong yang lain adalah pemujaan 
terhadap pantansa, yaitu rumah-rumahan kecil berwarna kuning sebagai lambang 
dewa. Berbagai upacara pemujaan juga dilakukan terutama pada saat penyebaran bibit 
padi dan masa panen di ladang mereka. Upacara dipimpin oleh pinati atau dukun 
sebagai perantara antara manusia dengan roh nenek moyang. Saat ini, suku Bentong 
membutuhkan bantuan dalam pengelolaan hasil-hasil perkebunannnya agar bisa 
memberikan hasil yang baik. Di samping itu, suku Bentong membutuhkan pendidikan. 
Pada umumnya mereka belum mengenal sekolah, baik untuk orang tua maupun bagi 
anak-anak mereka. Selain itu, dalam hal kesehatan, suku Bentong menganggap 
masalah kebersihan sebagai sesuatu yang menghambat kegiatan mereka sehari-hari. 
Akibatnya banyak di antara mereka yang terserang penyakit malaria, disentri, kulit mata, 
dll.  

 
Sumber: CD-ROM SABDA/LINK  

• Marilah kita bersama-sama mendukung suku Bentong dalam doa supaya suku ini dapat 
mengenal Allah dan mengerti bahwa keselamatan hanya ada dalam Yesus. Doakan juga 
untuk para hamba Tuhan yang mau terbeban dan mau melayani suku Betong di bidang 
rohani, pendidikan, pelatihan dan pembinaan bagi mereka, khususnya dalam hal 
perkebunan dan kesehatan.  
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Seputar Misi: Amerika Selatan, Afrika Selatan, India  

Amerika Selatan 

Duka menyapa namun tetap setia, begitulah yang dialami oleh salah seorang dari 
sekelompok orang percaya yang sedang mempersiapkan segala sesuatu untuk 
pembuatan satu film penginjilan dalam salah satu bahasa suku yang terasing di 
Amerika Selatan. Seminggu sebelum perekaman dimulai, anak perempuan dari salah 
satu aktor film tersebut yang baru berumur 1 tahun meninggal karena tertimpa pohon. 
Meskipun para anggota tim film yang lain menyarankan dia untuk menghentikan 
perannya dalam proyek film itu, namun aktor itu tidak bersedia dan tetap melanjutkan 
perannya dalam pembuatan film tersebut. Dia seorang yang beriman kuat. Puji syukur 
pada Tuhan untuk iman teguh yang dimiliki oleh aktor ini dan doakan agar Allah 
Penghibur senantiasa menjaga dia dan keluarganya. Doakan juga supaya film tersebut 
dapat menyatakan kemuliaan Allah ditengah- tengah suku terasing tersebut.  
Sumber: Advance Newsletter Edisi Februari 2000  

Afrika Selatan 

Bentrokan militer yang terjadi di dekat perbatasan antara Angola dan Namibia tidak 
menghentikan semangat para pemuda dari beberapa gereja untuk bersekutu, 
menyembah Tuhan dan melakukan Pendalaman Alkitab atau Bible Study. Persekutuan 
tetap terus berjalan walau berada ditengah-tengah bahaya, dan para misionaris yang 
melayani mereka hanya merasa sedikit khawatir dengan suara ledakan-ledakan yang 
berjarak satu mil dari tempat persekutuan diadakan. Terpujilah Tuhan untuk semangat 
yang dimiliki para pemuda dan misionaris tersebut. Mintalah pada Tuhan agar Tuhan 
memakai mereka sebagai terang dan pembawa damai di tengah-tengah perang yang 
terjadi. Berdolah juga supaya ada kedamaian dan keadilan di antara orang- orang yang 
mengalami penderitaan panjang di Afrika Selatan ini.  
Sumber: Advance Edisi Januari 2000  

India 

Madhya Pradesh yang berpenduduk 70 juta jiwa adalah wilayah terbesar di India dan 
merupakan suatu wilayah yang belum banyak mengenal Injil (jumlah orang Kristen di 
wilayah itu kurang dari 1%). Namun berkat usaha dan pelayanan Dr. Victor Choudhrie, 
lambatnya pertumbuhan kekristenan di tempat ini akan dapat ditekan. Dr. Victor 
Choudhrie merupakan seorang mantan dokter bedah. Dan dia bekerja sama dengan 
suatu jaringan Kristen untuk mendirikan "sebuah gereja bagi setiap 1000 penduduk di 
wilayah tersebut." Berdasarkan fakta jumlah penduduk dan pertumbuhan populasi 
dalam jangka waktu 10 tahun ke depan, maka diperkirakan tempat tersebut 
membutuhkan sekitar 100.000 gereja baru. Namun, Dr. Victor Choudhrie tidak 
terpengaruh dengan hal itu, "Apapun yang harus dilakukan untuk mewujudkan tujuan itu 
haruslah dilakukan." Dr. Victor Choudrie bercerita, "Baru-baru ini saya 
menyelenggarakan seminar bagi para pemimpin Kristen di wilayah terpencil Madhya 
Pradesh. Saya bertemu dengan seorang Kristen yang nyaris saya lupakan. Dia tinggal 
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dengan sukunya di sebuah hutan, dan saya bersuka cita mendengar cerita dan 
kesaksiannya. Dia bercerita bahwa dia telah mengikut Yesus pada akhir tahun 80-an. 
Suatu hari dia mengikuti KKR penginjilan di sebuah kota. Karena terkesan dia kembali 
ke desa dan menyelenggarakan KKR serupa di desanya secara rutin selama beberapa 
tahun. Ribuan orang datang dan mengahadirinya. Dan KKR ini sangat sukses, bahkan 
ada orang yang lumpuh dapat berjalan kembali, dan orang yang buta dapat melihat. 
Pada saat itu mereka belum memiliki gereja. Kemudian pada tahun 1994 dia menghadiri 
suatu seminar tentang perintisan gereja yang mengubah secara total pemikirannya. 
Akhirnya dia mulai berfikir tentang perintisan gereja. Dia tidak mendirikan satu gereja 
bagi satu desa, tetapi beberapa gereja bagi satu desa karena ada beberapa kelompok 
yang menginginkan gereja sendiri. Dalam 12 bulan ke depan dia berharap akan ada 
penggandaan jumlah gereja. Kesaksian tersebut, mendorong Dr. Victor Choudrie untuk 
meneruskan tujuan utamanya. Katanya, "Hal ini merupakan langkah penting yang 
membawa kami semakin dekat ke tujuan untuk mendirikan 30.000 gereja baru di 
Madhya Pradesh sampai akhir tahun 2007. Pada mulanya tujuan seperti itu tampaknya 
tidak mungkin tercapai, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan.  
Sumber: Friday Fax Edisi Februari 2000  
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Berperan Dalam Doa: Burma, Manado 

Burma 

Hari Doa Umum untuk Burma dijadwalkan pada bulan Maret 2000. Buklet-buklet doa, 
informasi dan poster publikasi tersedia di Pusat Kekristenan Burma, Thailand. Anda 
dapat berpartisipasi dengan cara mencantumkan nama Burma dalam buletin doa Anda. 
Info lengkap, kunjungi: http://www.prayforburma.org  
Sumber: CMD Net Edisi Februari 2000  

Manado: Konsultasi Regional Kasih yang Peduli  

Saat ini di Tomohon - Manado sedang dipersiapkan "Konsultasi Regional Kasih Yang 
Peduli" yang akan diselenggarakan pada bulan Maret 2000. Direncanakan para Hamba 
Tuhan yang melayani di Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Maluku akan hadir. 
Beberapa gereja yang tergabung dalam kepanitiaan antara lain GMIM, KGBI, GPDI, 
GBI, G.K. Maranatha dan beberapa lembaga lainnya. Doakan supaya Konsultasi 
Regional tersebut dapat terlaksana dengan baik. Doakan juga supaya di Tomohon 
terjadi rekonsiliasi antar etnis dan berkat tercurah kepada setiap kelompok suku di sana.  
Sumber: KJDN  

  

http://www.prayforburma.org/
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Profil Misi: FEBC 

Pada edisi yang lalu telah disajikan sumber-sumber informasi untuk mengenal strategi 
efektif melakukan PI. Pada kesempatan ini kami akan melengkapi dengan memberikan 
sumber informasi tentang salah satu sarana yang dapat dipakai untuk mengenalkan 
Kristus kepada dunia. Sebuah contoh nyata dari pelayanan FAR EAST 
BROADCASTING COMPANY (FEBC), yang memiliki semboyannya "Voice of 
Friendship". FEBC bertujuan untuk "mengenalkan Kristus kepada dunia melalui radio". 
FEBC mengadakan kerja sama dengan Radio Feba untuk menceritakan tentang "kasih 
Allah, pengampunan dan persahabatan" dalam 150 bahasa yang ada di seputar wilayah 
Asia, Timur Tengah dan Afrika, atau kepada sekitar 4 juta orang. Bila ingin mengetahui 
lika-liku pelayanan FEBC secara lengkap, anda dapat menjelajahi langsung Situs Web 
FEBC di:  
http://www.febc.org/index.html  

  

http://www.febc.org/index.html
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Sumber Misi: Link Misi Tradisional (Bagian III)  

Seperti pepatah mengatakan "Banyak jalan menuju Roma", maka ada beragam cara 
dan sarana yang dapat dipakai untuk mengabarkan Injil. Untuk mengetahuinya, silakan 
anda berkunjung ke URL-URL berikut ini:  

Good News International  
http://members.gnn.com/kyblue/gnipage1.htm  

Gospel for Asia  
http://www.gfa.org/gfahome.htm  

His Place International  
http://home.earthlink.net/~hpi  

ICF Ministries  
http://www.icfmin.ca/  

India Gospel Outreach  
http://isrecon.ncsa.com/igo/  

interSERVE  
http://www.interserve.org/  

International Russian Radio/TV  
http://www.serve.com/irr-tv/  

International Union of Gospel Missions  
http://www.iugm.org/iugm/  

InterVarsity Missions  
http://www.gospelcom.net/iv/missions/  

Master's World Ministries  
http://www.concentric.net/~Maoneill/  

Mission: Moving Mountains  
http://www.movingmountains.xc.org/  

Sumber: CD-ROM SABDA/LINK  

  

http://members.gnn.com/kyblue/gnipage1.htm
http://www.gfa.org/gfahome.htm
http://home.earthlink.net/~hpi
http://www.icfmin.ca/
http://isrecon.ncsa.com/igo/
http://www.interserve.org/
http://www.serve.com/irr-tv/
http://www.iugm.org/iugm/
http://www.gospelcom.net/iv/missions/
http://www.concentric.net/~Maoneill/
http://www.movingmountains.xc.org/
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Kesaksian: Surat dari Burkina Faso Afrika  

(oleh: Merle dan Peter Staer)  

Bulan Januari yang lalu suhu udara di Burkina Faso sangat panas sekali. Tapi pada 
bulan Pebruari ini, suhu udara mulai menurun, sehingga memungkinkan kami untuk 
bertahan selama empat minggu lagi sebelum kami pulang ke Australia. Kami yakin ini 
adalah berkat doa- doa anda. Doakan juga untuk Ev. Buryma yang melayani 
pemberitaan Firman Tuhan di rumah sakit Kristen di tempat saya bekerja. Ia harus 
kembali pulang ke negara asalnya dan mudah-mudahan akan dapat kembali lagi 
beberapa minggu kemudian.  

Kami telah memutar film Yesus dalam bahasa Perancis dan bahasa Fulani di rumah 
sakit Kristen tempat kami bekerja. Setelah orang-orang melihat film Yesus ini, mereka 
menjadi tertarik dengan Kekristenan dan mereka mengajukan banyak pertanyaan. 
Namun, Iblis juga tidak tinggal diam. Seorang imam dari agama lain mengorganisir 
suatu pertemuan doa yang dihadiri oleh 50-60 orang di halaman depan rumah sakit, 
meskipun ini adalah rumah sakit Kristen  

Beberapa waktu yang lalu, ada dua bayi yang harus kami operasi karena tidak 
mempunyai anus. Apabila tidak dioperasi, maka mereka akan meninggal dalam waktu 
dua minggu. Kami tidak memiliki pilihan lain, kecuali mengoperasi dua bayi yang baru 
berumur dua hari ini. Hal ini cukup kritis karena rumah sakit tidak memiliki doktor bius 
atau pelayanan intensif, bahkan kami tidak punya tabung oksigen. Meskipun resiko 
sangat besar, namun orang tua dari kedua bayi tersebut menaruh kepercayaan besar 
kepada kami, orang asing beragama Kristen ini. Puji Tuhan, kedua bayi itu kini 
mempunyai kolostomi yang berfungsi baik.  

Selain tugas-tugas pelayanan yang kami lakukan di sana, kami juga rindu ingin 
mendengarkan Firman Tuhan diberitakan setiap minggu. Kami menjadi sadar betapa 
beruntung dan berharganya kesempatan yang kami miliki di Australia karena dapat 
mendengar Firman Tuhan setiap minggu. Namun di sini, kami juga mendapat berkat 
melalui saudara- saudara seiman dan melalui saat teduh yang kami adakan serta buku-
buku Kristen yang kami baca.  

Dari Meja Redaksi: Partisipasi  

Apabila anda/gereja/persekutuan anda memiliki pelayanan misi, kesaksian/cerita misi 
atau pemutaran film ke daerah-daerah dan ke suku-suku terpencil, maka kami 
"mengundang" anda untuk mengirimkan kesaksian tentang pelayanan tsb. kepada 
redaksi e-JEMMi. Anda juga dapat membagikan visi/misi pelayanan anda serta 
tantangan dan hambatan yang dialami dalam melakukan pelayanan tersebut. Redaksi 
berterima kasih atas partisipasi dan dukungan anda.  

 



e-JEMMi 2000 
 

77 
 

“  Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata: 
"Siapakah yang akan Kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk Aku?"  
Maka sahutku: "Ini aku, utuslah aku!"'  ”  

—(Yesaya 6:8) 

 

  

http://alkitab.mobi/?Yesaya+6%3A8
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e-JEMMi 09/Maret/2000  
Editorial 

Shallom.  

Masa kanak-kanak merupakan masa yang paling menyenangkan, tetapi tidak semua 
anak merasakan hal yang sama. Tahukah anda bahwa ada sekitar:  

• 160 juta anak terlantar hidup di jalanan  
• 300 juta anak harus mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan hidup bagi diri mereka 

sendiri dan keluarganya.  
• 10 juta anak yatim piatu karena orang tua, mereka menderita sakit AIDS dan meninggal.  

(Data tersebut dari WEC Indonesia.)  

Ada banyak permasalahan dan kesulitan hidup yang dihadapi anak-anak tersebut 
dalam mencukupi kebutuhan hidup bagi mereka dan keluarganya. Kesempatan untuk 
mencukupi kebutuhan sehari-hari saja kurang bagaimana mereka memiliki kesempatan 
untuk memenuhi kebutuhan rohani mereka?  

Usaha menjangkau anak-anak mengenal Yesus dan mengenal kebenaran Alkitab 
merupakan tanggung-jawab kita bersama agar anak-anak dapat memiliki potensi dirinya 
secara penuh dan dapat mengasihi Tuhan dan memuliakan Tuhan dalam hidupnya. 
Berbagai usaha sudah dilakukan oleh beberapa lembaga Kristen untuk menjangkau 
anak-anak tersebut dan menolong mereka untuk mengenal Yesus. Misalnya ada 
lembaga pelayanan yang memproduksi film Yesus versi anak, ada juga lembaga yang 
menerjemahkan Alkitab untuk anak dalam berbagai bahasa, dan masih banyak usaha 
yang dilakukan untuk mengenalkan mereka kepada Yesus.  

Marilah kita sehati dan sepikir mendukung dalam doa, dana dan daya bagi setiap usaha 
yang dilakukan untuk menjangkau hati anak-anak itu agar mereka memiliki kesempatan 
untuk mengenal Yesus di masa kanak- kanak mereka. Sebagaimana surat Paulus 
dalam II Timotius 3:15 yang mengatakan, "Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah 
mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau 
kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus."  

Tuhan Memberkati!  
Redaksi -- Endah  
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Profil Bangsa: Suku Lampung 

Letak : Lampung, Sumatra Populasi: 1.900.000 jiwa Bahasa: Lampung  

Suku Lampung tinggal di Propinsi Lampung, propinsi paling selatan di Sumatera. Suku 
Lampung asli tinggal di daerah pesisir di Kecamatan Kalianda dan Krui di kabupaten 
Lampung Selatan, sedangkan penduduk pedalaman tinggal di Kecamatan Menggala, 
yaitu di sepanjang daerah aliran Sungai Tulang Bawang, Pendada, dan Masuji, di 
Kabupaten Lampung Utara bagian Timur. Suku Lampung asli termasuk salah satu dari 
20 suku di seluruh dunia yang paling kurang mendapat perhatian dan pelayanan dari 
Kabar Kesukaan. Secara geografis, suku Lampung terdiri dari sub suku Abung, yang 
tinggal di pegunungan. Kemudian sub suku Pubian tinggal di dataran timur, lalu sub 
suku Peminggir, yang tinggal di pesisir selatan. Orang Lampung hidup dari bercocok 
tanam, khususnya tanaman keras, seperti lada, coklat dan durian. Dari segi bahasa, 
bahasa Lampung berasal dari bahasa Melayu kuno, dengan 2 dialek utama yaitu dialek 
Nyou (dialek 'o') dan dialek Api (dialek `a'). Dialek Nyou dibagi dalam dua sub-dialek, 
yaitu Abung dan Tulangbawang, sedangkan dialek Api dibagi dalam enam sub-dialek, 
Belalau, Peminggir (di pesisir selatan), Tulangbawang Hulu, Krui di pesisir barat, 
Pelinting dan Pubyian. Saat ini, suku Lampung membutuhkan pendidikan dan lapangan 
pekerjaan. Di Lampung tercatat 11.054 anak usia sekolah (7-12 tahun) yang belum 
tertampung dan ada 70.998 anak putus sekolah. Dan sampai akhir tahun 1995 tercatat 
116.941 orang pengangguran. Suku Lampung ini juga harus dipersiapkan untuk masuk 
dalam era industri, khususnya persiapan secara mental untuk bersaing dan hidup dalam 
masyarakat majemuk.  
Sumber: CD-ROM SABDA/LINK  

• Doakan agar ada pelatihan ketrampilan dalam bidang pertanian dan perkebunan supaya 
anggota Suku Lampung ini dapat meningkatkan kesejahteraan hidup.  

• Doakan agar Tuhan membangkitkan gerejaNya untuk bersatu dan bekerjasama, 
menyediakan pekerja, pendoa syafaat, penerjemah Alkitab, kaum profesional, penabur 
dan penuai sehingga para pekerja dapat menjangkau dan melayani suku Lampung ini.  
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Seputar Misi: Argentina, India  

Argentina 

Anak-anak dari suku Criollo di Argentina hidup dalam kemiskinan yang sangat 
mengerikan. Seringkali satu keluarga yang terdiri dari 10 dan 12 orang tinggal dalam 
satu rumah, dengan satu dapur dan satu tempat tidur yang dipakai oleh seluruh anggota 
keluarga. Banyak anak-anak Criollo tidak pernah sekolah, dan bahkan orang tuanya 
membawa mereka untuk mengemis di jalan. Kadang-kadang anak gadis pra-remaja 
dikirim ke tempat pelacuran untuk membiayai keluarganya. Doakan supaya anak-anak 
itu memiliki kesempatan untuk mengenal kasih Kristus. Karena hanya Yesus yang dapat 
menghibur dan menghapus akar-akar pahit dalam kehidupan mereka.  
Sumber: Advance Newsletter.  

India 

Ada seorang anak laki-laki yang berusia 7 tahun yang tinggal di India menderita sakit 
lepra. Keluarganya sangat mencemaskan penderitaan yang dia derita baik dari segi 
fisik, mental maupun sosial. Meskipun kedua orang-tuanya sering berdoa dan 
mempersembahkan korban persembahan bagi dewa-dewa mereka, namun anak 
tersebut tidak menunjukkan gejala-gejala kesembuhan. Saat para misionaris datang ke 
daerah mereka untuk mengadakan kelompok Pendalaman Alkitab bagi anak-anak 
selama 2 minggu, ibunya meminta kepada pemimpin kelompok agar berdoa dan 
meminta kepada Allah orang Kristen supaya menyembuhkan anaknya. Anak itu pun 
sembuh. Terpujilah Allah yang telah menyatakan kemurahan dan kuasaNYA dalam 
menyembuhkan anak laki-laki tersebut. Ketika dia mulai dapat berlari dan bermain 
kembali, orang-tuanya bercerita kepada saudara dan penduduk desa lainnya, "Yesus 
Kristus adalah Allah yang telah menyembuhkan anak kami." Saat ini, anak tersebut dan 
keluarganya menjadi pengikut Kristus dan menjadi saksiNYA melalui cerita mereka 
tentang kuasa keselamatan dan penyembuhan Tuhan. Doakan supaya kesaksian 
mereka menolong banyak jiwa untuk datang pada Kristus dan diselamatkan. Minta juga 
kepada Allah untuk menghalau kuasa kegelapan dan menyatakan kemuliaan Yesus.  
Sumber: Advance Newsletter.  

Alkitab Anak 

Saat ini, Holger dari MUV sedang mengatur pelaksanaan produksi Alkitab anak-anak 
dalam bahasa Mongolia. Alkitab anak ini memiliki renungan harian dalam bahasa 
Mongol mulai dari 1 Januari sampai 31 Desember, baik dalam bentuk teks maupun 
elektronik [PDF]. Untuk menunjukkan kepada anak-anak Mongolia tentang anak-anak di 
seluruh penjuru dunia yang juga mengasihi Yesus, Holger ingin menyertakan gambar 
anak-anak berbagai bangsa dan suku dalam Alkitab tersebut. Karena itu, MUV sedang 
mencari 365 foto digital tentang anak-anak tersebut. Apabila anda memilikinya, anda 
dapat mengirimkan e-mail ke <hgrimme@t-online.de> dengan melampirkan foto digital 
tersebut sebagai attachment, jangan lupa untuk mencantumkan nama dan suku asli dari 

mailto:hgrimme@t-online.de
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anak tersebut.  
Sumber: Brigada  

“  " Orang-Orang yang Menabur Dengan Mencucurkan Air Mata, 
Akan Menuai Dengan Bersorak-Sorai "  ”  

—(Mazmur 126:5) 

 

  

http://alkitab.mobi/?Mazmur+126%3A5
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Berperan Dalam Doa: Hari Doa Anak Sedunia, Publikasi 
Elektronik Untuk Pelayanan Anak 

Hari Doa Anak Sedunia (Maret 2000) 

Saat ini diperkirakan di seluruh dunia ada sekitar 250 juta buruh anak, 120 juta anak 
diantaranya bekerja penuh waktu. Sebagai misal, di Thailand ada 13.000 anak yang 
dipekerjakan sebagai pelacur, di Persia terdapat ribuan anak-anak dipekerjakan pada 
perusahaan pembuat Karpet dengan upah yang sangat rendah. Di Indonesia terdapat 
10 juta anak yang kekurangan gizi, sekitar 8 juta anak putus sekolah, dan 5400 anak 
bekerja sebagai buruh.  

• Doakan bagi pelayanan yang menjangkau anak-anak di berbagai negara.  
• Doakan lembaga pelayanan dan hamba Tuhan yang terbeban dalam pelayanan bagi 

anak-anak ini.  
• Doakan agar mereka memiliki kemampuan, kekuatan, ketekunan serta waktu untuk 

melayani dan membawa anak-anak untuk mengenal dan mengasihi dan memuliakan 
Kristus.  

• Doakan usaha dan upaya yang dilakukan untuk penghidupan yang layak bagi anak-
anak.  

• Mari kita bersyukur kepada Allah bagi mereka yang sudah mengenal dan merasakan 
kasih-Nya pada masa kanak-kanak mereka.  

• Mari kita berdoa agar pertumbuhan iman mereka dapat menjadi saksi bagi teman-
temannya.  

 
Sumber: KJDN Maret  

Publikasi Elektronik Untuk Pelayanan Anak 

Dalam rangka menyambut Hari Doa Anak-anak ini Yayasan Lembaga SABDA telah 
menerbitkan sebuah milis publikasi elektronik baru yang diberi nama "e-BinaAnak". 
Publikasi ini akan terbit satu kali seminggu. Adapun tujuannya adalah untuk melengkapi 
para pembina anak, khususnya guru- guru sekolah minggu, dan orang-orang yang 
terlibat dalam pelayan anak, agar mereka dapat meningkatkan kualitas pelayanan anak 
di gereja masing-masing.  

• Doakan agar Tuhan memakai publikasi ini untuk menyebarkan visi dan misi pelayanan 
rohani anak ke masyarakat Kristen Indonesia.  

• Doakan agar melalui publikasi ini Tuhan membangkitkan lebih banyak orang yang mau 
sungguh-sungguh melayani anak-anak.  

• Doakan agar melalui publikasi ini guru-guru sekolah minggu Indonesia didorong untuk 
bersatu dan saling mendoakan.  

[Informasi bagaimana mendaftar anda temukan di kolom "Sumber Misi"]  
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Sumber Misi: Link Misi Untuk Anak Dan Pemuda 

Apakah anda ingin menolong anak-anak untuk belajar tentang misi? Namun anda 
bingung untuk mencari tambahan materi pelajaran? Manual Pelayanan untuk anak-
anak (Ministry Manual for Children) hadir untuk anda. Situs ini menyediakan materi 
pendidikan Kristen secara online, antara lain tentang konseling, disiplin, cara mendidik 
anak, dan masih banyak lagi. Tunggu apalagi, segera kunjungi alamat-alamat ini:  

Manual Pelayanan untuk Anak:  
http://www.btc.co.za/child/index.htm  

Manual Pelayanan untuk Pemuda:  
http://www.btc.co.za/child/index.htm  

LINK-LINK YANG LAIN:  
Teen Mania Ministries  
http://www.teenmania.org/index.html  

Teen Missions International  
http://www.goshen.net/TeenMissions/  

Youth for Christ International  
http://www.supernet.ab.ca/yfci  

Youth Mission International  
http://www.netaccess.on.ca/fingertip/gallery/ymi/display/display.html  

Youth With A Mission  
http://www.ywam.org/  

[Dari Berbagai Sumber]  

Milis Publikasi e-BinaAnak 

Bagi pendeta Anak, pengurus dan ketua departemen anak, guru sekolah minggu, 
pemimpin dan pembina sel anak, atau siapa saja yang terlibat dalam pelayan anak, 
yang ingin bergabung dalam milis publikasi e-BinaAnak, anda dapat mendaftar di 
alamat: (Kirim email kosong) <subscribe-i-kan-binaanak@xc.org>  

 

“  Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata: 
"Siapakah yang akan Kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk Aku?"  
Maka sahutku: "Ini aku, utuslah aku!"'  ”  

—(Yesaya 6:8) 

http://www.btc.co.za/child/index.htm
http://www.btc.co.za/child/index.htm
http://www.teenmania.org/index.html
http://www.goshen.net/TeenMissions/
http://www.supernet.ab.ca/yfci
http://www.netaccess.on.ca/fingertip/gallery/ymi/display/display.html
http://www.ywam.org/
mailto:subscribe-i-kan-binaanak@xc.org
http://alkitab.mobi/?Yesaya+6%3A8
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e-JEMMi 10/Maret/2000  
Editorial 

Salam dalam kasih Kristus.  

"Dihambat namun melesat" adalah ungkapan yang sering dipakai untuk 
menggambarkan perkembangan masyarakat Kristen di seluruh penjuru dunia. Banyak 
penganiayaan dan cara-cara kekerasan lain digunakan untuk menghambat 
pertumbuhan orang Kristen, namun karena belas kasih Tuhan kesulitan-kesulitan yang 
dialami itu ternyata justru semakin meningkatkan pertumbuhan dan menguatkan iman. 
Pengalaman seperti ini juga dialami oleh saudara-saudara kita yang tinggal di Tiongkok 
termasuk Pendeta Gu. Pendeta Gu adalah seorang pendeta yang telah ditahan dan 
dipenjara selama 23 tahun karena dituduh sebagai pemicu revolusi. Dia bersaksi bahwa 
meskipun banyak hambatan yang harus dilalui, namun dia tetap percaya bahwa Allah 
tidak pernah meninggalkannya. ayat inilah yang sering dia ingat ketika di penjara:  

"bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi 
mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana 
Allah."  

Demikian pula dalam pelayanan kita masing-masing, janganlah merasa kuatir dengan 
hambatan, tekanan dan ancaman yang kita hadapi. Karena justru melalui tekanan 
tersebut kita akan semakin dikuatkan dan dimampukan sehingga pelayanan kita akan 
semakin berbuah. Marilah kita tetap setia dalam pelayanan kita. Selamat melayani!  

Redaksi e-JEMMi  

Profil Bangsa: Suku Bakumpai 

Letak: Kalimantan Selatan Populasi : 40.000 jiwa Bahasa : Bakumpai  

Suku Bakumpai merupakan salah satu sub suku bangsa Dayak Ngaju. Suku ini tinggal 
di daerah Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, yaitu di sekitar sungai Kapuas dan 
Barito. Pada masa lalu, daerah ini merupakan wilayah Kerajaan Negara Dipa dan 
Negara Daha. Suku Bakumpai masih memiliki hubungan dengan suku Ngaju, Kahayan 
dan Katingan. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Bakumpai, yang mirip dengan 
bahasa Dayak Ngaju. Daerah tempat tinggal mereka dilintasi oleh banyak sungai, oleh 
karena itu mereka mengembangkan teknologi transportasi air. Sesuai dengan kondisi 
daerahnya, mereka mengerjakan sawah pasang surut. Pekerjaan mereka yang lain 
adalah berladang, menangkap ikan di sungai, berdagang, dan membuat kerajinan alat-
alat rumah tangga. Generasi muda suku Bakumpai enggan untuk bertani dan selalu 
ingin menjadi pegawai negeri. Saat ini suku Bakumpai membutuhkan pembinaan untuk 
meningkatkan teknologi pertanian yang tepat guna untuk keadaan tanahnya yang 
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berawa-rawa. Selama ini sistem pengairan sawahnya mengandalkan pasang air laut 
dan air dari cabang sungai Barito. Sedangkan sistem irigasi teknis dan setengah teknis 
belum tergarap. Selain itu, suku Bakumpai juga membutuhkan lebih banyak lagi 
Puskesmas dan klinik serta tenaga medis untuk meningkatkan pelayanan kesehatan 
bagi masyarakat. Sementara itu, pengembangan armada angkutan sungai dan 
kerajinan tangan diperlukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.  

 
Sumber: CD-ROM SABDA/LINK  

• Marilah kita bersama mendukung dan membawa suku Bakumpai dalam doa, agar 
mereka memiliki kesempatan untuk mengenal kasih Allah. Doakan juga agar ada orang-
orang yang terbeban untuk melayani suku Bakumpai ini baik di bidang sanitasi dan 
kesehatan, maupun pembinaan atau pelatihan dalam pertanian. Doakan juga agar ada 
pengembangan sarana angkutan sungai dan pelatihan kerajinan tangan untuk 
menambah pendapatan suku Bakumpai ini.  

  



e-JEMMi 2000 
 

87 
 

Seputar Misi: Ghana, Asia Timur, Uzbekistan  

Ghana 
Pada tanggal 26 Januari 2000, "Ghana Mail" edisi perdana diluncurkan. "Ghana Mail" 
adalah sebuah newsletter elektronik yang berisi mengenai pelayanan misi dari Asosiasi 
Pelayanan misi di Ghana (Ghana Evangelical Missions Association). Tujuan dari 
newsletter ini adalah sebagai sarana penyedia informasi pelayanan misi yang ada di 
Ghana. "Ghana Mail" merupakan media informasi pelengkap dari Voice of Missions, 
buletin yang berisi tentang suara misi dari ladang pelayanan di Ghana dan di seluruh 
dunia. Untuk subcribe newsletter "Ghana Mail", silakan kirim e-mail ke 
<gema@africaexpress.com.> dengan Subject: Subcribe-GhanaMail-List.  
Sumber: Friday Fax 13 Februari 2000  

Asia Timur 

Pada hari terakhir dalam "Seminar Penginjilan" yang berlangsung selama 6 hari, 
seorang pemimpin seminar tersebut berkata kepada para peserta seminar, "Selama 16 
minggu ke depan, silakan mempraktekkan segala sesuatu yang telah anda terima 
selama 6 hari ini." Seorang peserta menaati hal tersebut. Ketika dia kembali ke tempat 
asalnya, dia segera mengadakan pelatihan tentang teknik memenangkan jiwa. 
Pelatihan itu dilaksanakan setiap hari selama 16 minggu. Sebagai hasilnya, 30.000 
orang telah mendengar kabar Injil dan sekitar 20.000 orang di antaranya telah membuat 
keputusan untuk mengikut Kristus.  
Sumber: Advance Newsletter  

Uzbekistan 
Presiden Karimov mengeluarkan keputusan untuk membebaskan lima orang Kristen 
yang ditahan di penjara Uzbekistan. Salah satu dari tahanan itu adalah Rashid 
Turibayev, seorang pendeta dari jemaat di Nukus. Turibayev menjalani hukuman 15 
tahun penjara karena dia tidak mendaftarkan aktivitas rohaninya. Selepas dia dari 
penjara, penguasa Uzbekistan juga mempermudah pengurusan ijin gerejanya. Hal ini 
merupakan petanda baik karena berarti akan ada lebih banyak gereja yang akan 
memperoleh ijin. Beberapa pengamat percaya bahwa tindakan tersebut berhubungan 
dengan dikeluarkannya laporan tahunan pertama dari Departemen Luar Negeri Amerika 
Serikat mengenai kebebasan beragama di seluruh dunia. Puji syukur pada Tuhan 
karena telah membebaskan kelima orang percaya tersebut. Mintalah kepada Allah agar 
memberkati kesaksian dan pelayanan yang mereka lakukan. Puji syukur kepada Allah 
karena telah menyatakan kuasaNYA sehingga perancang UU mau menggunakan 
pengaruhnya untuk menyatakan keadilan bagi orang-orang Kristen yang tertindas.  
Sumber: Advance Newsletter  

“  " Orang-Orang yang Menabur Dengan Mencucurkan Air Mata, 
Akan Menuai Dengan Bersorak-Sorai "  ”  

—(Mazmur 126:5) 

mailto:gema@africaexpress.com.
http://alkitab.mobi/?Mazmur+126%3A5
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Berperan Dalam Doa  

Kosovo 

Kuasa Allah telah tercurah secara luar biasa di Kosovo. Doakan agar Allah terus 
menolong negara ini menuju rekonsiliasi bangsa yang berdampak positif di tengah-
tengah situasi yang selalu dilanda perangan ini. Doakan juga supaya para pekerja 
Kristen dikuatkan imannya dan setiap gereja memiliki dasar yang kuat serta adanya 
semangat persatuan di antara berbagai macam aliran Kristen yang ada di sana.  
Sumber: prayer-poem  

Kolombia 

Peperangan antara pemberontak dan pemerintah Kolombia telah berlangsung selama 
40 tahun. Namun, saat ini peperangan yang terjadi telah berubah haluan. Sekarang 
gereja-gereja telah menjadi sasaran dari peperangan tersebut. Lebih dari 25 pendeta 
dibunuh dan sekitar 300 gereja ditutup selama 6 bulan terakhir ini. Para pemberontak 
menyatakan bahwa beberapa pendeta tersebut telah bersekutu dengan pemerintah. 
Ada juga yang beranggapan bahwa pembunuhan dan penutupan gereja tersebut 
merupakan salah satu usaha untuk mengancam penduduk di wilayah tersebut. Hal itu 
sebagai alasan yang digunakan pemerintah untuk menarik kembali pasukannya, 
seolah-olah mereka mendukung perdamaian. Karena itu, teruslah berdoa untuk orang-
orang Kristen di Kolombia. Mintalah campur tangan Allah untuk mencegah kehancuran 
Kolombia. Dan doakan agar Allah menyatakan kasihNya di Kolombia.  
Sumber: Advance Newsletter  

Indonesia 

Doakan Konsultasi Doa dan Lokakarya (KDL-V) yang akan diselenggarakan di Bogor 
pada pertengahan bulan Maret 2000. KDL-V akan mengumpulkan para hamba Tuhan 
dari seluruh Indonesia dalam rangka:  

1. Mempersiapkan seminar-seminar yang akan diadakan di berbagai ibukota propinsi pada 
tahun ini.  

2. Mempersiapkan gereja dalam menghadapi masa-masa sulit.  
3. Menguatkan Jaringan Doa Se-kota antar hamba-hamba Tuhan di setiap kota dan desa.  

Mari kita berdoa supaya KDL-V dapat berjalan sesuai rencana dan juga minta hikmat 
kepada Allah agar para pemimpin Kristen dapat menjadi saluran berkat bagi 
masyarakat.  
Sumber: Pintu Terbuka Maret 2000  
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Cerita Misi: Allah Tidak Pernah Salah 

Oleh: Dan Wooding  

Pada tahun 1957 Pendeta Gu diteguhkan sebagai Pendeta. Selain melayani di gereja 
dia juga menjadi pimpinan sebuah sekolah teologia di tempatnya. Karena kegiatannya 
itu, dia dituduh sebagai pemicu revolusi, dan setahun kemudian dia ditahan pemerintah 
serta dijatuhi hukuman 23 1/2 tahun di kamp kerja paksa. Bukan hidup yang mudah 
baginya apalagi dia dilarang membawa Alkitab. Namun Pendeta Gu percaya bahwa 
Allah akan menolong dia untuk mengingat kembali ayat-ayat yang telah dia hafalkan 
sebelum dia dipenjara. Ayat yang menghiburnya adalah Roma 8:28 dan Mazmur 23. 
Selama di kamp kerja paksa, walau dibawah pengawasan yang ketat, dia dapat 
membawa beberapa tahanan lain kepada Kristus. Meskipun di dalam kamp tersebut dia 
diindoktrinasi, namun dia tetap percaya pada Allah, Tuhan Yesus dan karya 
keselamatanNya. Namun, pernah ada suatu waktu Pendeta Gu bertanya-tanya di dalam 
hatinya mengapa dia dipenjarakan padahal dia telah melayani Allah.  

Pada saat dia dibebaskan dari penjara, Pendeta Gu baru menyadari bahwa sebenarnya 
Allah telah melindungi dia dari bahaya dengan cara menempatkan dia di penjara. 
Karena pada saat dia di penjara, di Tiongkok sedang terjadi Revolusi Budaya. Bila dia 
tidak di penjara, dia mungkin sudah dibunuh secara brutal oleh geng 'Four' dan 'Red 
Guards'. Pada saat pergolakan itu terjadi, banyak orang percaya terbunuh.  

Setelah bebas dari penjara, Pendeta Gu kembali ke tempat asalnya. Lalu pada tahun 
1989 dia mendirikan Seminari Teologi Kunming dengan spesialisasi melatih para 
pemimpin Kristen terutama dari suku-suku di propinsi Yunnan. Diperkirakan ada 1 juta 
orang percaya yang tinggal di propinsi Tiongkok yang paling barat daya ini.  

Menurut Pendeta Gu, saat ini dibutuhkan pelatihan bagi para pemimpin dan penginjil. 
Ketika disinggung tentang mengapa dia lebih cenderung melayani suku-suku etnis, dia 
menjawab bahwa dia tidak memandang kemiskinan mereka, namun dia tertarik akan 
kasih dan kesederhanaan yang mereka miliki. Iman dari suku-suku etnis ini sangatlah 
besar, meskipun mereka hidup dalam kekurangan. Oleh karena itu, mereka perlu 
ditolong untuk dapat memahami kebenaran Injil.  

Di masa tuanya ini, dia bisa saja meninggalkan seminari. Tetapi Tuhan Allah 
menyatakan bahwa dia harus tetap tinggal dan melayani di seminari.  

Sebuah pertanyaan terakhir dilontarkan kepada Pendeta Gu, yaitu apakah dia takut 
atau khawatir jika ditangkap lagi. Maka dengan tenang ia menjawab bahwa dia tidak 
khawatir sama sekali meskipun pelayanan Tuhan dihambat atau ditekan, karena ia tahu 
Allah tidak pernah salah.  

Sumber: 
 
Sumber: "Assist1"  
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Profil Misi: Global Mapping International (GMI) 

Apakah anda menginginkan akses ke sumber informasi yang lengkap tentang misi di 
seluruh dunia? Situs Web GLOBAL MAPPING INTERNATIONAL (GMI) adalah jawaban 
yang tepat. Situs ini memiliki beragam link antara lain link ke peta misi, sumber-sumber 
misi (Situs-situs misi, perpustakaan online, gereja teraniaya, suku-suku terabaikan, 
dsb), sumber dan bahan untuk pelatihan, serta software yang didistribusikan oleh GMI. 
Oleh karena itu segeralah kunjungi Situs Web GMI di alamat:  
http://www.gmi.org/  

  

http://www.gmi.org/
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Sumber Misi: Link Tradisional (Bagian IV) 

Berikut ini adalah daftar sumber-sumber informasi misi yang lain, yang dapat anda 
pergunakan untuk menambah wawasan misi anda, silakan klik alamat-alamat di bawah 
ini:  

Jews for Jesus  
http://www.jews-for-jesus.org/  

Life Ministries  
http://www.netaccess.on.ca/fingertip/gallery/lfm/display/display.html  

Lifeline Christian Mission  
http://www.lifeline.org/  

Mission Aviation Fellowship  
http://www.maf.org/  

Mission Discovery  
http://www.goshen.net/misdis/  

Mission Possible  
http://www.gospelcom.net/mp/  

Missions to Military  
http://www.exis.net/mtm/  

Missions to Unreached Peoples  
http://www.mup.org/mupinfo/  

New Missions in Haiti  
http://www.ultranet.com/~newmiss/  

 
Sumber: CD-ROM SABDA/LINK  

 

“  Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata: 
"Siapakah yang akan Kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk Aku?"  
Maka sahutku: "Ini aku, utuslah aku!"'  ”  

—(Yesaya 6:8) 

 

http://www.jews-for-jesus.org/
http://www.netaccess.on.ca/fingertip/gallery/lfm/display/display.html
http://www.lifeline.org/
http://www.maf.org/
http://www.goshen.net/misdis/
http://www.gospelcom.net/mp/
http://www.exis.net/mtm/
http://www.mup.org/mupinfo/
http://www.ultranet.com/~newmiss/
http://alkitab.mobi/?Yesaya+6%3A8
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e-JEMMi 11/April/2000  
Editorial 

Saluto in Christo.  

Kalau anda banyak membaca dan terlibat dalam pelayanan misi, maka pasti sudah 
sering mendengar tentang lembaga misi "AD2000 Mobilizing New Missionaries". 
Lembaga misi ini melayani di berbagai negara terutama di wilayah-wilayah negara 
seputar "Jendela 10/40". Banyak pelayan Tuhan dibutuhkan untuk melayani wilayah-
wilayah tersebut. Namun, mengapa hanya ada sedikit pekerja Tuhan yang melayani di 
wilayah-wilayah yang terabaikan itu?  

Dalam laporan mereka dikatakan: "Kami telah menjalin kontak dengan berbagai gereja 
dan lembaga misi yang tersebar di seluruh dunia. Kesamaan yang dimiliki adalah 
mereka butuh BANYAK PEKERJA. Bahkan sebagian besar dari gereja dan lembaga 
misi tersebut telah secara khusus berdoa untuk orang-orang yang akan dikirim untuk 
menolong mereka menyelesaikan pelayanan-pelayanan misi." Alkitab pun telah 
mengatakan sebelumnya dalam Lukas 10:2, "KataNYA kepada mereka, 'Tuaian 
memang banyak tetapi pekerja sedikit. Mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, 
supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu.'"  

Apakah saat ini anda menjadi Si pendoa atau orang yang akan diutus oleh Allah pergi 
ke ladang misi??  

Dalam KasihNya  
Redaksi  

Catatan: 
Mulai bulan April 2000 ini dan selanjutnya, satu bulan satu kali, e-JEMMi membuka 
kolom baru "* * Mengenal Asia* * ", untuk memperluas wawasan misi anda di negara-
negara Asia.  
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Profil Bangsa: Bhutan (Kerajaan Bhutan - Druk Yul)  

Luas 47.000 km2. Kerajaan kecil di sebelah timur pegunungan Himalaya. Jumlah 
penduduk: 600.000 (1990)  

Suku bangsa: (Perkiraan kasar)  

• Orang Drukpa 60% -- Tiga suku bangsa utama penduduk asli: Ngalong, Kebumtamp, 
Sharchop, mereka berbicara dalam bermacam-macam dialek.  

• Orang Nepal 30% -- Orang Indo-Arya Paharia dan Tibet Sherpa, Gurung, Rai, Tamang 
dan Limbu terutama di dataran rendah sebelah selatan.  

• Orang lain 8% -- Orang Assam 30.000, Orang Loba, Kirabi, Lepcha, Santali dll.  
• Orang asing 2% -- Terutama orang India, beberapa orang Barat.  

Bebas buta huruf: 18%.  
Bahasa nasional : Bhs. Dzongkha.  
Ibu kota: Thimphu 28.000. Penduduk perkotaan 13%.  

Ekonomi: Perekonomian pas-pasan karena belum dikembangkan, tetapi dengan 
potensi untuk diperkembangkan, kalau dikehendaki pemerintah. Pendapatan per orang 
US $ 300 (1,4% dibanding USA).  
Politik: Berubah dari sistem pemerintahan yang dikuasai kaum bangsawan ke kerajaan 
yang berdasarkan undang-undang. Terasing dari dunia luar sampai hubungan 
perdagangan dan kebudayaan dengan Tibet terputus setelah invasi Tiongkok komunis. 
India memegang peranan penting dalam hubungan luar negeri Bhutan dan juga dalam 
perkembangannya, tetapi pemerintah Bhutan sangat menjaga kedaulatan negaranya 
sendiri dan menekan mereka yang dianggap bukan warga negara Bhutan. Lebih dari 
70.000 orang keturunan Nepali dipaksa menjadi pengungsi th. 1992 disebabkan oleh 
pertikaian di daerah selatan.  
Agama: Persatuan dan kemerdekaan negara berada di bawah agama Budha. Semua 
kebaktian umum, penginjilan dan penarikan orang dari agama lain tidak diijinkan.  

• Budha aliran Dalai Lama 70,1% -- Sangat tercampur dengan Bon, agama animisme pra-
Budha.  

• Hindu 24% -- Terutama orang Nepal dan Assam.  
• Islam 5% -- Orang Assam dan India.  
• Animisme 0,6% -- Terutama suku-suku yang berasal dari Arunachal Pradesh di India.  
• Kristen 0,33%. Gabungan 0,13%. Pertumbuhan 3,2% -- Terutama orang Nepal dan 

Santal.  
• Protestan 0,25%. Gabungan 0,10%. Pertumbuhan 4,4%. Misionaris: ke Bhuthan 72 

orang (1:8.300 penduduk) dari 11 lembaga, dari Bhutan 1 orang.  
• Katolik 0,08%. Gabungan 0,03%. Pertumbuhan 0%. Misionaris ke Bhutan 10 orang 

(1:60.000 penduduk).  

 
Sumber : Doakanlah Asia (CD-ROM SABDA/LINK)  
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Doakan untuk terbukanya negara ini bagi Injil. Mengucap syukur untuk orang-orang 
percaya yang tinggal di Bhutan dan doakan agar mereka tetap kuat dan bersandar terus 
kepada Allah saat menghadapi tekanan-tekanan yang terus meningkat dari pemerintah. 
Doakan juga agar mereka berani bersaksi kepada orang-orang yang belum percaya.  

  



e-JEMMi 2000 
 

95 
 

Seputar Misi: Tanzania, Eropa Timur, Israel  

Tanzania 

Seorang pendeta di Tanzania dimasukkan ke penjara karena menolak untuk menjual 
hasil panen jagungnya pada seorang tentara yang telah menawar jagung itu dengan 
harga tinggi. Di penjara, pendeta itu mendapatkan tempat di hati para polisi dan 
tahanan yang lain. Sesaat sebelum dia dibebaskan dari penjara, ada 4 tahanan yang 
menerima Kristus. Tiga di antara ke-4 tahanan itu memulai untuk mendirikan sebuah 
gereja sesudah mereka dibebaskan dari penjara. Sebagai hasilnya, mereka dapat 
memenangkan 30 jiwa baru bagi Kristus.  
Sumber: Advance Newsletter  

Eropa Timur 

Don Crane dari Alliance for Saturation Church Planting, suatu aliansi strategis dari 
beberapa gereja dan sekitar 35 lembaga misi, melaporkan bahwa aliansi itu telah 
mendirikan 4000 gereja Kristen di Eropa Pusat, Eropa Timur dan di ex-Soviet Union. 
Usaha itu telah mulai dirintis sejak 7 tahun yang lalu. "Berita terpenting adalah semua 
gereja-gereja baru itu didirikan oleh para penduduk Kristen lokal yang telah selesai 
mengikuti program pelatihan pendirian gereja. Di tahun 1999 saja, 1776 gereja telah 
memulai 2675 kelompok studi penginjilan dan telah mendirikan 767 gereja baru."  
Sumber: Don Crane, ASCP, Budafoki ut 34/b, 1116 Budapest, Hungary (FridayFax 4 
Peb 2000)  

Israel: GospelAdvances 

Ditengah-tengah merosotnya mental dan banyak penganiayaan yang menimpa orang-
orang percaya, namun pemberitaan Injil tetap maju pantang mundur. Penganiayaan 
justru telah membuka mata orang Israel untuk percaya bahwa Yesus adalah Mesias. 
Program TV dan surat kabar mendukung misi yang dilakukan di Israel. Telah bertahun-
tahun diadakan kampanye dengan menggunakan "Film Yesus" dalam bahasa Ibrani 
atau Rusia. Hal ini tidak hanya menolong mereka untuk mendapat keselamatan, namun 
juga menyatukan mereka dalam persekutuan.  
Sumber: March 18, Eliyahu Ben-Haim, Israel via PrayerNet Newsletter, 
<prayernetnewsletter@eGroups.com> NEWSBRIEF--2000-03-23  

  

mailto:prayernetnewsletter@eGroups.com
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Berperan Dalam Doa: Togo, Indonesia 

Togo 

Lin Pinter akan mulai bercerita tentang kisah-kisah dalam Alkitab di desa Pilajona. 
Setahun yang lalu, Injil telah diberitakan di desa ini dan beberapa waktu kemudian desa 
itu mengundang misionaris untuk mengajarkan tentang Firman Allah. Doakan Lin agar 
dia fasih dalam menceritakan kisah-kisah tersebut sehingga penduduk desa Pilajona 
dapat semakin mengenal Yesus dan Lin juga dapat mulai belajar untuk menyesuaikan 
diri dengan tugas barunya tersebut.  
Sumber: John & Suzanne Crocker <thecrockers@bibway.com>  

Indonesia 

1. Doakanlah daerah-daerah di luar Jawa yang saat ini masih bergolak. Terutama untuk 
penduduk dari daerah-daerah Ambon, Ketapang, Mataram yang saat ini masih 
mengungsi (puluhan ribu) ke berbagai tempat akibat pergolakan dan kerusuhan yang 
terjadi. Banyak dari antara mereka yang tercerai-berai dari keluarganya, kehilangan 
tempat tinggal dan harta benda. Sementara itu, pendidikan tidak dapat berjalan karena 
anak-anak tidak bisa masuk sekolah. Doakan agar situasi ini cepat berakhir dan berubah 
baik dan perdamaian dapat terjadi di masing-masing wilayah tersebut, sehingga tidak 
menjadi pemicu bagi pertikaian di daerah lainnya.  
Sumber: KJDN  

2. Doakan Pdt. Yanuardi Koto, Pdt. Robert Martinus dan Bp. Salmon Ongirwalu, yang 
harus menjalani hukuman penjara selama 7, 6, dan 10 tahun atas tuduhan memaksa 
seorang anak perempuan di bawah umur untuk menjadi Kristen. Minta Tuhan untuk 
memberi mereka kekuatan, begitu juga keluarga mereka masing-masing, agar tabah 
dalam menghadapi berbagai tekanan. Doakan juga untuk proses naik banding ke 
pengadilan tinggi/mahkamah agung.  
Sumber: Pintu Terbuka April 2000  

  

mailto:thecrockers@bibway.com


e-JEMMi 2000 
 

97 
 

Cerita Misi: Hambatan-Hambatan Dalam Melakukan 
Pekerjaan Misi  

Oleh: George Vermer  

Dalam buku terbarunya yang berjudul "Vision, Grace, Action", George Verwer 
(Operation Mobilization) menjelaskan tentang hambatan-hambatan yang dihadapi oleh 
orang Kristen untuk melakukan pekerjaan misi.  

Hambatan-hambatan tersebut yaitu:  

1. TIDAK MEMILIKI VISI  
Hanya ada beberapa gereja/lembaga misi yang dapat melihat bahwa pekerjaan 
misi merupakan suatu kebutuhan. Gereja-gereja yang lain bahkan tidak memiliki 
visi untuk mengirim pekerja sebagai utusan dari gereja.  

2. KURANGNYA BERDOA  
Matius 9:35-38 menjelaskan dengan gamblang tentang doa. Namun juga tidak 
dapat disangkal bahwa belum semua gereja menjadi gereja pendoa. 
Kemungkinan gereja tersebut mengadakan persekutuan doa secara rutin, tetapi 
jemaat yang menghadiri persekutuan doa itu dapat dihitung dengan jari. Mereka 
juga jarang berdoa khusus untuk pekerja misi dan suku/wilayah yang belum 
terjangkau Injil. Ada kecenderungan bahwa hanya sedikit pemimpin, jemaat dan 
bahkan misionaris yang memiliki disiplin baik dalam doa maupun pelayanan. Puji 
syukur untuk mereka yang memiliki kedisiplinan tersebut dan saya harap anda 
termasuk salah satu di antaranya.  

3. SIKAP APATIS ANTAR SESAMA UMAT ALLAH  
Sikap apatis merupakan hambatan terbesar yang dihadapi dalam pelayanan. 
Beberapa orang tampak kebingungan saat melihat saya bekerja sama dengan 
beberapa orang/gereja yang mereka pandang ekstrim. Saya hanya dapat 
mengatakan bahwa saya mencoba untuk menjalin persekutuan dengan seluruh 
anggota tubuh Kristus. Sungguh merupakan sukacita saat mendengar ada 
banyak orang/ gereja beribadah bersama dan mengarahkan pandangan pada 
satu tujuan yaitu melayani Allah tanpa melihat perbedaan di antara mereka.  

4. KURANGNYA SIKAP KEDERMAWANAN 
Setiap orang pasti tahu bahwa kurangnya dana merupakan salah satu ganjalan 
untuk melakukan pelayanan ataupun untuk meengirimkan pekerja misi ke 
tempat-tempat lain. Tanpa dana, pekerjaan misi kemungkinan akan macet di 
tahun-tahun pertama. Karena menurut survei, hanya sedikit dana yang dapat 
dikeluarkan oleh gereja untuk mendukung pekerjaan misi. Namun ada 
pengecualian, gereja menyumbangkan banyak bantuan dan dana 
pengembangan bagi wilayah/ gereja/bangsa yang tertimpa bencana alam. 
Bahkan kadang gereja berpikir bahwa lebih baik mengirimkan sejumlah dana 
daripada mengirimkan pekerja. Di tengah-tengah dilema ini, mari kita tetap terus 
bersandar pada Allah dan percaya bahwa Allah dapat menggunakan berbagai 

http://alkitab.mobi/?Matius+9%3A35-38
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macam cara untuk menggerakan hati orang. Juga, kita jangan terlalu mudah 
untuk menghakimi.  

5. LEGALISME  
Sebenarnya Allah telah menggunakan FirmanNYA untuk menjelaskan tentang 
kasih karunia agar manusia terbebas dari legalisme. Namun pada kenyataannya, 
legalisme merajalela baik dalam gereja- gereja ataupun di berbagai denominasi. 
Tampaknya akan lebih mudah untuk menggalang jemaat (loyalitas dan semangat 
bersatu juga dibutuhkan) melalui hukum dan beberapa aturan yang dibuat oleh 
manusia daripada menggunakan anugerah, kasih dan pernyataan Roh Kudus.  

6. BERITA NEGATIF 
Berita-berita negatif tidak akan pernah lepas dalam segala bidang kehidupan, 
apalagi dalam gerakan misi modern yang sangat besar ini. Berita negatif lebih 
mudah dan cepat didengar daripada berita-berita positif. Gosip-gosip kuno dan 
juga mis-informasi dampaknya lebih menyakitkan. Beberapa gereja yang semula 
aktif mengirimkan satu atau dua orang pekerja misi, mereka mulai berhenti 
mengirim pekerja setelah para pekerja yang telah diutus kembali ke tanah air 
dengan disertai serangkaian berita negatif.  

7. KOMPROMI  
Banyaknya paham yang ada di dunia membuat sulit untuk menyatukan 
pandangan. Rencana untuk tahun-tahun ke depan akan tercipta kesatuan dalam 
berbagai-bagai perbedaan namun tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab  

Kerinduan kami, tulisan tersebut dapat mendorong anda untuk bertelut di hadapan 
Allah. Kemungkinan anda tidak setuju dengan beberapa kata/pendapat tersebut, karena 
itu silakan anda lebih pro-aktif dan terus pergumulkan hal tersebut dengan Allah untuk 
mencari tahu kehendakNYA atas diri anda secara pribadi. Kami terkhusus berdoa 
supaya setiap orang yang membaca artikel ini menjadi semakin terbeban untuk 
melakukan pekerjaan misi.  

Saat ini merupakan saat panen raya, banyak gereja, jemaat dan keluarga terlibat dalam 
pekerjaan misi. Tentu saja, setan tidak akan tinggal diam dan dia akan terus mencari 
celah untuk menghambat pekerjaan itu. Karena itu, pakailah perisai iman dan berdiri 
teguh melawan kuasa kegelapan dalam naungan kuasa Roh Kudus.  
Sumber: AD2000 Mobilizing New Missionaries Email list <cliff@l.ict.om.org>  
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Sumber Misi: Wycliffe, Lutheran Bible Translators 

Salah satu sarana yang mendukung pekerjaan misi adalah Alkitab. Karena di dunia ada 
jutaan suku bangsa dengan bahasanya masing- masing maka Alkitab perlu 
diterjemahkan dalam berbagai bahasa di dunia sehingga mereka juga dapat 
menggumuli Firman Tuhan. Beberapa lembaga misi yang bergerak di bidang 
penerjemahan Alkitab yaitu:  

Wycliffe Bible TranslatorsThe Bible Is Dynamic: It Changes Lives. 

http://www.wycliffe.org/home.htm 
Saat ini, lebih dari 440 juta orang di dunia belum mengenal Alkitab. Wycliffe hadir untuk 
menolong mereka dengan cara menerjemahkan Alkitab ke dalamberbagai bahasa di 
dunia. Wycliffe adalah lembaga misi non-profit, interdenominasi dan non-sectarian. 
Seluk-beluk tentang Wycliffe dapat anda simak langsung di Situs Web-nya.  

Lutheran Bible Translators (LBT) 

http://www.lbt.org/index.htm 
LBT adalah lembaga misi yang bergerak melalui penerjemahan Alkitab dan karya sastra 
dengan tujuan untuk menolong orang supaya mengenal Yesus Kristus. Anda ingin tahu 
tentang sepak terjang pelayanan misi yang dilakukan LBT? Ataukah anda mau tahu 
cara-cara spesifik yang digunakan supaya dapat ikut bergabung dengan pelayanan 
LBT? Silakan kontak langsung dengan LBT di alamat <LBT@xc.org> atau berkunjung 
ke Situs LBT.  

 

URL/Link Edisi ini  

• FRIDAYFax (DAWN - Eropa) dan CMDNet Update http://www.cmd.org.nz/  
• Advance Newsletter // Brigada Today http://www.brigada.org/  
• PrayerNet Newsletter : <prayernetnewsletter@eGroups.com>  
• "Religious World News for Mission Mobilizers"  

NEWSBRIEF : <brigada-orgs-missmob-newsbrief@XC.Org>  
• AD2000 Mobilizing New Missionaries : <cliff@l.ict.om.org>  

Bahan-bahan dalam e-JEMMi disadur dengan izin dari macam-macam pihak. 
Copyright(c) 2000 oleh e-JEMMi/e-MISI --- diterbitkan: YLSA dan I-KAN  

“  "You Cannot Enjoy The Harvest Without First Laboring In The Fields" ”  
—--(Old Union)-- 
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“  Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata: 
"Siapakah yang akan Kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk Aku?"  
Maka sahutku: "Ini aku, utuslah aku!"'  ”  

—(Yesaya 6:8) 

 

  

http://alkitab.mobi/?Yesaya+6%3A8
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e-JEMMi 12/April/2000  
Editorial 

Salam dalam kasih Kristus.  

Saat ini kita hidup di negara yang memiliki ribuan pulau dan suku bangsa. Namun 
belum semua penduduk yang tinggal di pulau-pulau itu memiliki kesempatan untuk 
mendengar Injil. Sudahkah kita menyadari, Ämanat Agung untuk mengabarkan Injil itu 
juga menjadi tugas kita?  

Kita bersyukur pada Tuhan karena dalam rangka melaksanakan Amanat Agung, banyak 
lembaga/badan misi yang telah didirikan baik di Indonesia ataupun di luar negeri. 
Adanya lembaga/badan misi tersebut dapat menolong banyak orang untuk mengenal 
Kristus sekaligus mendorong mereka (termasuk kita) untuk mau melakukan pekerjaan 
misi. Jika anda ingin mengenal lebih banyak tentang lembaga/badan misi tersebut, 
anda bisa mendapatkannya melalui edisi e-JEMMi edisi ini.  

Selamat melayani & selamat menyongsong PASKAH.  

Redaksi  
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Profil Bangsa: Suku Konjo Pesisir 

Letak : Sulawesi Selatan Populasi : 125.000 jiwa Bahasa : Makasar  

Suku Konjo Pesisir mendiami empat kecamatan di sebelah tenggara dari wilayah 
Bulukumba, yaitu kecamatan Kajang, Herlang, Bonto Tiro dan Bonto Bahari. Mata 
pencaharian suku Konjo Pesisir yaitu bercocok tanam dengan sistem bagi hasil. Suku 
Konjo Pesisir juga memiliki ciri-ciri budaya sebagai berikut:  

1. solidaritas,  
2. suka berkumpul dan mengobrol,  
3. cenderung memberikan jawaban yang menghindar, dan tidak langsung, bahkan bila 

perlu berbohong demi kebaikan (white lies),  
4. siri atau kehormatan diri - budaya mempertahankan kehormatan diri dan 

mempertahankan status sosial.  

Saat ini, orang Konjo Pesisir perlu dipersiapkan untuk menghadapi perubahan dalam 
dunia modern, sehingga mereka dapat beradaptasi dengan kemajuan dunia tanpa 
meninggalkan identitas suku mereka. Mereka membutuhkan seseorang pemimpin yang 
mengerti ketaatan mereka dalam mempertahankan adat sekaligus bisa 
memperkenalkan hal- hal baru yang bermanfaat dan secara halus mendorong mereka 
untuk mengikutinya, misalnya mengajak mereka untuk mau menyekolahkan anaknya. 
Ketaatan mereka dalam memenuhi tuntutan adat yang banyak seringkali merugikan 
mereka (penyelenggaraan upacara adat yang menghabiskan banyak biaya).  

 
Sumber: CD-ROM SABDA/LINK  

Marilah kita ikut mendukung suku Konjo Pesisir dalam doa, biarlah Tuhan melawat 
mereka dengan kasihNya sehingga mereka memiliki kesempatan untuk mengenal 
Kasih Allah. Doakan juga agar ada orang- orang yang terbeban untuk melayani 
kebutuhan pendidikan dan pembinaan bagi mereka.  
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Seputar Misi: Timur Tengah, Madinka, Sudan, Guinea  

Timur Tengah 

Di negara Timur Tengah, Jonatan seorang Kristiani, sedang mendiskusikan isi Alkitab 
dengan salah seorang manager hotel. Pada saat itu ada seorang pria yang menaruh 
perhatian terhadap diskusi tersebut. Ketika manager hotel itu pergi, pria itu datang 
menghampiri Jonatan dan bertanya tentang buku yang tadi didiskusikan bersama 
manager hotel. Jonatan menjawab, 'Buku itu Alkitab'. Pria itu bertanya tentang banyak 
hal sampai pada akhirnya dia meminta sebuah Alkitab. Kata Jonatan, "Sangatlah 
berbahaya bagi saya untuk memberi anda sebuah Alkitab". Pria tersebut menjawab, "Itu 
benar, dan jika anda tahu tentang siapakah sesungguhnya saya pasti anda tidak akan 
memberi Alkitab pada saya." Dari percakapan itu tersirat bahwa pria itu adalah salah 
satu pejabat pemerintah tingkat tinggi. Tapi hari itu pejabat ini mau berdoa bersama 
dengan Jonatan dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam 
hidupnya. Beberapa waktu kemudian, pejabat itu menceritakan bahwa ada 14 orang 
pejabat pemerintahan yang telah lahir baru dan mengadakan persekutuan secara rutin.  
Sumber: FridayFax  

Mandinka 

Para pengusaha dan misionaris mendoakan semua usaha yang dilakukan untuk 
menyiarkan "Jalan Kebenaran," serial Alkitab yang ditulis dalam bahasa Madinka. Saat 
ini, siaran itu telah dimulai -- sebuah program siaran Kristen yang pertama dalam 
bahasa Madinka. Sekitar 1 juta penduduk Mandinka yang ada di Gambia dan Senegal 
mendengarkan siaran radio itu sehingga mereka memiliki kesempatan untuk 
mendengar tentang kebenaran Allah di dalam bahasa yang mereka pahami. Para 
pejabat juga telah memberikan jaminan bahwa siaran rohani itu akan terus disiarkan 
dalam jam yang sama selama 2 tahun.  
Sumber: Advance Newsletter  

Sudan 

Voice of the Martyrs (VOM) menyelenggarakan program "Selimut Kasih untuk Sudan." 
VOM telah menerima bantuan selimut sejumlah 53.000 yang akan langsung disalurkan 
bagi para penduduk Sudan yang menjadi korban perang. Melalui jalur laut, delapan 
buah container akan mengangkut puluhan ribu selimut. Berdoa supaya Allah terus 
melawat umatNYA yang ada di Sudan.  
Sumber: VOM Februari 2000, <IDOP@xc.org>  

Guinea 

Tahun lalu para misionaris mengunjungi sebuah desa di Guinea, Afrika Barat untuk 
mengolah tanah pertanian di wilayah tersebut. Mereka berkunjung ke rumah kepala 
desa, namun beliau sedang pergi ke tempat ibadah untuk berdoa. Saat beliau datang, 

mailto:IDOP@xc.org
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mereka menjelaskan bahwa tujuan kedatangan mereka adalah untuk bertani padi, 
jagung dan juga gandum di wilayah setempat. Mereka sangat heran ketika mendengar 
jawaban dari kepala desa itu, "Saya baru saja selesai berdoa, dan penduduk di desa ini 
telah berdoa selama 6 tahun agar ada seseorang yang mau datang kemari dan 
mengajari kami tentang cara bertani yang baik sehingga dapat memberi makan 
penduduk di sini." Para misionaris itu percaya bahwa Allah telah menempatkan mereka 
di desa itu supaya dapat menolong penduduk desa setempat.  
Summber: Robert Bradley, <bollypob@aol.com>  

  

mailto:bollypob@aol.com
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Berperan Dalam Doa: Doa Kaum Wanita di Brasil 

Dalam beberapa tahun terakhir ini, ada ratusan orang di Goiania, Brasil yang telah 
menerima Kristus. Hal ini merupakan dampak dari jaringan doa kaum wanita yang ada 
di sana. Dan banyak orang sangat menghargai keberhasilan jaringan doa kaum wanita 
ini.  

Sepuluh tahun yang lalu, jaringan doa kaum wanita ini hanya terdiri dari lima orang 
wanita. Dan sekarang sudah bertumbuh menjadi 188.000 wanita yang berdoa setiap 
hari. Para wanita ini berasal dari berbagai denominasi Gereja, dan telah dilatih oleh 
kurang lebih 5000 pemimpin doa. Para pendoa telah menghasilkan pertumbuhan yang 
luar biasa, beberapa pastor berkata bahwa tingkat pertumbuhan orang Kristen telah 
bertambah dari 8% menjadi 45% dalam kurun waktu 6 tahun. Seorang Pendeta 
menambahkan bahwa doa dapat mengubah hidup seseorang secara luar biasa untuk 
menerima Injil, dan hal ini berdampak bagi pertumbuhan Gereja.  

Setelah melakukan doa dan puasa selama 40 hari, satu denominasi telah 
menghidupkan 372 gereja pada bulan Januari 1999 yang lalu. Media berita lokal juga 
memberitakan bagaimana para pendoa ini yang telah mencegah bentrokan berdarah di 
penjara lokal. Ada tahanan- tahanan yang menyandera beberapa orang, kemudian sipir 
penjara itu meminta dukungan doa dari para pendoa. Bahkan penjara tersebut 
menyediakan hubungan telepon supaya pendoa yang lain dapat secara langsung turut 
mendoakan situasi penjara tersebut. Situasi tegang dalam penjara itu akhirnya dapat 
diselesaikan tanpa tetesan darah.  

Kesaksian yang lain adalah tentang seorang pendoa wanita yang bernama Elizabeth 
Comelio, seorang ibu rumah tangga. Pada tahun 1989 ia mulai mengadakan 
persekutuan doa dengan beberapa orang Kristen. Sekarang ia telah menjadi moderator 
bagi pergerakan doa dan pelayanan doa melalui setasiun radio di kotanya.  

 
Sumber:Prayer Track News  
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Cerita Misi: Zambia  

Rumah Sakit Kristen di Luampa, Zambia, menghadapi banyak masalah, selain karena 
pasien-pasien yang miskin, mereka juga kekurangan staf dan fasilitas tempat tidur. Tapi 
yang lebih parah lagi RS Luampa ini juga sedang menghadapi 'penyakit' lain yang lebih 
berbahaya yaitu 'sihir'. Ketakutan akan ilmu sihir dan tenung sangat menghantui 
masyarakat sekitar RS Luampa dan bahkan di seluruh Zambia. Berikut ini adalah dua 
kesaksian dari pekerja RS di Luampa ini.  

Evelyn Hattan adalah kepala suster perawat di sana. Ia telah melayani di RS ini selama 
lebih dari 30 tahun. Ada kalanya ia merasa ingin mengepak koper dan pulang ke negara 
asalnya. "Tetapi Tuhan selalu memberi kekuatan dan dorongan yang saya butuhkan." 
Suatu kali ada dua orang penjahat yang menunggu Evelyn di muka rumahnya ketika ia 
pulang. Mereka mengancam akan membunuhnya kalau tidak dibukakan pintu. 
Penduduk sekitar tahu siapa orang-orang ini, tetapi mereka takut karena menganggap 
mereka punya kuasa sihir yang bisa membuat mereka menghilang dan kena kutuk 
jahat. Evelyn berdoa dan memuji Tuhan dengan suara kencang. Kedua orang penjahat 
menatap Evelyn dengan tajam dan kemudian salah seorang dari mereka berkata 
kepada temannya "Ayo, kita pergi". Evelyn terhindar dari gangguan mereka.  

John Chitumbo adalah salah seorang pekerja lain di RS tersebut. Seperti penduduk 
Zambia lainnya, ia dibesarkan di bawah rasa takut akan pengaruh kuasa setan, kutuk, 
dan roh-roh nenek moyang. Ketika ia berusia 15 tahun, ia menderita sakit cacar. Tuhan 
menyembuhkannya ketika dukun-dukun lain telah gagal. Ia kemudian menerima Kristus 
sebagai Juruselamatnya. Kini ia melayani sebagai pendeta di RS tersebut.  

 
Sumber: SIM NOW - Edisi 89  
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Profil Misi: TOMA, ABWE, GMF 

Ada lembaga-lembaga pelayanan yang memiliki fokus utama untuk melayani daerah-
daerah terpencil. Beberapa di antara lembaga tersebut adalah:  

Tribal Outreach Medical Assistance (TOMA) 

http://www.galinks.com/toma  
TOMA adalah sebuah lembaga non-profit yang bertujuan untuk meningkatkan 
pelayanan kesehatan dan mempertahankan kehidupan suku-suku yang ada di lembah 
sungai Amazon. Tim yang terdiri dari dokter umum, dokter gigi dan tenaga paramedis ini 
melakukan perjalanan ke klinik-klinik di hutan terpencil yang dikelola secara bergantian 
oleh para misionaris. Dalam kunjungan tersebut, TOMA menyediakan perawatan 
kesehatan, pelatihan dan obat-obatan untuk persediaan selama beberapa bulan. Fokus 
utama dari pelayanan TOMA adalah desa-desa paling terpencil dan yang paling 
membutuhkan. Hal tersebut dikarenakan wabah malaria dan penyakit tropis sering 
melanda desa-desa tersebut. TOMA senang mengunjungi daerah terpencil untuk 
pelayanan kesehatan. Untuk keterangan lebih lanjut silakan menulis ke: 
<toma97@aol.com>  

The Association Of Baptists For World Evangelism (Abwe)  

http://www.abwe.org/  
ABWE merupakan lembaga pelayanan Baptis yang independen dan memiliki 
perwakilan misionaris di 35 negara. Saat menjelajahi Situs ABWE, anda diajak untuk 
mengenal siapakah ABWE, tempat-tempat pelayanannya, rencana misi dan masih 
banyak lagi informasi tentang pelayanan misi mereka. Contoh pelayanan yang mereka 
telah lakukan adalah dengan memberikan pelayanan kesehatan dan mendistribusikan 
literatur di Kosovo dan Albania.  

Global Missions Fellowship (Gmf)  

"Our passion is to plant a church in every neighborhood of the world"  
http://www.gmf.org/  
GMF merupakan lembaga unik yang mendorong gereja-gereja untuk memiliki 
pelayanan bagi pendirian gereja-gereja pribumi di setiap negara. Lembaga ini mengacu 
pada amanat agung Yesus Kristus, "Menjadikan semua bangsa muriKU". Informasi 
lebih banyak tentang GMF dapat anda jelajahi dalam Situs Web GMF.  

 

“  Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata: 
"Siapakah yang akan Kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk Aku?"  
Maka sahutku: "Ini aku, utuslah aku!"'  ”  

—(Yesaya 6:8) 

http://www.galinks.com/toma
mailto:toma97@aol.com
http://www.abwe.org/
http://www.gmf.org/
http://alkitab.mobi/?Yesaya+6%3A8
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e-JEMMi 13/April/2000  
Editorial 

Kristus telah bangkit!!!.  

Inilah inti berita PASKAH, yang sekaligus adalah inti berita Injil! Paulus berkata: "Yang 
sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu.....bahwa Kristus telah mati karena 
dosa-dosa kita, sesuai dengan KITAB SUCI, bahwa Ia telah dikuburkan, dan bahwa Ia 
telah dibangkitkan, pada hari yang ketiga, sesuai dengan KITAB SUCI" (1 Kor. 15:3). 
Kematian dan kebangkitan Kristus adalah moment terpenting bagi pemberitaan INJIL, 
karena di atas dasar inilah kebenaran Firman Tuhan (Alkitab) digantungkan. Itulah 
sebabnya Paulus melanjutkan: "Tetapi andaikata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-
sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu." (1 Kor. 15:14).  

Tetapi, Kristus telah bangkit!! Puji Tuhan!!  

Oleh karena itu, marilah kita mengucapkan syukur dan marilah kita memberitakan kabar 
suka cita ini supaya orang lain yang belum mendengarnya boleh menerima anugerah 
keselamatan yang Yesus telah sediakan melalui kebangkitanNya. Marilah kita belajar 
menjadi saluran berkat, terkhusus pada hari Paskah yang indah ini!  

"Selamat PASKAH"  
Redaksi  

  

http://alkitab.mobi/?1+Kor.+15%3A3
http://alkitab.mobi/?1+Kor.+15%3A14
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Profil Bangsa: Yerusalem 

Populasi Yerusalem Timur & Barat: 600.000 Mayoritas Yahudi Israel : 73% Minoritas 
Arab Palestina : 26% (93% Muslim dan 7% Kristen, lain-lain 1%)  

Yerusalem, adalah kota yang paling membangkitkan minat umat manusia di bumi ini 
karena merupakan perpaduan antara Timur dan Barat; kuno dan modern serta 
dianggap kota suci oleh orang-orang Kristen, Yahudi, dan Muslim. Kehancuran yang 
berulang kali dan pembangunan ulang dapat dilihat di lapisan yang tak tertutup dari 
bangunan kota tua ini. Yerusalem pernah jatuh ke tangan berbagai pihak seperti Mesir, 
Babel, Yunani dan Roma. Perang Salib mengambil alih Yerusalem tahun 1099, tetapi 
pemimpin Muslim Salah Al Din memenangkan kembali pada tahun 1187.  

Pada tahun 1948, negara Israel didirikan. Saat perang kemerdekaan Israel, Timur 
Yerusalem menjadi bagian Kerajaan Hashemite, selanjutnya Yordan dan Yerusalem 
Barat dinyatakan sebagai ibukota Israel. Pada tahun 1967, perang Israel-Arab terjadi 
lagi dan menyatukan Yerusalem di bawah bendera Israel. Penduduk Timur Yerusalem 
telah didominasi oleh Arab-Palestina.  

Orang Kristen percaya bahwa kehidupan Yesus, penyaliban, dan kebangkitan Yesus 
terjadi di kota Yerusalem. Namun, orang-orang Kristen yang mengunjungi kota tersebut 
sering menghadapi perlawanan yang kuat dari orang Yahudi dan Muslim ketika 
mengabarkan Injil. Penekanan orang-orang Islam selalu ditujukan untuk umat Yahudi, 
tetapi penduduk Arab nampaknya dilupakan dalam semangat penginjilan.  

Mayoritas penduduk Kristen diwakili oleh gereja Ortodoks Yunani dan Katolik dan 
sedikit presentasi gereja-gereja Protestan. Ada sedikit penginjilan kepada orang-orang 
Muslim yang dilakukan oleh gereja tradisional dan mereka sangat menekan kelompok 
minoritas Protestan.  

Lokasi Yerusalem yang strategis baik secara historis dan keagamaan merupakan daya 
tarik yang besar dari kota tersebut. Terbukti dengan banyaknya peziarah yang datang 
tanpa menghiraukan konflik politik.  

Sumber: 40 Hari Doakan Bangsa-bangsa  

Pokok Doa untuk Yerusalem:  

• Doakan untuk penggenapan rencana Allah untuk Yerusalem agar orang-orang Muslim 
dan Yahudi dapat mengenal Yesus Kristus.  

• Doakan agar gereja-gereja lokal dan internasional diberikan keberanian untuk melayani 
orang-orang Muslim dan Yahudi di  

Yerusalem dalam kasih dan belas kasihan (Roma 10:14).  

  

http://alkitab.mobi/?Roma+10%3A14
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Berperan Dalam Doa: Indonesia 

Doakan Presiden Gus Dur dan Wakil Presiden Megawati agar diberi ketabahan dan 
kekuatan saat menghadapi gelombang ketidakpuasan yg bertubi-tubi dilancarkan 
terhadap mereka. Minta perlindungan Tuhan supaya pemerintah dapat menegakkan 
keadilan dan kebebasan beragama. Berdoa agar Tuhan memberi hikmat kepada para 
pemimpin bangsa.  

Berdoa supaya Tuhan campur tangan dan membendung upaya-upaya pihak tertentu 
untuk menimbulkan disintegrasi bangsa.  

Mengucap syukur karena Seminar Jaringan Doa Nasional dan Jaringan Doa Sekota 
yang bekerja sama dengan Open Doors dapat dimulai dengan baik dan berjalan lancar. 
Doakan agar seminar yg berlangsung empat hari berturut-turut di Pakanbaru, Riau ini 
dapat disosialisasikan dan menjadi berkat bagi gereja-gereja lokal.  

 
Sumber: Pintu Terbuka April 2000  
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Cerita Misi: Asal Kata "Easter"  

Apakah Anda tahu tentang sejarah kata "Easter" (Paskah)? 

Easter merupakan kata bahasa Inggris yg berasal dari akar kata bahasa proto-
Germanic yang memiliki arti "to rise" (atau bangkit). Dalam bahasa Jerman kontemporer 
kata "oest" dan dalam bahasa Inggris kata "east" -- keduanya memiliki arti timur -- 
petunjuk arah saat matahari terbit (to rise -- bangkit dari kegelapan malam) di pagi hari; 
ini menjadi akar kata untuk "Easter". Fakta ini tidak hanya menunjuk pada kebangkitan 
Yesus dari kematian, namun juga kenaikanNya (to rise) ke Surga dan nanti saat kita 
terangkat (to rise) ke Surga bersama-sama dengan Yesus Kristus saat Dia datang 
kembali untuk menghakimi dunia.  

Ada sebagian orang yang tidak percaya dan dianggap tidak benar bahwa kata 'Easter' 
berasal dari 'dewi Oestar' (Germanic) ataupun 'dewi Ishtar'(Babilon). Kedua dewi ini 
merupakan simbol kesuburan yang menunjukkan datangnya musim semi, kehidupan 
baru dan pembaharuan. Penyimpangan kata 'Ishtar' dapat dijumpai dalam Alkitab 
sebagai pahlawan wanita Yahudi yang bernama 'Esther', yang mengabaikan 
keselamatan nyawanya sendiri demi kepentingan bangsanya.  

Menurut sejarah, kebangkitan Yesus merupakan saatnya bersukacita, bergembira dan 
penuh perayaan. Banyak gereja menggunakan warna-warna cerah untuk menghias 
mimbar dan altar dan biasanya warna putih dan emas. Putih melambangkan kesucian 
dan kebangkitan, emas melambangkan kemenangan. Beberapa gereja juga 
mengadakan jamuan pesta jemaat, yang mengingatkan bahwa jamuan pernikahan 
Anak Domba hanya dapat terjadi karena kematian Tuhan Yesus dan kebangkitanNya. 
Kebanyakan gereja mengulangi pernyataan yang diambil dari Injil dan telah dibakukan 
oleh gereja di awal abad kedua : Dia telah bangkit! Sesungguhnya Dia telah bangkit! 
(He is Risen! He is Risen indeed!)  

Sumber: 
Gretchen Passantino dalam Situs Web "Answers in Action"  
http://www.answers.org/  

  

http://www.answers.org/
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Sumber Paskah: ChristianAnswers.net, Songs of PRAISE, 
GospelCom Alliance, Reverend Fun 

ChristianAnswers.net (CA) for Easter  

http://www.ChristianAnswers.net/easter.html  

CA menyediakan sumber yg berisi pertanyaan & jawaban tentang seputar pemahaman 
Alkitab pribadi dan penginjilan. Situs Web ini memiliki fokus khusus Paskah dan ada 
terjemahan bahasa Indonesianya  

http://www.ChristianAnswers.net/indonesian  

ChristianAnswers.net juga menyediakan halaman-halaman Paskah bergambar untuk 
anak-anak.  

Situs-situs Paskah yg lain:  

• The Glory of Easter (Acts International):  
Asal Kata "Easter"http://www.gospelcom.net/actsi/easter/  

• Christianity Online Easter Resources  
Asal Kata "Easter"http://www.ChristianityOnline.com/fun/holidays/easter/  

• Ten Reasons Jesus Rose from the Dead (Radio Bible Class):  
http://www.gospelcom.net/rbc/10rsn.home/8rsn/rsn8.html  

• Easter with Luis Palau  
http://www.gospelcom.net/lpea/easter.shtml  

Songs Of Praise  

"Resurrection Song": http://songsofpraise.org/easter.htm  

Songs of Praise menyajikan "Resurrection Song," sebuah drama musikal terbaru yang 
menceritakan tentang kisah kematian dan kebangkitan Yesus. Ada 9 lagu dalam drama 
karya Russell Adams, Larry Holder, Steve Israel, Joe Medrek, Rhésa Siregar, Elton 
Smith dan Dan Zigler, antara lain "The Ballad of the Cross", "I Am The Resurrection", 
"Sacred Supper" and "Praise Adonai." Anda dapat memesan CD-nya atau download & 
cetak sendiri karena drama tersebut ditayangkan secara online.  

Pelayanan yang Tergabung Dalam Gospelcom Alliance  

• ACTS International (Easter resources)  
Lembaga ini menyediakan berbagai macam artikel, a.l: "Jesus Christ: Man or God?," 

http://www.christiananswers.net/easter.html
http://www.christiananswers.net/indonesian
http://www.gospelcom.net/actsi/easter/
http://www.christianityonline.com/fun/holidays/easter/
http://www.gospelcom.net/rbc/10rsn.home/8rsn/rsn8.html
http://www.gospelcom.net/lpea/easter.shtml
http://songsofpraise.org/easter.htm
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"Love's Most Amazing Story" dan "The Glory of Easter."  
http://www.actsweb.org/easter  

• International Bible Society (IBS), Easter Scriptures  
Dalam katalog Paskah 2000 menyajikan "The Man from Heaven (leaflet Paskah), "Tell 
Me the Story of Jesus" (untuk anak umur 7-10), dan sebagainya.  
http://shop.gospelcomdirect.com/ibsdirect/List.asp?NodeID=417  
http://www.gospelcom.net/ibs/  

• RBC Online's Thought of the Day for Easter and Other Resources:  
Menampilkan tentang "Thought of the Day" dan juga sumber-sumber tentang Palm 
Sunday dan Resurrection Sunday, termasuk di dalamnya SMI (Serial Mutiara Iman) yg 
berjudul "Ten Reasons to Believe Jesus Christ Rose from the Dead."  
http://www.gospelcom.net/rbc/spot/topic/holiday/easter.shtml  
http://www.gospelcom.net/rbc/resources/Christ/resurrect.html  
http://www.gospelcom.net/rbc/resources/Christ/palmsun.html  

 
Sumber: IFC Edisi Maret 27, 2000 / Issue 106  

Kartun "Reverend Fun"  

http://www.gospelcom.net/rev-fun/downloadable/2000/  

Ingin memasukkan sesuatu yg 'lucu/fun' dlm buletin Paskah anda? Situs Web 
"Reverend Fun" yg dibuat oleh Max Hengeveld (seorang penulis dan kartunis Kristen) 
merupakan sumber yg tepat untuk anda kunjungi. Anda dapat men-download kartun-
kartun, termasuk kartun Paskah, sebagai selingan yg menyegarkan untuk buletin 
Paskah, warta gereja, newsletter ataupun majalah dinding.  

[Catatan Red:] Dalam rangka PASKAH, ICW No.58 dan e-BinaAnak 004/005 juga 
mengulas edisi khusus PASKAH. Apabila anda belum berlangganan silakan mengirim 
e-mail kosong ke:  

• <subscribe-i-kan-ICW@xc.org> atau  
• <subscribe-i-kan-BinaAnak@xc.org>  

Atau bila anda ingin arsip dari edisi-edisi tsb, kirim permintaan ke Endah 
<endah@sabda.org> dan akan diforwardkan.  

Intermezo: His Hands 
by Marie Combs  

He showed His hands.  

Scared. Nail-pierced.  

Graven hands.  

http://www.actsweb.org/easter
http://shop.gospelcomdirect.com/ibsdirect/List.asp?NodeID=417
http://www.gospelcom.net/ibs/
http://www.gospelcom.net/rbc/spot/topic/holiday/easter.shtml
http://www.gospelcom.net/rbc/resources/Christ/resurrect.html
http://www.gospelcom.net/rbc/resources/Christ/palmsun.html
http://www.gospelcom.net/rev-fun/downloadable/2000/
mailto:subscribe-i-kan-ICW@xc.org
mailto:subscribe-i-kan-BinaAnak@xc.org
mailto:endah@sabda.org
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Hands that measured  

the universe in their span.  

Hands that lifted  

and blessed the children.  

Hands that wrote forgiveness  

in the sand.  

Hands that stirred up clay,  

to give sight to the blind.  

Hands that touched the silent  

to give healing speech.  

Those hands  

are now outstretched to me.  

I hear,  

"Come, ye that thirst."  

"Come, ye weary."  

"Come ..."  

 
Sumber: DECISIONS  

“  Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata: 
"Siapakah yang akan Kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk Aku?"  
Maka sahutku: "Ini aku, utuslah aku!"'  ”  

—(Yesaya 6:8) 

 

  

http://alkitab.mobi/?Yesaya+6%3A8
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e-JEMMi 14/April/2000  
Editorial 

Shalom.  

Setelah minggu y.l. e-JEMMi telah menyajikan edisi khusus PASKAH, maka minggu ini 
e-JEMMi kembali akan menyajikan informasi menarik seputar misi dan sumber-sumber 
misi online di internet.  

Tuhan bisa memakai banyak cara untuk memanggil umatNya di berbagai tempat untuk 
menjadi murid-muridNya. Misalnya seperti di Liberia, anda akan melihat bagaimana 
Tuhan bekerja melalui radio ELWA. Lalu, pelayanan yang dikerjakan oleh AIMS dan 
lembaga-lembaga misi lainnya untuk menjangkau suku-suku terabaikan. Dari 
kesaksian- kesaksian mereka kita digugah untuk semakin giat terlibat dalam pekerjaan 
Allah ini, karena nyata bahwa Allah bekerja di tengah- tengah bangsa-bangsa di dunia. 
Dan bahkan mungkin Tuhanpun tengah mempersiapkan kita untuk mengambil bagian 
dalam pelayanan misiNya. Karena itu, jangan keraskan hati anda!  

BTW, mulai edisi ini kolom 'Berperan dalam Doa' akan digabung dengan kolom 'Selintas 
Misi Dunia', dan diberi judul 'Doakan Misi Dunia'. Melalui informasi yang disajikan kita 
akan diajak untuk mendukung dalam doa pelayanan misi yg terjadi di berbagai belahan 
dunia.  

Tuhan memberkati,  
Redaksi  

  



e-JEMMi 2000 
 

116 
 

Artikel Misi: Menjadi Misionaris ... :-(  

Ada 10 cara untuk menghindarkan diri dari menjadi seorang misionaris:  

1. Dengan lihai menghindari Firman Tuhan yang tertulis dalam Yohanes 4:35, karena ayat ini 
tidak hanya membuat orang Kristen depresi tetapi juga mengguncang hati, sebab kita akan 
dibawa untuk melihat makna panggilan seorang misionaris yang sesungguhnya. "Bukankah 
kamu mengatakan: Empat bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi Aku berkata kepadamu: 
Lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang 
untuk dituai."  

2. Meraih masa depan yang cerah dan penuh harapan, misalnya dipromosikan ke jabatan 
yang lebih tinggi, gajinya naik, rumah besar, atau adanya jaminan pasti di masa depan.  

3. Menikah sesegera mungkin sehingga dapat mencurahkan waktu untuk membina keluarga, 
membangun karier dan bersosialisasi dengan orang-orang di sekitar pemukiman.  

4. Menghindari kontak secara pribadi dengan para misionaris. Karena kesaksian mereka 
dapat menggelisahkan pikiran, dan situasi-situasi yang mereka ceritakan sangatlah kontras 
dengan kehidupan ini.  

5. Yang dipikirkan hanyalah negara-negara yang tertutup bagi misionaris seperti Korea Utara, 
Tiongkok dan negara-negara tertutup lainnya. (Tanpa mau memikirkan bahwa sebenarnya 
masih banyak negara lain yang terbuka dan sangat merindukan adanya misionaris, apalagi 
memikirkan tentang bagaimana cara mendapatkan akses untuk masuk ke negara-negara 
itu.)  

6. Selalu mengingat kegagalan-kegagalan yang pernah dilakukan. Sangat tidak masuk akal 
apabila menunggu sampai menjadi pribadi yang lebih baik dan sempurna lagi. Ini berarti, 
orang itu tidak pernah belajar dari kehidupan Abraham, Musa, Daud, Yunus, Petrus 
ataupun Markus: mereka pernah gagal, namun mereka tidak larut dalam kegagalan 
mereka.  

7. Selalu melihat bahwa para misionaris merupakan manusia supra- natural yang 
diperlengkapi dengan karunia yang hebat dan karakter yang suci. Hal ini akan semakin 
meningkatkan rasa ketidakmampuan dan mengabaikan perasaan bersalah karena tidak 
mau menyediakan diri untuk menjadi misionaris.  

8. Mendengar pujian orang bahwa anda diperlukan di tempat anda saat ini, karena itu banyak 
orang akan merasa sangat kehilangan tanpa kehadiran anda.  

9. Mulai mencemaskan tentang masalah keuangan.  
10. Segera pergi ke tempat yang merindukan hadirnya misionaris tanpa mengikuti program 

pelatihan. Dijamin pasti, bahwa anda akan segera kembali ke kampung halaman dan tak 
seorangpun akan menyalahkan anda karena tidak mau mencoba untuk menjadi misionaris.  

Jika anda pernah mengajukan alasan-alasan tersebut, tanyakanlah pada diri sendiri 
apakah alasan-alasan itu betul-betul keluar dari hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang 
terhilang? Sebaliknya jika pertanyaan di bawah ini masih menggetarkan hati anda, 
berdoalah agar Tuhan membuka kesempatan untuk anda dipersiapkan,  

"Siapakah yang akan Ku utus dan siapakah yang mau pergi untuk Aku?" Maka sahutku: 
... ?  

Sumber: 
"How are you doing?" by Stewart Dinnen  

http://alkitab.mobi/?Yohanes+4%3A35
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Profil Bangsa: Suku Jawa Banyumasan 

Letak : Jawa Tengah Populasi : 6.600.000 jiwa Bahasa : Banyumasan  

Suku Banyumasan tinggal di Propinsi Jawa Tengah bagian Barat Daya, tepatnya di 
wilayah Kabupaten Cilacap, Kebumen, Purworejo, Purbalingga, Banjarnegara dan 
Banyumas. Suku Jawa Banyumasan sering disebut suku Jawa Mendhoan (karena 
nama makanan khas mereka `mendhoan') atau Jawa Serayu (karena sebagian besar 
wilayahnya dilalui Sungai Serayu). Untuk mencapai suku ini sangat mudah, karena 
sebagian wilayahnya dilalui jalur utama lintas selatan pulau Jawa. Sebagian besar suku 
Banyumasan bermata pencaharian di sektor pertanian, di samping tanahnya subur, 
cara pengolahan tanahnya juga sudah mengikuti pola yang baik dan didukung peralatan 
modern. Sektor industri mengalami perkembangan yang pesat, ditandai dengan 
difungsikannya kota Cilacap sebagai kota industri. Industri kecil juga berkembang 
dengan baik. Anyaman bambu dan produksi gula merah merupakan andalan di sektor 
ini. Untuk meningkatkan penghasilan di sektor pertanian, suku Banyumasan 
membutuhkan lebih banyak lagi pembangunan bendungan di samping sistem irigasinya 
yang lebih baik, agar petani bisa panen lebih dari tiga kali setahun. Kemudian untuk 
mengurangi jumlah kaum muda yang urbanisasi karena mencari pekerjaan, maka 
diperlukan lebih banyak lagi pabrik-pabrik untuk menampung mereka.  
Sumber: CD-ROM SABDA/LINK  

Doakan agar Tuhan yang empunya tuaian membangkitkan gerejaNya untuk bersatu 
dan bekerjasama menyediakan pekerja: pendoa syafaat, penerjemah Alkitab, kaum 
profesional, penabur dan penuai untuk meningkatkan kehidupan rohani dan 
kesejahteraan hidup suku Jawa Banyumasan.  
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Sumber Misi: Accelerating International Mission Strategies 
(AIMS) 

http://www.aims.org/  
AIMS adalah sebuah lembaga misi yang bertujuan untuk mendorong, melatih, 
menggerakkan semua jaringan dan fasilitas gereja, lembaga pelayanan, organisasi 
maupun individu untuk melakukan penginjilan global yang strategis. Apabila anda saat 
ini rindu untuk mengadakan seminar tentang doa dan tentang bagaimana cara 
mendoakan suku-suku terabaikan di seluruh penjuru dunia, maka materi-materi seminar 
yang dimiliki AIMS dapat digunakan untuk mendukung acara tersebut. Ingin informasi 
lengkap, silakan menghubungi AIMS di alamat:  
pos :P.O. Box 64534, Virginia Beach VA 23467 USA,  
e-mail:<aims@aims-usa.org>  
web :http://www.aims.org/  

Berikut ini URL-URL dari badan-badan misi yg memiliki pelayanan "serupa namun tak 
sama" :  

New Tribes Mission  
http://www.ntm.org/  

Operation Mobilization  
http://www.om.org/  

Outreach Canada  
http://haven.uniserve.com/~outreach/oc-home.htm  

Outreach Missions  
http://rand.nidlink.com/~rhull/  

Pioneers  
http://www.pioneers.org/  

Royal Servants International  
http://ourworld.compuserve.com:80/homepages/RoyalServants/  

 
Sumber: CD SABDA/Link  

  

http://www.aims.org/
mailto:aims@aims-usa.org
http://www.aims.org/
http://www.ntm.org/
http://www.om.org/
http://haven.uniserve.com/~outreach/oc-home.htm
http://rand.nidlink.com/~rhull/
http://www.pioneers.org/
http://ourworld.compuserve.com/homepages/RoyalServants/
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Doakan Misi Dunia: Liberia, India, Ethiopia 

Liberia 

Untuk pertama kali setelah empat tahun non-aktif, stasiun Radio Elwa di Monrovia 
Liberia menyiarkan kembali programnya via gelombang pendek. Hal ini merupakan 
berita yang menggembirakan, karena stasiun radio Elwa yang telah dihancurkan dalam 
perang sipil di Liberia pada tahun 1996, dapat bangkit kembali dan berkembang serta 
dapat menambah pemancar baru. Ron Frazee dari SIM mengatakan bahwa hal ini 
merupakan jawaban doa. Saat ini, program siaran radio tsb telah dapat didengarkan di 
seluruh penjuru Liberia. Menurut Frazee, siaran-siaran yang diudarakan berupa berita 
pengharapan. Orang-orang yg terlibat dalam radio ELWA mengetahui bahwa ELWA 
sangat dihargai oleh warga Liberia selama bertahun-tahun. Doakan agar :  

• pelayan Tuhan ini tidak kendor dalam pekerjaan yg mereka lakukan  
• mereka mendapatkan apa yang mereka butuhkan untuk meneruskan pelayanan tsb,  
• semakin banyak warga Liberia yg percaya dan dapat memberikan dukungan doa bagi 

orang-orang yang terlibat dalam ELWA.  

 
Sumber: Feb 15, Mission Network News http://www.gospelcom.net/mnn/  

India 

Orang-orang dari agama Hindu Orthodoks datang pada Kristus karena adanya lembaga 
pelayanan pembagian Alkitab yg unik. John Pudaite, salah seorang dari Bibles for the 
World ("Alkitab bagi dunia"), menyatakan bahwa mereka mengirimkan Alkitab bagi 
kelompok orang Meitei (MAY-tay) di India. Kelompok Meitei merupakan suatu kelompok 
terabaikan dan tinggal di sebelah utara India yang berbatasan dengan Burma. Dengan 
jumlah sekitar 1,3 juta, mereka menjadi penganut agama Hindu Orthodoks dan hanya 
sedikit orang yg menganut agama Kristen (kurang dari 1%). Bibles for the World 
menggunakan list registrasi untuk mengirimkan Perjanjian Baru pada orang Meitei. Saat 
ini, lembaga itu telah mengirimkan sekitar 300.000 Perjanjian Baru dan mendirikan 17 
Gereja di antara orang-orang Meitei sebagai follow-up dari pengiriman Alkitab. Doakan 
agar:  

• Allah menguatkan hati dan iman para orang Kristen Meitei  
• Pelayanan yg dikerjakan oleh Bibles for the World diberkati Tuhan  

 
Sumber: NEWSBRIEF  

Ethiopia 

Berikut ini adalah sekilas info tentang salah satu proyek AIMS. AIMS (Accelerating 
International Missions Strategies) berpartisipasi dalam suatu proyek yang bernama 

http://www.gospelcom.net/mnn/
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'Panggilan Ethiopia' (Ethiopia Call). Bekerja sama dengan 'Calvary Temple of Denver' 
dan 'The Fellowship of Evangelical Churches' dari Ethiopia, menggapai tujuan untuk 
memenangkan jiwa bagi Kristus. Tahun 1999 ada 313 misionaris Ethiopia yang dilatih 
dan didukung melalui kerjasama dari ke-3 lembaga tsb. Mereka telah mendirikan lebih 
dari 300 gereja dan membaptis 30.000 orang petobat baru. Misionaris ini juga telah 
menambah 41 dari 60 kelompok suku yang belum terjangkau di Ethiopia. Sekarang 
mereka ingin melayani 19 suku yang belum mengenal Injil. Doakan agar:  

• 313 misionaris yg bekerja dalam proyek "Panggilan Ethiopia ini",  

banyak di antara mereka yang mempertaruhkan nyawa untuk Injil.  

 
Sumber: Pebruari 2000, Global Prayer Digest  

 

“  Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata: 
"Siapakah yang akan Kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk Aku?"  
Maka sahutku: "Ini aku, utuslah aku!"'  ”  

—(Yesaya 6:8) 

 

  

http://alkitab.mobi/?Yesaya+6%3A8
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e-JEMMi 15/Mei/2000  
Editorial 

Salam dalam Kasih Kristus.  

Data terbaru dari Wycliffe Bible Translation menyatakan bahwa ada sekitar 6800 
bahasa yang aktif digunakan di dunia. Namun, Alkitab PB baru diterjemahkan dalam 
1200 bahasa, bahkan sekitar 4500 suku bangsa belum memiliki Alkitab (baik PL 
maupun PB) dalam bahasa mereka. Dengan kata lain ada sekitar 1.024.667.780 orang 
yg belum memiliki Alkitab, baik Alkitab PB atupun PL.  
(Sumber: Bibleless Peoples Prayer Project Spring 2000 Newsletter, NEWSBRIEF - 7 
April 2000)  

Bagaimana cara mengabarkan Injil, khususnya kepada mereka yang tidak dapat 
membaca dan menulis? Gospel Recordings/Language Recordings UK adalah 
jawabannya. Info lengkap tentang pelayanan UK ini dapat anda simak dalam 'profil 
lembaga misi' edisi ini.  

Akhir kata, selamat membaca dan melayani. Kami ingatkan jangan lupa dalam doa 
anda sisipkan ucapan syukur bagi lembaga-lembaga misi dan juga para misionaris yang 
mau terjun mengabarkan Injil ke daerah- daerah yang sulit dijangkau Injil. Pelayanan 
doa anda telah menjadi salah satu pendukung pelayanan mereka. Untuk menolong 
anda merasakan pentingnya dukungan doa bagi pelayanan misi, silakan membaca 
kolom kesaksian dalam edisi ini. Kami yakin anda akan semakin semangat berdoa 
setelah membaca kesaksian ini.  

Redaksi  
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Profil Bangsa: Afganistan 

Luas : 652.000 km2, kering dan bergunung-gunung namun memiliki lembah-lembah 
yang subur. Dataran yang strategis ini disebut sebagai "Lalu lintas dari Asia Tengah."  

Penduduk :(1995) 23.141.0006,9%35 km2  

Perang Afganistan menyebabkan 6,5 juta pengungsi lari ke Paskitan dan Iran, dan 
jumlah lebih kecil tersebar di Asia Selatan, Timur Tengah dan Barat.  

Suku bangsa: Orang Indo Iran 76,3% (41 golongan). Afghani 46,4% (25). Pushtun 
7.490.000 (berbahasa Pushtu); suku-suku Nuristani 195.000. Orang Persia 27% (5); 
Tajik 4.000.000; Farsi/Dari 600.000. Orang lain 2,9% (11) Char Aimag 480.000; Baloch 
200.000. Orang Turki 23% (12). Hazara 1.800.000 (berbahasa Persia); Uzbak 
1.500.000; orang Turki 380.000. Orang lain 0,7% (24); Brahui 100.000; Arab 5.000 
Orang Asing 0,02%; dari Rusia, negara-negara Barat dan Asia, sebagai tenaga bantuan 
sosial dan lain-lain.  

Bebas buta huruf 12%.  

Bahasa resmi: Bahasa Pushtu (digunakan oleh 50% dari jumlah penduduk). Jumlah 
bahasa 50. Bahasa dengan Kitab Suci: 4 Alk, 5 PB, 4 bag.  

Ibu kota: Kabul 3.500.000; banyak pengungsi berasal dari daerah pedesaan. 
Mengalami kerusakan yang dahsyat selama perang saudara th. 1992-1993. Penduduk 
perkotaan mencapai 26% dari jumlah populasi.  

Ekonomi: Mengalami kehancuran karena perang yang berlangsung selama 14 tahun. 
Daerah pedesaan telah diracuni, dibom dan dipasangi ranjau; setengah dari 
perumahan, sebagian besar dari sistem irigasi yang kompleks dan sebagian besar dari 
ternak dimusnahkan. Hasil panen pertanian yang paling menguntungkan sekarang 
adalah opium (kini Afganistan adalah penghasil yang terbesar di dunia) yang digunakan 
untuk membayar senjata perang dari partai-partai yang berperang. Perbaikan akan 
berjalan lambat meskipun sesudah perang berhenti. Pendapatan per orang US $ 230 
(1,1% dibanding USA).  

Politik: Kerajaan yang bersifat otokrasi digulingkan pada th. 1973. Pemerintahan 
Republik diakhiri oleh kudeta pro Marxis pada th. 1978. Invasi Sovyet yang berikut 
membawa bencana bagi negara tersebut dan akhirnya menuju pada penarikan mundur 
angkatan bersenjata Sovyet yang memalukan pada th. 1988-1989 dan kejatuhan 
pemerintahan komunis pada th. 1992. Perpecahan di antara gerilyawan mujahidin 
menimbulkan perang saudara di antara pemerintahan sementara, yang didukung oleh 
suku-suku di utara dan golongan Islam yang paling ekstrim yang kebanyakan orang 
Pushtu.  
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Agama: ada sedikit kebebasan beragama antara th. 1964-1992. Negara Islam 
diresmikan pada th. 1992. Perbedaan yang ada pada kedua golongan yang bersaing itu 
hanya terletak pada luasnya penerapan hukum syariat. Islam 99%, Sunni 79%. Shiah 
20%. Ismaili 1%. Hindu 0,3%. Sikh 2.000. Kristen 0,01%.  

Orang asing: Orang Barat, beberapa orang Rusia dan orang Asia. Penduduk asli: 
Mungkin berjumlah 1.000 orang. Misionaris: Secara resmi tidak diijinkan, meskipun 
orang Kristen diterima sebagai tenaga bantuan sosial, dan berjumlah lebih dari 70 
orang.    

 
Sumber: Doakanlah Asia  
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Sumber Misi: Gospel Recordings/Language Recordings 
UK 

http://www.gospelrecordings.com/  

UK telah menyalurkan pesan berita Injil ke dalam 5.000 bahasa dan dialek, dalam 
bentuk kaset. Selain kaset, lembaga ini juga menyediakan buklet berwarna dan flip-
charts. Kaset yang dibuat oleh lembaga ini sangatlah berguna terutama untuk orang-
orang yang tidak dapat membaca ataupun menulis. Mereka sekarang memiliki 
kesempatan untuk mendengar berita Injil dalam bahasa mereka masing-masing dan 
dapat melihat gambar-gambar dalam buklet pada saat yang bersamaan. Bagi desa-
desa yang belum dialiri listrik, UK juga menyediakan pemutar kaset yang diengkol 
dengan tangan. Lembaga ini memiliki 27 pos di seluruh penjuru dunia, yang bertujuan 
untuk menyediakan bahan-bahan bagi para misionaris, evangelis, pendeta dan perintis 
gereja. Para pekerja tsb mengatakan bahwa bahwa bahan-bahan yang disediakan oleh 
UK sangatlah membantu pekerjaan pelayanan mereka. Anda ingin tahu tentang visi dan 
misi UK dan bagaimana memperoleh kaset/bahan yang mereka miliki, silakan 
mengunjungi alamat Situs Web UK di:  

http://www.gospelrecordings.com/  

 
Sumber: Jim McKechnie (Director UK) LR_UK@compuserve.com RESOURCES--2000-
01-11  

  

http://www.gospelrecordings.com/
http://www.gospelrecordings.com/
mailto:LR_UK@compuserve.com
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Doakan Misi Dunia: Laos, Turki, Kambodia 

Laos 

Dalam 1 bulan, sekitar 10.000 orang di Laos telah mendengar berita Injil. Berdasarkan 
analisa yang dilakukan oleh Partners International, lebih dari 90.000 warga Laos telah 
mendengar Injil dalam 10 bulan terakhir, meskipun banyak larangan dan penganiayaan 
dari pemerintah. Di satu sisi, Partners International menolong untuk menyalurkan air 
bersih dan membangun sekolah di pedesaan, dan di sisi lain lembaga ini aktif untuk 
mengabarkan Injil. Doakan setiap pelayanan yg dilakukan oleh Partners International 
supaya mereka tetap terus bersandar pada Allah ditengah-tengah penganiayaan yg 
terjadi.  
Sumber: Religion Today, 7 Maret 2000 <religiontoday-editor@crosswalk.com>  

Turki 

Servant Group International adalah suatu lembaga Kristen yang melayani orang 
Kurdish. Lembaga ini dibentuk pada masa perang Teluk, dan telah mengubah hidup 
orang Kurdish. Untuk pertama kali dalam abad ini, orang Kurdish mulai mau mendengar 
dan merespon kasih Tuhan melalui Yesus Kristus. Douglas Layton dari Servant Group 
mengatakan, "Servant Group adalah lembaga pelayanan bagi orang muslim dengan 
fokus utama orang-orang Kurdish yang tinggal di Irak Utara. Lembaga ini juga 
menyelenggarakan seminar di berbagai negara, menolong dan mendidik gereja tentang 
bagaimana cara mengenalkan Kristus pada orang-orang Muslim". Menurut Layton, 
lembaga ini telah melihat pintu terbuka bagi pelayanan mereka, oleh karena itu lembaga 
ini terus mengharapkan dukungan doa.  

• Berdoa agar lembaga ini dapat mengkonsolidasikan harapan-harapan besar yang telah 
dirintis untuk mendapatkan kebebasan beragama, khususnya di Irak Utara.  

• Doakan juga supaya pemerintah setempat tidak berubah pikiran dan Servant Group 
dapat terus mengabarkan Injil.  

 
Sumber: Jan 8, Mission News Network,  
<http://www.gospelcom.net/mnn/>  

Kambodia 

Menurut Campus Crusade For Christ cabang Asia Selatan, Kambodia yg merupakan 
medan perang terbesar di bawah Khmer Merah, saat ini mengalami masa keterbukaan 
rohani. Lebih dari 50% orang Khmer yang telah mendengar berita Injil melalui berbagai 
sarana, telah menyatakan kesediaannya untuk mengikut Kristus. Sekitar 140 orang 
(pekerja kantor, profesor, dokter, ahli mesin, dan pengusaha) menghadiri jamuan 
makan malam penginjilan. 56 orang diantaranya memutuskan untuk mengikut Yesus 
dan 41 orang tertarik untuk belajar lebih dalam lagi.  

mailto:religiontoday-editor@crosswalk.com
http://www.gospelcom.net/mnn/
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• Doakan agar 41 orang tsb dapat semakin mengerti dan mengenal Allah  

serta mau menjadi saksi-saksiNya di Kambodia.  
Sumber: Februari 2000, Friday Fax <BobHall@cmd.org.nz>  

  

mailto:BobHall@cmd.org.nz
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Kesaksian: Di Mana Saja dan Kapan Saja ... Allah 
Menjaga Hidupku  

(diceritakan oleh Mary Murphy)  

Mary Murphy, pemimpin dari sebuah jaringan intercessor, baru-baru ini mengirimkan 
suatu kesaksian. Kesaksian ini dapat mengingatkan kita untuk selalu berdoa terlebih 
jika ada dorongan yang kuat dari Allah untuk menyuruh kita berdoa.  

Saat mengunjungi gereja di tanah asalnya, Michigan, seorang misionaris memberikan 
kesaksian tentang peristiwa yang dialaminya:  

Saat melayani rumah sakit kecil di Afrika, setiap 2 minggu sekali saya melakukan 
perjalanan ke kota terdekat dengan bersepeda dan melewati hutan, untuk mengambil 
persediaan obat-obatan. Perjalanan ini memerlukan waktu 2 hari dan bermalam di 
tengah hutan setelah menempuh setengah perjalanan. Dalam salah satu perjalanan, 
setelah tiba di kota terdekat saya merencanakan untuk mengambil uang dari bank, 
membeli obat-obatan dan barang-barang persediaan, dan kemudian memulai lagi dua 
hari perjalanan untuk kembali ke rumah sakit. Ketika tiba di kota, saya melihat 2 orang 
berkelahi dan salah satunya mengalami luka yang serius. Saya merawat luka-lukanya 
sekaligus menceritakan padanya tentang Tuhan Yesus Kristus. Sesudah selesai, saya 
kembali ke rumah sakit dengan selamat tanpa gangguan. Dua minggu kemudian, saya 
kembali melakukan perjalanan serupa. Sesampai di kota, saya bertemu lagi dengan 
orang yang telah saya rawat lukanya. Dia berkata bahwa dia tahu kalau saya memiliki 
sejumlah uang dan persediaan obat-obatan. Katanya, "Waktu itu, sesudah anda 
merawat luka saya maka beberapa teman dan juga saya mengikuti anda sampai ke 
hutan, karena kami tahu bahwa anda pasti akan bermalam di tengah hutan. Kami 
merencanakan untuk membunuh anda lalu mengambil uang dan obat-obatan yang 
anda bawa. Namun saat kami hendak bergerak mendekati tenda anda, kami melihat 
bahwa anda dijaga oleh 26 orang bersenjata." Si misionaris mentertawakan hal itu dan 
berkata bahwa pada malam itu hanya dia seorang diri yang berkemah di tengah hutan. 
Tapi, anak muda itu tetap bersikeras, dan berkata, "Benar,Pak! Bukan saya sendiri saja 
yang melihat para penjaga itu. Kelima teman saya juga melihat mereka, dan kami 
bersama-sama menghitung jumlah penjaga. Karena penjaga-penjaga itulah, kami lari 
ketakutan." Saat misionaris itu menceritakan hal itu di hadapan jemaat di Michigan, tiba-
tiba ada seorang jemaat yang menyela khotbahnya dan bertanya kapan peristiwa itu 
terjadi. Misionaris itu lalu menyebutkan hari terjadinya peristiwa itu. Jemaat yang 
menyela tadi lantas bercerita pada misionaris itu: "Insiden yang anda alami di Afrika itu 
terjadi di malam hari, tapi saat itu di sini masih pagi, saya sedang mempersiapkan diri 
untuk main golf. Saya sedang berlatih dengan pukulan ringan saat saya terdorong untuk 
berdoa bagi anda. Dorongan Allah tersebut sangatlah kuat, lalu saya mengundang 
beberapa jemaat lain untuk bertemu di gereja ini dan bersama-sama mendoakan anda. 
Jemaat yang bersama-sama saya pada saat itu berdoa, saya undang untuk berdiri!" 
Para jemaat yang dimaksud semuanya berdiri. Misionaris itu tidak terlalu memikirkan 
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tentang siapakah mereka, namun dia terlalu sibuk menghitung jumlah jemaat yang 
berdiri tersebut. Semuanya ada 26 jemaat!  

Kesaksian ini dapat digunakan sebagai contoh tentang bagaimana Roh Allah bekerja 
dengan cara yang luar biasa. Bila anda menerima dorongan seperti itu, segeralah 
dilaksanakan. Ada orang yang merindukan dan memerlukan dukungan doa anda saat 
itu juga.  

Sumber: Prayer Track News  

 

URL/Link Edisi ini  

• FRIDAYFax (DAWN - Eropa)http://www.cmd.org.nz/  
• Mission News Network http://www.gospelcom.net/mnn/  

 

“  Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata: 
"Siapakah yang akan Kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk Aku?"  
Maka sahutku: "Ini aku, utuslah aku!"'  ”  

—(Yesaya 6:8) 

 

  

http://www.cmd.org.nz/
http://www.gospelcom.net/mnn/
http://alkitab.mobi/?Yesaya+6%3A8
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e-JEMMi 16/Mei/2000  
Editorial 

Shalom.  

Jumlah orang yang terinfeksi virus HIV semakin berkembang. Hampir di setiap negara 
di bumi ini dapat ditemukan penduduk yang telah terinfeksi virus HIV, terutama Afrika. 
Di beberapa negara Afrika terdapat lembaga yang melayani dan mendampingi para 
penderita HIV agar mereka dapat mengenal kasih Tuhan. Lembaga ini juga membuat 
rekaman kaset yang ditujukan bagi penduduk agar mereka dapat terhindar dari 
kejangkitan virus HIV dan AIDS.  

Tidak hanya di Afrika, di Indonesia pun telah ditemukan dalam jml yang cukup banyak 
orang yang terkena virus HIV dan penderita AIDS. Apabila ada penderita AIDS ini 
tinggal di sekitar lingkungan kita, bagaimana kita menolong dengan memperkenalkan 
kasih Tuhan kepada mereka??  

Selamat melayani  
Redaksi  
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Profil Bangsa: Suku Donggo  

Letak : Nusa Tenggara Barat Populasi : 20.000 jiwa Bahasa : Bima Donggo  

Suku Donggo tinggal di kecamatan Donggo, kabupaten Bima, NTB. Nama Donggo 
(lengkapnya Dou Donggo) berarti "orang gunung". Berdasar lokasinya, Dou donggo 
dibedakan menjadi 2 yaitu Donggo Ipa dan Donggo Ela. Daerah Donggo Ipa terletak di 
sebelah timur teluk Bima. Donggo Ela terletak di sebelah barat teluk Bima. Sementara 
itu perkampungan mereka mengelompok di pinggir jalan atau sungai. Mata pencaharian 
utamanya adalah meramu, selain itu mereka juga bersawah, beternak kuda dan 
berburu. Dalam bertani dikenal kegiatan gotong royong yang disebut "weharima". 
Mereka melakukan sistem ladang berpindah-pindah karena daerahnya berbukit-bukit 
dan berbatu. Upacara yang terpenting bagi mereka adalah upacara "kasaro" (ditujukan 
untuk orang meninggal). Selain itu ada juga upacara "sapisari" (penguburan), doa rasa 
(doa kampung) yang diadakan 5 th sekali, dan pesta Raju (anjing hutan). Kepercayaan 
orang Donggo adalah kepercayaan terhadap dewa-dewa. Mereka menjunjung tinggi 
Lewa yaitu dewa kekuatan gaib yang ada di alam. Dewa yang tertinggi dan ditakuti 
adalah Lewa Langi (Dewa Langit) yang tinggal di matahari. Mereka juga percaya roh-
roh (rawi) di sekitar mereka. Mereka juga membedakan antara roh yang suka 
mengganggu dan roh yang suka menolong mereka, misalnya Rawi Ndoe (angin dari roh 
nenek moyang atau pelindungnya). Saat ini suku Donggo membutuhkan peningkatan 
kualitas dan produktivitas hasil pertanian baik melalui teknologi tepat guna maupun 
penyuluhan pertanian untuk membuat produk pertanian mereka lebih layak jual. Juga 
diperlukan usaha membangun armada perahu layar bermotor untuk menunjang 
pemasaran hasil-hasil pertaniannya ke luar daerah. Selain pengembangan sumber 
daya manusia, yang tidak kalah pentingnya adalah sektor pariwisata yang juga 
potensial untuk dikembangkan mengingat kabupaten Bima merupakan pintu masuk 
utama ke Pulau Komodo yang sudah terkenal sebagai daerah tujuan wisata.  

 
Sumber: CD-ROM SABDA/LINK  

• Doakan Suku Dou Donggo ini agar mereka dapat mengenal kasih Tuhan dan doakan 
agar ada pekerja yang terpanggil untuk melayani suku ini.  

• Doakan juga agar terdapat pelatihan dan penyuluhan mengenai teknologi tepat guna 
agar terjadi peningkatan kualitas dan produktivitas hasil pertanian supaya bisa layak 
jual, selain itu doakan agar ada pelatihan mengenai pemasaran hasil pertanian mereka.  
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Cerita Misi: Afrika  

"Orang-orang yang telah mengambil keputusan untuk menerima Kristus dua hari yang 
lalu, dipanggil kembali ke depan mimbar untuk meneguhkan keputusan mereka pada 
suatu acara kebaktian. Sementara beberapa orang sedang maju ke depan, di belakang 
terjadi keributan karena adanya seorang wanita yang berteriak-teriak dan bergulingan di 
tanah. Wanita itu tidak sadar akan apa yang terjadi dan suara setan mulai terdengar 
melalui mulutnya sementara ia terus membanting-bantingkan diri ke tanah."  

Kejadian seperti ini merupakan hal yang sudah umum dan sering terjadi di negara-
negara Afrika. Sihir, animisme, tenung, guna-guna, serta penyembahan roh-roh dan 
setan sudah meluas di seluruh benua seperti ragi pada roti. Di banyak negara di mana 
tidak ada televisi, radio, telepon atau alat komunikasi lainnya, tidak banyak yang bisa 
mengubah kepercayaan mereka yang kuat ini. Mereka senantiasa hidup dalam 
ketakutan melukai hati orang lain, roh-roh atau setan yang ada. Mereka berusaha 
menyembah setan dan roh-roh ini dengan memberi makanan sementara anak-anak 
mereka kelaparan. Mereka lebih mempercayai jimat daripada obat. Tidak sedikit pula 
orang yang mengaku Kristen tetapi tetap menjalani praktek ilmu sihir.  

Yang menjadi sumber masalah, menurut John Chitumbo, pendeta di RS Luampa, 
adalah kurangnya pendidikan pada pemimpin Kristen dan pendeta di sini. Mereka 
kurang kuat dalam iman dan tidak menyadari bahwa semua ini adalah peperangan 
rohani yang harus dimenangkan dengan Firman Tuhan dan doa. Berdoalah untuk 
pendidikan para pendeta/pastor di Afrika agar mereka diperlengkapi dengan 
pengenalan Firman Tuhan yang mendalam melalui proyek buku-buku yang diorganisir 
oleh SIM (Society for International Ministries). Berdoa juga agar Roh Kudus 
mengalahkan rasa takut terhadap kuasa gelap melalui pelayanan rohani yang dilakukan 
oleh gereja.  

Sementara itu, keberadaan penyakit AIDS dan virus HIV di negara ini tidak bisa 
dipungkiri lagi. Hampir 2% atau lebih dari orang dewasa sudah terinfeksi virus HIV, 
antara lain di Afrika Tengah, Benin, Burundi, Burkina Faso, Chad, Eritrea, Ethiopia, 
Gabon, Guinea Bissau, Kamerun, Kongo-Brazzaville, Kongo-Kinshasa, Lesotho, 
Liberia, Namibia, Nigeria, Pantai Gading, Sierra Leone, Tanzania, Togo, dan Uganda. 
Bahkan ada negara-negara yang lebih parah, di mana lebih dari 10% dari orang dewasa 
sudah terinfeksi, yaitu di Afrika Selatan (12%), Botswana (25%), Kenya, Malawi, 
Mozambique, Namibia, Rwanda, Zambia, dan Zimbabwe (20%).  

Orang-orang yang telah terinfeksi virus HIV ini sangat memerlukan pelayanan khusus di 
dalam hidupnya, mereka juga perlu mengenal Kasih Tuhan dan keselamatan yang dari 
Tuhan. Demikian pula keluarga mereka pun perlu mendapat pengenalan tetang kasih 
Tuhan dan penerangan mengenai virus HIV ini agar mereka dapat menolong dan 
melayani keluarganya yang menderita HIV dan AIDs ini. Terdapat hampir 20 juta lebih 
penderita Aids di negara-negara Afrika ini, dan 35 juta di dunia. Pada tahun 1999, di 
seluruh dunia terdapat hampir dua juta orang meninggal dunia karena AIDS.  
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Rekaman Injil di negara Afrika Selatan sudah memiliki kaset khusus untuk melayani 
para penderita AIDS ini dan memberikan penyuluhan kepada orang-orang lain yang 
belum terkena agar mereka tidak terjangkit virus HIV. Doakan supaya para pekerja 
dapat tetap setia dan sabar dalam menolong para penderita AIDS. Juga minta kepada 
Tuhan agar menjaga kondisi kesehatan para pekerja sehingga melalui pelayanan 
mereka, Injil dapat diberitakan dan banyak orang dimenangkan. Selain itu, doakan 
orang-orang yang telah terinfeksi HIV/AIDS dan juga keluarganya agar mereka mau 
berpaling kepada Tuhan dan bersandar pada kekuatanNYA.  

Sumber: 
SIMNOW (Society for International Ministries) - Edisi 89  
http://www.sim.org/; Pokok Doa Timotius <immanuel@indo.net.id>  

  

http://www.sim.org/
mailto:immanuel@indo.net.id
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Sumber Misi: Project MedSend 

Tujuan dari PROJECT MedSend adalah menolong para dokter muda yg terbeban untuk 
menjadi misionaris, dengan cara membayar tunjangan pendidikan setiap bulannya. 
Bekerja sama dengan Kelompok Ahli Gigi dan Medis Kristen, organisasi ini telah 
menolong 84 dokter untuk membuka pelayanan-pelayanan misionari. Anda dapat 
mengunjungi Situs Web-nya untuk memperoleh informasi yg lengkap.  

http://www.medsend.org/  

 
Sumber: Advance NewsLetter, Jan. 23, 2000  

"EVERY HEART WITHOUT CHRIST IS A MISSION FIELD EVERY HEART WITH 
CHRIST IS A MISSION."  

"If God sends stony paths, He provides strong shoes." (Old Union)  

  

http://www.medsend.org/
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Doakan Misi Dunia: Kolombia, Swiss, Eropa Timur 

Kolombia 

Juru bicara dari New Tribes Mission, Scott Ross, mengatakan bahwa gerilyawan 
Kolombia semakin kuat. "Para Gerilyawan telah bergerak ke daerah berpopulasi tinggi 
dan semakin kejam. Kami memutuskan untuk menutup program pelatihan saat ini, 
karena resikonya terlalu besar bahkan bagi para misionaris Kolombia." Ross juga 
melaporkan bahwa 3 pemimpin New Tribes yg berada di Kolumbia membicarakan 
tentang kemungkinan adanya kesempatan meneruskan pelayanan.  

• Doakan para pemimpin New Tribes Mission agar mereka dapat mengetahui dengan 
benar situasi dan kondisi Kolumbia, karena mereka sedang menunggu saat yang tepat 
untuk keluar dari Kolumbia.  

• Berdoa agar New Tribes Mission dapat memikirkan strategi untuk datang kembali ke 
Kolumbia dan memenangkan jiwa-jiwa.  

Sumber: Feb 22, Mission Network News, htttp://www.gospelcom.net/mnn/  

Swiss 

Reinhold Scharnowski dari Dawn European Network menuliskan bahwa hanya dalam 
bulan Novemmber dan Desember 1999, jemaat dari International Christian Fellowship 
(ICF) di Zurich bertambah 800 orang. ICF tsb telah menjadi gereja Protestan terbesar di 
Swiss karena ada sekitar 2.500 jemaat beribadah di setiap hari Minggu. Ada gerakan 
baru muncul yang merupakan gabungan dari "pengakuan iman yg radikal, ibadah 
minggu yang menggunakan teknologi canggih dan kelompok-kelompok sel (sering 
disebut sebagai 'Workshops')." Gabungan dari tiga hal yang memiliki nilai-nilai 
konservatif dan metode-metode progresif ini menimbulkan kehebohan. Gerakan yang 
dimulai pada tahun 1996 ini targetnya adalah para 'Yuppie'(profesional muda) di Zurich. 
Satu pendeta Swiss bilang, mereka adalah "the Swiss event of the century". Ide dan 
cara tsb tidak sepenuhnya berasal dari ICF sendiri. Pemimpin para profesional muda 
tsb, Leo Bigger dan Matthias Boelsterli, sangat senang menimba ilmu dan pelajaran 
praktis dari gereja dan orang lain seperti Willow Creek, Ralph Neighbour, Rick Warren, 
dll. Fokus gerakan ini adalah orang-orang non Kristen (mereka biasa menyebutnya 
VIP). Setiap jemaat ICF mendoakan 3 VIP dan menjalin kontak dengan mereka secara 
teratur, dengan harapan bahwa paling tidak satu dari ketiga VIP tsb mau menjadi murid 
Yesus. Selain mendoakan mereka, jemaat ICF mengundang para VIP tsbke berbagai 
'Parties' (pesta) dan juga 'Workshops'. Menurut Leo Bigger, Workshops adalah gereja 
yang nyata. Para pemimpin Workshops memiliki kebebasan untuk bergerak, kontrol 
pusat hanya dilakukan saat sharing-visi. Meskipun ICF tidak mau menerima transfer 
dari gereja lain, namun jemaatnya yang hadir terbagi dalam 3 kelompok besar: para 
jemaat Kristen pindahan dari gereja lain, orang percaya baru dan jemaat Kristen yang 
belum memiliki tempat ibadah.  

Pendirian Gereja Baru melalui pernikahan  

http://www.gospelcom.net/mnn/
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Selain itu, ada 4 gereja ICF baru telah berdiri di Swiss, dan direncanakan sekitar 10 
gereja baru akan berdiri di akhir th 2000. Pendirian Gereja tidak selalu dapat 
direncanakan di sana. Ketika Boelterli memberkati pernikahan pasangan muda dari kota 
Basle, Roh Kudus bekerja dengan dahsyat sehingga 30 tamu yg menghadiri 
pemberkatan nikah tsb. memutuskan untuk mengikut Yesus. Dampaknya adalah 
diadakannya lokakarya bagi para petobat baru di Basle. Gereja-gereja ICF akan diatur 
menjadi sebuah jaringan, supaya tidak hanya menjadi bagian dari gereja induk.  

• Berdoa untuk pertumbuhan rohani dari para petobat baru tsb dan  

mereka dapat menjadi saksi-saksi Kristus di Basle.  
Sumber: FridayFax, Pebruary 2000http://www.cmd.org.nz/  

Eropa Timur 

Don Crane dari "Alliance for Saturation Church Planting", sebuah aliansi strategis dari 
gereja-gereja misi dan 35 lembaga misi, melaporkan bahwa aliansi ini telah berhasil 
mendirikan 4000 gereja Kristen baru baik di Eropa Pusat, Eropa Timur dan bekas Uni 
Soviet sejak 7 tahun yang lalu. "Kabar yang paling menggembirakan adalah semua 
gereja baru tersebut didirikan oleh orang-orang Kristen lokal yang telah menyelesaikan 
program pelatihan pendirian gereja yang diselenggarakan oleh aliansi itu. Dalam tahun 
1999 saja, sekitar 1776 perintis gereja telah membentuk 2675 kelompok pemahaman 
Alkitab dan Penginjilan, serta telah mendirikan 767 gereja baru.  
Sumber: Feb 4, ASCP via Joel News International, <joel-news-international@XC.Org>  

 

“  Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata: 
"Siapakah yang akan Kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk Aku?"  
Maka sahutku: "Ini aku, utuslah aku!"'  ”  

—(Yesaya 6:8) 

 

  

http://www.cmd.org.nz/
mailto:joel-news-international@XC.Org
http://alkitab.mobi/?Yesaya+6%3A8
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e-JEMMi 17/Mei/2000  
Editorial 

Shallom.  

Tahukah anda bahwa rata-rata/ kurang lebih dibutuhkan waktu selama 4 jam untuk 
menerjemahkan 1 ayat dari Alkitab (dalam satu bahasa suku). Jika hanya satu orang 
menerjemahkan seluruh Alkitab dan dia bekerja full-time, maka dibutuhkan waktu 15 
tahun sampai tujuannya tercapai. Seringkali waktu yg dibutuhkan lebih lama lagi, 
karena terus-menerus ada interupsi/hambatan selama proses penerjemahan tsb 
sehingga terjemahan terpaksa ditunda. (Terang Lintas Budaya, Edisi 35/1999)  

Ada kisah nyata yg dapat anda baca dalam kolom "Cerita Misi", yang mengulas tentang 
liku-liku penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa suku Uma di Sulawesi Tengah, 
Indonesia. Demikian halnya, dengan penduduk Ninia di Irian Jaya karena mulai tanggal 
16 Mei 2000, mereka dapat mulai menggunakan Alkitab lengkap (PL dan PB) dalam 
bahasa mereka (Bahasa yali Selatan). [Lihat kolom "Dari Redaksi" edisi ini.]  

Akhir kata, selamat membaca dan melayani! Redaksi  
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Profil Bangsa: Suku Duri 

Letak : Sulawesi Selatan Populasi : 95.000 jiwa Bahasa : Duri Anggota Gereja: 475 
(0,5%)  

Suku Duri bertempat tinggal di Kabupaten Enrekang, daerah pegunungan yang ada di 
tengah-tengah Propinsi Sulawesi Selatan, dan berbatasan dengan Tanah Toraja. 
Pemukiman orang Duri terletak di kecamatan Baraka, Alla dan Anggeraja. Dapat 
dikatakan 85% dari orang Duri tinggal di pedesaan. Ciri khas masyarakatnya adalah 
perantau. Banyak orang Duri terutama laki-laki, yang berimigrasi ke Pare-Pare, Toraja, 
Ujung Pandang, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Kalimantan, Sumatra, Maluku, 
Irian Jaya dan Malaysia. Mata pencaharian sebagian besar suku Duri adalah bertani. 
Selain itu, ada juga yang berkebun, berternak dan membuat barang kerajinan. Dalam 
hal pendidikan, suku Duri bersikap terbuka, terutama terhadap hal-hal yang dapat 
berguna untuk meningkatkan taraf hidup. Orang Duri memelihara adat, tetap 
mempertahankan kerukunan, dan setia terhadap ajaran nenek moyang. Saat ini, 
mereka membutuhkan sarana jalan untuk memperlancar distribusi hasil tani yang akan 
dijual. Selama ini distribusi tidak lancar, yang mengakibatkan hasil pertanian mereka 
menjadi mahal dan memakan waktu yang lama. Mereka juga memerlukan penyuluhan 
pertanian untuk mengolah lahan yang kurang subur dan bantuan modal. Di samping itu 
mereka membutuhkan perhatian dalam hal kesehatan dan gizi anak-anak Suku Duri. 
Melihat minat baca mereka yang tinggi, maka wawasan, pengetahuan dan ketrampilan 
dapat diajarkan melalui literatur dalam bahasa mereka. Karena itu, perlu penyediaan 
bahan-bahan bacaan dalam bahasa Duri.  

 
Sumber: CD-ROM SABDA/LINK  

• Doakan supaya ada orang-orang yang terbeban untuk menerjemahkan literatur, 
khususnya Alkitab dalam bahasa suku Duri sehingga mereka dapat mengerti kebenaran 
Alkitab dalam bahasa mereka.  

• Doakan agar ada orang yang mau diutus untuk melayani mereka dan membantu suku 
Duri dalam penyuluhan dan pelatihan pertanian dan sistem pemasaran hasil pertanian 
mereka.  
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Seputar Misi: Taiwan, India, Karibia  

Taiwan 

Seorang pria Taiwan bertanya pada seorang misionaris wanita tentang alasan mengapa 
keluarga misionaris itu bersedia tinggal di negaranya. Misionaris tersebut menggunakan 
kesempatan ini untuk menjelaskan tentang Kasih Allah kepada pria itu. Misionaris ini 
terkejut saat melihat mata pria Taiwan itu bersinar-sinar dan pria itu berkata, "Dalam I 
Korintus 2 menyatakan bahwa sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk 
memindahkan gunung, tetapi jika tidak memiliki Kasih, aku sama sekali tidak berguna." 
Ketika misionaris tersebut bertanya tentang bagaimana dia belajar tentang Firman 
Tuhan, pria itu menjelaskan bahwa seseorang telah meninggalkan Alkitab di kantor 
polisi tempat dia bekerja dan dia membaca Kitab Suci itu di waktu luangnya. "Wah! 
Saya seperti Philip di padang gurun yang berjumpa dengan seorang Ethiopia yang 
menunggu seseorang untuk menjelaskan arti ayat kepadanya", kata si misionaris. 
"Hanya Roh Kudus yang menempatkan pencari dan pengikut pada jalan yang sama 
dalam waktu yang bersamaan. Tuhan berharap orang mengenal Dia dan Dia telah 
berkarya. Terpujilah Tuhan yang telah berbicara dalam hati pria Taiwan ini. Syukur 
untuk kesaksiannya pada orang-orang Hakka di Taiwan.  

• Doakan agar berita mengenai Kasih Allah cepat tersebar luas di Taiwan.  

Sumber : Advance 27 Februari 2000 <Advance-newsletter@xc.org>  

India 

Ada 300 kota di India dengan jumlah penduduk lebih dari 100.000 orang. Dari 300 kota 
ini hanya ada 51 kota yang memiliki populasi Kristen di atas 5%. 189 kota memiliki 
populasi Kristen kurang dari 2%. Doakan untuk penelitian kota yang sedang dikerjakan 
oleh departemen penelitian dari India Mission Association (Asosiasi Pelayanan India) 
sehingga kabar baik dapat diberitakan secara efektif diantara orang-orang yang tinggal 
di kota-kota tsb.  
Sumber:Feb 25, India Missions Association <ima@pobox.com>  

Karibia 

Alkitab Perjanjian Baru diterbitkan untuk pertama kalinya dalam bahasa Karibia Kreol. 
Bahasa ini dulu biasa digunakan oleh para budak. Alkitab PB tersebut merupakan salah 
satu dari penerjemahan Alkitab terpenting di tahun 1999. Alkitab berbahasa Kreol ini 
diperuntukkan bagi orang-orang yang tinggal di kepulauan St. Lucia. Geoffret Stamp, 
kepala editor "The United Bible Societies", berkata bahwa bahasa Kreol sudah terbiasa 
diremehkan, maka Alkitab berbahasa Kreol ini mendapatkan sambutan yang luar biasa 
dari orang-orang Karibia karena merasa bahwa "bahasa mereka sekarang telah 
diterima." Berdasarkan laporan Scripture Language tahunan dari UBS, saat ini Alkitab 
PB telah diterjemahkan (baik sebagian ataupun seluruh bagian) ke dalam 2233 bahasa. 
Namun jumlah ini baru sepertiga dari 6800 bahasa yang aktif digunakan di dunia.  

mailto:Advance-newsletter@xc.org
mailto:ima@pobox.com
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• Doakan supaya ada orang-orang yg bersedia untuk menerjemahkan  

Alkitab (baik dlm bentuk tulisan ataupun dubbing untuk film Yesus) bagi sekitar 4570 
kelompok orang yg belum memilikinya.  
Sumber: Feb 29, Christianity Today 
http://www.christianityonline.com/ct/current/0228/0228d.html  

  

http://www.christianityonline.com/ct/current/0228/0228d.html
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Cerita Misi: Herman Rigo  

Th 1939-1940, seorang pemuda Uma, bernama Herman Rigo, terbeban untuk 
membantu Dr. Esser (seorang ahli bahasa dari Belanda) yg sedang mempelajari 
bahasa Uma (bahasa yg dipergunakan oleh 17.000 warga kecamatan Kulawi di 
Sulawesi Tengah). Dr. Esser rindu agar masyarakat Uma dapat memiliki dan membaca 
Alkitab. Dengan bantuan Herman, mereka merupakan tim yg tangguh. Namun tim ini 
tidak bertahan lama. Saat Perang Dunia II meletus, Dr. Esser ditangkap oleh tentara 
Jepang dan dia meninggal sebagai tawanan perang. Herman terpaksa meneruskan 
penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa Uma seorang diri. Karena banyak kendala yg 
dihadapi, Herman pun berhenti menerjemahkan Alkitab tsb.  

Tahun berganti tahun, penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa Uma telah luput dari 
perhatian manusia, Tetapi, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan tetap mengingat 
masyarakat Uma yg belum dapat membaca firmanNya. Maka Tuhan mengutus Michael 
Martens (juga seorang ahli bahasa), yg tiba di Kulawi bersama keluarganya pada th 
1980. Kedatangan mereka disambut gembira oleh pak Herman (saat itu telah berusia 
65 th) yg kembali bersemangat untuk meneruskan penerjemahan Alkitab yg telah lama 
terhenti. Sebagai ahli bahasa, Michael meneliti dan membuat kamus bahasa Uma. Dia 
juga memberikan bimbingan tentang prinsip-prinsip penerjemahan pada pak Herman. 
Kerja sama mereka membuahkan hasil yg sudah lama ditunggu-tunggu.  

Pada bulan Juni 1996 telah dilakukan peluncuran perdana Alkitab Perjanjian Baru 
dalam bahasa Uma. Namun tiga hari sebelum peluncuran perdana tsb dilaksanakan, 
ada berita dukacita. Bapak Herman Rigo telah dipanggil Tuhan. Dia masih sempat 
melihat kotak-kotak besar berisi Alkitab PB dalam bahasa Uma yg tiba di desanya, 
namun pak Herman tidak sempat menggunakannya.  

Walaupun Bapak Herman Rigo tidak dapat melihat dan membaca hasil karya 
terjemahannya, Alkitab PB dalam bahasa Uma tsb akan terus dikenang oleh 
masyarakat Uma.  

Selain Herman Rigo dan Michael, tenaga lain yg juga berperan dalam proyek 
penerjemahan tsb adalah Johan M.Laua, Paulus K. Rigo dan banyak orang Uma 
lainnya.  

Sumber: 
KARTIDAYA, Triwulan I/1999  
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Sumber Misi: Child Evangelism Fellowship 

"Child Evangelism Fellowship(R)" memiliki Visi untuk menjangkau Anak-anak Bagi 
Kristus. "Child Evangelism Fellowship(R)" ini menyediakan informasi yang bagus untuk 
para pemimpin pelayanan anak. Pemimpin pelayan anak dapat belajar mengenai "Good 
News Clubs(R)", kesempatan pelayanan, pelatihan dan banyak lagi, "Tel-A-Story(R)" 
dan link lain yang menarik untuk anak-anak. Temukan informasi mengenai majalah 
"Evangelizing Today's Child", alat bantu mengajar, pendidikan, dan kesempatan bagi 
pelayan anak. Anda ingin tahu lebih banyak info? Subcribe saja Child Evangelism 
Fellowship yang terbit secara online di alamat:  

http://www.gospelcom.net/cef/  

Baru-baru ini Child Evangelism Fellowship (CEF) dan Scripture Union International (lihat 
dihttp://www.scripture.org.uk/) mendiskusikan tentang kerjasama mereka untuk 
menceritakan Injil kepada anak-anak. Kedua organisasi ini telah terbiasa untuk 
mengadakan pelayanan anak dan juga didukung oleh ribuan sukarelawan. Mereka 
menyediakan bahan pemuridan dan pengajaran dalam berbagai bahasa. Salut atas 
kerjasama mereka untuk mengabarkan Injil kepada anak-anak di seluruh dunia.  

 
Sumber: INTERNET FOR CHRISTIANS, Maret 27, 2000 / Issue 106  

URL lain yang menarik tentang/untuk anak:  

• Feed the Children  
http://www.feedthechildren.org/  

• Missionary Kid Home Page  
http://www.mknet.org/  

• Twenty-first Century Kids  
http://www.21stcenturykidsconnect.org/  

• Children's Mission Resource Center (dan Kids for the World) dari US Center for World 
Missions  
http://www.uscwm.org/  

  

http://www.gospelcom.net/cef/
http://www.scripture.org.uk/
http://www.feedthechildren.org/
http://www.mknet.org/
http://www.21stcenturykidsconnect.org/
http://www.uscwm.org/
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Info Sekilas: Selamat atas Peresmian Alkitab lengkap 
dalam bahasa Yali Selatan 

> First complete Bible for any of Irian Jaya's 250 languages !! 
> 
> The first complete Bible in any of Irian Jaya's 250  
> languages has been published by the Indonesian Bible  
> Society. The Southern Yali Bible -- a joint project  
> between the Evangelical Church of Irian Jaya and World  
> Team -- will be dedicated at Ninia on May 15-16, 2000.  

• Redaksi e-JEMMi mengucapkan selamat atas peresmian Alkitab (PL dan PB) dalam 
bahasa Yali Selatan yang dilaksanakan tanggal 16 Mei 2000 di Ninia, Irian Jaya. Ini 
Alkitab lengkap pertama dari 250 bahasa suku-suku !! WOW, banyak eh ... dan Puji 
Tuhan ... !! Selamat !!  

Anda mau tahu berapa waktu yang di perlukan unutk menerjemahkan Alkitab dalam 
bahasa Yali tsb?  

• Penerjemahan Alkitab PB ke dalam bahasa Yali Selatan dimulai pada tahun 1961 dan 
Alkitab tsb selesai cetak pada Oktober 1992 dan penduduk di Ninia mulai 
menggunakannya dlm ibadah tgl 29 Jan 1993.  

• Penerjemahan Alkitab PL ke dalam bahasa Yali Selatan dimulai pada tahun 1992 dan 
Alkitab tsb selesai cetak pada Maret 2000.  

• Proses ini memerlukan lebih dari empat tim dlm waktu hampir 40 thn!!  

Berikut ini adalah kutipan dari tulisan Pdt. Otto Kobak,  

"Penerjemahan Perjanjian Baru ke dalam bahasa Yali bukanlah hasil kerja satu orang 
saja. Sejak Pdt.Stan Dale mulai kemudian diteruskan oleh Pdt.Bruno de Leeuw, bahkan 
sampai Pdt.John Wilson melanjutkan dan melibatkan diri dalam proyek itu, mereka 
dibantu oleh beberapa orang lain yang bertindak sebagai penasehat bahasa dan 
sebagai rekan penerjemah yaitu: Bp. Enggiahap Bahabol, Bp. Erariek Balingga, Bp. 
Foliek Balingga, Pdt. Luliap Bahabol, Pdt. Fotohap Kobak dan Pdt.Otto Kobak. 
Disamping mereka ada banyak orang lain yang telah membantu dalam proyek ini untuk 
menyempurnakan penerjemahan PB. .... Kita semua tahu akan strategi iblis yang selalu 
menghalangi pekerjaan Tuhan, apalagi ia tidak mau kalau orang Yali akan membaca 
firman Allah dalam bahasanya sendiri. Karena itu sejak proyek terjemahan Alkitab ini di 
mulai sampai dengan selesainya kami melihat dan mengalami begitu banyak hambatan, 
kesulitan dan tantangan, apalagi pengorbanan. Tidak usah kiranya diungkapkan satu 
persatu kesukaran- kesukaran yang dihadapi dalam mewujudkan Alkitab ini, mulai dari 
penerjemahan, pengetikan, penyuntingan, percetakan dan seterusnya. Demikian juga 
betapa besarnya daya dan dana yang sudah terpakai dalam proyek ini. Tetapi itu 
semua dapat dilaksanakan karena Tuhan yang berfirman dalam Alkitab tetap hadir 
ditengah-tengah orang yang bekerja untuk-Nya. Namun sebagai kesaksian dapat kami 
sampaikan disini tentang kesukaran-kesukaran yang kami alami dalam penerjamahan 
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Alkitab ini. .... Sejak awal mulainya proyek ini oleh Pdt.Stan Dale iblis sudah melihat 
pekerjaan yang mulia ini, sehingga beliau dibunuh lalu pekerjaan ini terhenti. Sejak itu 
walaupun pekerjaan ini dilanjutkan selalu saja ada halangan-halangan seperti 
kesibukan lain yang menyita waktu, teks yang diketik selalu salah, masalah kesakitan, 
masalah perangkat komputer yang rusak beberapa kali, kesejahteraan keluarga, 
kenyamanan tempat kerja yang tidak memadai, teks yang diketik terhilang dari file 
sehingga harus di ulangi dan masih banyak lagi yang lainnya. Namun semua itu kami 
lewati dengan campur tangan Tuhan sehingga proyek penerjemahn ini diselesaikan. .... 
Usaha penerjemahan ini merupakan hasil kerja sama antara LAI, Gereja Injili di 
Indonesia dan Zending World Team. Dipersembahkan demi kemuliaan Kristus Tuhan 
kita dan semoga dengan berkat-Nya para pembaca akan lebih dikuatkan imannya 
melalui pembacaan Alkitab ini. Semoga!" ....  
Sumber: Pdt.Otto Kobak  

[Kalau anda menginginkan informasi/tulisan yang asli, lengkap, dan panjang, saya akan 
senang mengirimkan langsung setelah anda mengirim e-mail ke saya di alamat Endah 
<endah@sabda.org> :)]  

 

“  Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata: 
"Siapakah yang akan Kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk Aku?"  
Maka sahutku: "Ini aku, utuslah aku!"'  ”  

—(Yesaya 6:8) 

 

  

mailto:endah@sabda.org
http://alkitab.mobi/?Yesaya+6%3A8
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e-JEMMi 18/Mei/2000  
Editorial 

Salam sejahtera!  

Kerinduan kami menerbitkan e-JEMMi, adalah supaya masyarakat Kristen Indonesia 
dibukakan hatinya untuk melihat bagaimana kuasa Allah bekerja di berbagai tempat di 
seluruh penjuru dunia dengan luar biasa. Harapan kami biarlah melalui informasi yang 
diberikan masyarakat Kristen dapat terdorong untuk ikut ambil bagian secara aktif 
dalam pekerjaanNya. Banyak hal dapat kita lakukan untuk kemajuan Injil, misalnya: 
dengan menggerakkan persekutuan doa, menyebarkan info kegiatan/kesaksian misi 
bagi mereka yang membutuhkan, menolong mencari dan menyusun data untuk 
mengupdate info yang ada, atau terlibat langsung dengan bersaksi dan memberitakan 
Injil di mana dan kapan saja.  

Membagikan dan menyebarkan informasi misi yang diterbitkan e-JEMMi kepada teman-
teman lain juga bisa menjadi salah satu cara terlibat dalam pekerjaan misi. Tapi akan 
lebih baik lagi jika anda dapat mengirimkan cerita/info tentang misi/penginjilan yang 
dilakukan oleh gereja/yayasan/persekutuan/organisasi anda ke e-JEMMi. Untuk itu 
silakan berpartisipasi, marilah kita tidak hanya menjadi orang Kristen pasif, namun 
menjadi orang Kristen yang aktif berperan dalam mengekspresikan sukacita 
keselamatan yang telah kita peroleh dalam setiap bidang kehidupan kita.  

Selamat berkarya untuk Tuhan,  
Redaksi e-JEMMi -- Rudy Kurniadi  
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Profil Bangsa: Suku Suku Bajau 

Letak : Sulawesi Populasi : kira-kira 500.000 jiwa Bahasa : Bajau  

Suku Bajau atau orang Bajo adalah kelompok masyarakat yang memiliki mobilitas 
tinggi, sehingga tersebar di berbagai wilayah Indonesia, yakni di sekitar pantai P. 
Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, Flores dan lain-lain. Di Sulawesi, orang Bajau bisa 
ditemukan di Sulawesi Tenggara (Sultra) dan di Sulawesi Utara (Gorontalo). Di Sultra, 
penduduk dari suku Bajau mencapai 300.000 jiwa yang tersebar di 105 buah desa dari 
34 buah kecamatan di pesisir pantai Kabupaten Kolaka, Kendari, Buton dan Kabupaten 
Muna. Sementara di Sulut, mereka bisa ditemukan di Torosiaje, Kepulauan Togian. 
Kehidupan orang Bajau umumnya berlangsung di laut. Bahkan hidup itu sendiri bermula 
di laut. Suku Bajau termasuk kelompok etnis yang masih berada dalam kondisi 
ekonomi, sosial dan budaya yang belum berkembang. Di antara mereka ada yang 
masih hidup secara primitif dan bertempat tinggal di atas perahu kecil bersama istri, 
anak-anak serta anggota keluarga lainnya. Namun tidak semua orang Bajau hidup 
seperti itu. Orang Bajau percaya bahwa laut itu berpenghuni, dan di sana ada semua 
ciptaan Tuhan, sehingga orang Bajau selalu berhati-hati kalau turun ke laut. Mereka 
juga menempatkan unsur api, angin, tanah, dan air sebagai nilai sakral tinggi. Keempat 
unsur ini merupakan cerminan empat unsur penting lainnya, yaitu tubuh, hati, nyawa, 
dan manusia. Saat ini, orang Bajau masih membutuhkan perbaikan sarana medis dan 
pendidikan. Pelayanan imunisasi belum merata sehingga anak-anak suku Bajau 
terancam penyakit diphteria, infeksi saluran pernafasan, polio dan penyakit campak. 
Sedang di bidang pendidikan, masih banyak orang Bajau yang buta aksara latin, buta 
bahasa Indonesia, dan buta pendidikan dasar.  
Sumber: CD-ROM SABDA/LINK  

• Doakan agar Tuhan melawat dan berkarya di antara suku Bajau.  
• Doakan adanya lembaga & gereja yang digerakkan oleh Tuhan untuk mengadopsi suku 

Bajau dan terbeban untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka terutama dalam 
hal pelayanan medis dan pendidikan.  
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Cerita Misi: Open Doors - USA  

Warga Amerika dapat menjadi "Prajurit Cyber" dengan menggunakan komputer-
komputer mereka untuk menolong dan menguatkan orang-orang percaya di seluruh 
penjuru dunia yang mengalami penganiayaan. Open Doors - USA, lembaga pelayanan 
yang didirikan oleh Brother Andrew, telah membuat sebuah Situs Web < 
http://www.opendoorsusa.org > yang bertujuan untuk meberikan informasi bagi para 
umat Kristen tentang penganiayaan yang terjadi dan menolong mereka untuk 
melakukan tindakan yang tepat, antara lain dukungan doa, menjalin hubungan dengan 
pegawai pemerintah setempat dan juga menulis surat untuk memberikan dukungan 
semangat bagi umat Kristen yang mengalami aniaya tsb. Menurut Terry Madison, 
presiden dari Open Doors USA, sekitar 200 juta orang Kristen di 60 negara mengalami 
penganiayaan karena iman mereka kepada Yesus. "Sama seperti yang dialami oleh 
Petrus dan Paulus di abad pertama, maka saat ini jutaan orang Kristen juga mengalami 
penganiayaan."  

Di dalam Situs Web Open Doors, anda dapat membaca tentang kesaksian- kesaksian 
dari orang-orang yg telah mengalami penganiayaan dan juga berita seputar 
penganiayaan yg terjadi di berbagai belahan bumi. Saat mengunjungi Situs ini, para 
netter dapat mengikuti "global tour" untuk melihat sajian berita penganiayaan-
penganiayaan terbaru dan teraktual, dengan harapan dapat membuka mata dan hati 
mereka saat melihat keadaan menyedihkan yang dialami oleh umat Kristen yang 
teraniaya.  

 
Sumber: ReligionToday, Februari 2000  
Situs : http://www.opendoorsusa.org  

Catatan Redaksi: Puji Tuhan; di Indonesia, Open Doors sudah ada dengan nama 
Yayasan Obor Damai Indonesia dan mereka menerbitkan Buletin Doa dwibulanan 
berjudul "Pintu Terbuka."Buletin ini, berisi artikel, cerita dan Pokok Doa bulanan; ... 
semua tentang penganiayaan gereja dan orang-orang percaya di seluruh dunia. Kalau 
anda mau memilikinya (atau perlu informasi lebih lengkap), silakan kirim e-mail ke saya 
di alamat <Endah@sabda.org> dan saya akan forward permohonan tsb ke Yayasan 
Obor Damai Indonesia.  

  

http://www.opendoorsusa.org/
http://www.opendoorsusa.org/
mailto:Endah@sabda.org
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Sumber Misi: Scripture of Gift Mission, Pelayanan Misi di 
Afrika 

Scripture Gift Of Mission (SGM) - Africa 

http://www.sgm.org.za  
Scripture Gift Mission Africa, merupakan bagian dari SGM Internasional, terbit dengan 
tujuan untuk mempublikasikan bagian-bagian Alkitab dengan cara yang dapat diterima 
oleh kebudayaan setempat. Jika anda, atau teman-teman anda, sedang melakukan 
pelayanan misi di Afrika maka anda dapat menggunakan materi-materi dari SGM tsb. 
Materi tsb. diberikan secara gratis bagi setiap orang yang menginginkannya. Untuk 
informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Manie Lombard di <saf@sgm.org>.  
Sumber: Brigada Jan 21, 2000  

Pelayanan Misi di Afrika 

Beberapa URL yg ada hubungannya dengan pelayanan misi di Afrika antara lain:  

• Africa Inland Mission  
http://www.aim-us.org/  

• Africa Missions Resource Center  
http://www.africamissions.org/  

• Missions Out of Africa  
http://www.btc.co.za/missions/index.htm  

  

http://www.sgm.org.za/
mailto:saf@sgm.org
http://www.aim-us.org/
http://www.africamissions.org/
http://www.btc.co.za/missions/index.htm
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Doakan Misi Dunia: Tiongkok, Afrika Barat, Azerbaijan, 
Senegal 

Tiongkok 

Jumlah gereja di Tiongkok telah berkembang 18 kali lipat dalam kurun waktu 30 tahun 
terakhir ini. Mungkin ini adalah pertumbuhan gereja yang terbesar sejak hari Pentakosta 
pada abad yang pertama. Namun, di Tiongkok masih terdapat 1 milyard lebih penduduk 
yang belum percaya. Di seluruh negara cina hanya terdapat 20 seminari dengan 1200 
siswa. Bahkan di beberapa propinsi, hanya ada seorang pendeta yang melayani 60.000 
jemaat. Bersyukur atas pertumbuhan gereja di Tiongkok dan berdoa agar Allah 
menambahkan jumlah gembala bagi domba-dombaNya di Tiongkok.  
Sumber: Advance newsletter, Maret 19, 2000 Info Tiongkok: 
http://www.sabda.org/misi/china.htm  

Afrika Barat 

Orang Afrika Barat tergerak untuk meresponi panggilan Allah dengan memberitakan 
Kabar Baik dan kasih Allah bagi kelompok suku yang terabaikan. Saat ini ada lebih dari 
1 juta jiwa tinggal di perbatasan Gurun Sahara yang belum mendengar Injil. Para 
misionaris yang baru tiba di sana menghadapi rintangan budaya dan tidak memiliki 
sistem pendukung yang cukup untuk membagikan kebutuhan doa mereka. Doakan agar 
Tuhan menyediakan semua kebutuhan mereka baik kebutuhan rohani, emosi maupun 
ketahanan fisik. Berdoa juga agar mereka dapat memasyurkan namaNya di antara 
orang-orang yg hidup di perbatasan Sahara ini.  
Sumber: Advance Newsletter, Pebruari 2000  

Azerbaijan 

Warga Azerbaijan melihat sajian film "YESUS" yang ditayangkan oleh stasiun TV 
nasional Rusia. Semula stasiun ini menolak untuk menayangkan film tersebut, termasuk 
membagikan visi penginjilan, juga doa penutup dan tantangan untuk menyatakan iman 
percaya kepada Yesus Kristus. "Namun pada akhirnya, stasiun ini menayangkan film 
YESUS secara utuh bahkan juga menginjinkan penggilan untuk datang ke altar" kata 
seorang Kristen Azerbaijan. Para orang percaya di negara ini merencanakan untuk 
memulai produksi dan menayangkan siaran-siaran Kristen untuk penduduk Azerbaijan 
mulai tahun ini. Laporan ini disampaikan oleh Radio dan TV Rusia Internasional yang 
memiliki visi untuk menayangkan program Kristen ke semua warga Rusia dan wilayah-
wilayah yang dulu tergabung dalam Soviet Union.  
Sumber: HCJB world news, Pebruari 2000 (CMDNet Maret 2000)  

Senegal 

Sekelompok sukarelawan dari Amerika Serikat mengadakan Pemahaman Alkitab dan 
memutar film YESUS di desa Sereer, Senegal. Lebih dari 1100 orang melihat film 

http://www.sabda.org/misi/china.htm
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tersebut dan saat film berakhir, ada 40 kepala rumah tangga berdiri di hadapan publik 
untuk menyatakan keinginan mereka untuk mengikut Yesus. Puji kepada Tuhan atas 
keteguhan hati dan keberanian dari orang-orang percaya baru ini saat menyatakan 
iman mereka di depan umum. Berdoa agar Tuhan dapat memperlengkapi dan memakai 
mereka untuk memenangkan seluruh penduduk desa bagi Kristus. Bersyukur juga untuk 
pelayanan film YESUS.  
Sumber: Advance Newsletter, 23 Januari 2000  

Surat Anda: Buletin Pemuda di Gereja Saya? 

From: "Irland Gampamole"  
Subject: ALKITAB BAHASA YALI SELATAN  
>Shalom... 
>Hai, saya ingin memperoleh info lengkap/asli/panjang tentang  
>peresmian Alkitab dalam bahasa Yali selatan yang pertama di Papua ini. 
>Saya sudah baca buku "Penguasa-Penguasa Bumi" yang menceritakan  
>bagaimana orang-orang Yali dimenangkan bagi Kristus.  
>Jadi, kalau sekarang sudah ada Alkitab bahasa Yali selatan yang  
>lengkap, pasti merupakan suatu peristiwa penting bagi pemberitaan  
>Injil.  

Thanks untuk suratnya dan saya senang mengirim info tsb pada anda... [dan sudah 
mengirimnya ke banyak pemohon/teman yang lain :-) !!] BTW; buku yg anda baca tsb 
merupakan buku yg sangat baik. Kesaksiannya bagus ya ... puji !!Tuhan!! ... dan saya 
berharap kesaksian tsb semakin mendorong kita (you too eh!!) untuk memenangkan 
banyak orang.  

>Saya juga ingin minta ijin, bolehkah info tersebut saya masukkan  
>dalam buletin pemuda di gereja saya?  

Silakan dan dengan senang hati ... jangan lupa sumber/kreditnya. Dan, bila teman-
teman anda punya email ... Apakah alamat2 nya ... Bagus sekali kalau dari umur muda 
... mereka dapat menangkap visi untuk (e-)MISI ... untuk melayani/mengabarkan Injil ... 
ya !!  

>Terima kasih. 
>in Christ, 
>Irland. 
Terima kasih juga dan selamat melayani. 
Staf e-JEMMi  

“  Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata: 
"Siapakah yang akan Kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk Aku?"  
Maka sahutku: "Ini aku, utuslah aku!"'  ”  

—(Yesaya 6:8) 

http://alkitab.mobi/?Yesaya+6%3A8
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e-JEMMi 19/Mei/2000  
Editorial 

Shalom.  

Hari Kamis nanti, kita bersama akan memperingati hari Kenaikan Yesus ke Surga. 
"Amanat Agung" yang Yesus sampaikan kepada murid-muridNYA sesaat sebelum Dia 
terangkat, berlaku juga bagi kita saat ini, yaitu untuk mengabarkan berita Injil ke seluruh 
penjuru bumi.  

Banyak cara atau orang yang digunakan Allah untuk mengabarkan berita InjilNya tsb. 
Dalam edisi ini, anda akan diajak untuk melihat bagaimana Allah bekerja ditengah-
tengah suku Wai-wai dan memakai mereka untuk mengabarkan Injil ke suku-suku lain 
di wilayah Amazon. Selain itu, ada beberapa lembaga misi yang berfokus pada wilayah- 
wilayah di "Jendela 10/40". Mereka berperan aktif dalam menggenapi Amanat Agung, 
khususnya di wilayah-wilayah yang belum terjangkau dan masih terabaikan. Untuk 
mengetahui berita selengkapnya, dan untuk anda bisa berdoa bagi mereka, silakan 
simak sajian e-JEMMi no. 19 ini.  

Satu hal lagi, kami punya PENGUMUMAN PENTING bagi anda-anda semua. Bulan 
Juni nanti, e-MISI akan membuka KTB MISI elektronik, suatu media diskusi untuk 
mengetahui landasan Alkitab dan melihat bagaimana Allah memanggil kita untuk masuk 
dalam rencanaNya. Bagi anda yang tertarik, jangan lewatkan kolom "Dari Meja 
Redaksi" kali ini. SEGERA DAFTAR!! Jangan sampai ketinggalan ... :)  

Selamat membaca dan melayani,  
Redaksi (Endah)  
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Profil Bangsa: Suku Betawi 

Letak : DKI Jakarta Populasi : 500.000 jiwa Bahasa : Betawi  

Orang Betawi yang dianggap sebagai penduduk asli Jakarta merupakan suku yang 
terbentuk dari hasil pembauran suku-suku yang datang ke Batavia (nama lama kota 
Jakarta). Mereka adalah penduduk kota pelabuhan ini sejak abad 15. Kita bisa 
menjumpai orang-orang Betawi asli di kawasan pinggir kota Jakarta, misalnya, di Pasar 
Minggu (Jakarta Selatan), kawasan Condet (Jakarta Timur), Marunda, dll. Orang Betawi 
di tengah kota umumnya hidup sebagai pedagang, pegawai pemerintah, buruh, tukang, 
atau pegawai swasta. Sedangkan di daerah pinggiran, sebagian besar adalah petani, 
yaitu petani buah-buahan, petani sawah, dan pemelihara ikan. Namun karena areal 
pertanian mereka makin menyempit, karena banyak yang dijual untuk pembangunan 
perumahan, industri dan lain-lain, maka para petani itu mulai beralih pekerjaan menjadi 
buruh, pedagang, tukang ojek dan lain-lain. Bahasa yang dipakai adalah bahasa 
Melayu dialek kota dan pinggiran. Mereka juga memiliki kesenian yang khas, seperti 
lenong, ondel-ondel, topeng, tanjidor, atau wayang golek Betawi. Filsafat dasar mereka 
"Rezeki hanya buat hari ini, besok urusan besok. Generasi muda Betawi membutuhkan 
bekal ilmu pengetahuan yang cukup agar bisa beradaptasi di era teknologi dan 
informasi ini. Sementara itu orang Betawi lapisan bawah, yang sub-kulturnya masih 
agraris, membutuhkan pembaharuan sikap atau pandangan baru (mis : mengejar 
prestasi, hemat, daya saing dll) agar bisa bertahan hidup di kota metropolitan yang 
amat keras ini.  

 
Sumber: CD-ROM SABDA/LINK  

Doakan agar Tuhan melawat suku Betawi sehingga mereka juga memiliki kesempatan 
untuk mendengar Kabar Baik dan mengenal kasih Allah dalam hidup mereka. Doakan 
juga agar mereka tidak tergilas dengan cara hidup materialistis yang cenderung menjadi 
gaya hidup kota besar.  
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Cerita Misi: Si Duta Injil -- Suku Wai-Wai (Brasil)  

Suatu hari sekelompok orang Indian sedang mendayung perahunya di sepanjang 
sungai dan mereka berpapasan dengan seorang misionaris yang sedang mendayung 
perahu kanonya. Misionaris tersebut sedang bersiul-siul mendendangkan sebuah 
hymne yang telah dikenal oleh suku Indian tsb. Mereka pernah mendengar hymne itu 
dinyanyikan oleh suku Wai-wai. Lalu suku Indian itu mengundang misionaris tsb. untuk 
singgah dan tinggal di tempat mereka dan menceritakan kisah yang melatarbelakangi 
hymne tersebut. 20 tahun kemudian, misionaris dan para pemimpin gereja dari suku 
Indian tsb berhasil menerjemahkan Alkitab PB dan mendirikan sebuah gereja yang 
kokoh dan penuh semangat di wilayah mereka.  

Allah menggunakan suku Wai-wai secara mengagumkan. Mereka telah menyatakan 
kuasa Allah di antara suku-suku asli yg ada di Amerika Selatan. Homer Dowdy 
menceritakan hal ini dalam karyanya yg berjudul "Christ's Witchdoctor". Buku ini 
menjadi kisah terlaris sepanjang masa di antara para misionaris. Di buku ini Dowdy 
menceritakan dengan jelas bagaimana dukun suku Wai-wai yg paling ampuh mau 
bertobat dan datang pada Tuhan. Salain itu, saat ini telah berdiri satu gereja di setiap 
desa yang dihuni suku Wai-Wai, dan banyak orang beribadah di gereja secara teratur. 
Mereka memiliki keberanian yang luar biasa untuk memberitakan tentang kasih Yesus 
pada suku- suku lain. Mereka sering melakukan perjalanan ke wilayah suku-suku lain 
untuk menceritakan Injil. Namun, di sisi lain, ilmu sihir masih menjadi kekuatan spiritual 
yang mengikat kehidupan beberapa orang dari suku Wai-Wai. Saat menghadapi 
kebutuhan yang paling mendesak, orang-orang ini berdiri di tengah keragu-raguan 
antara mencari Tuhan atau pergi ke dukun. Doakan agar suku Wai-Wai menyerahkan 
sepenuh hatinya pada Yesus dan mau melayani Dia dengan cara menyebarluaskan Injil 
di wilayah Amazon.  

Sumber: 
Global Prayer Digest, 21 Maret 2000 <brigada-pubs-globalprayerdiges@XC.Org>  

  

mailto:brigada-pubs-globalprayerdiges@XC.Org
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Profil Misi: Lima organisasi "Gateway" ... 10/40 

Anda tentu sering mendengar istilah "Jendela 10/40" (10/40 Window), istilah yang 
dipakai untuk menyebut wilayah-wilayah yang didiami oleh suku-suku terabaikan (belum 
mengenal Injil) di sepanjang Asia sampai ke Afrika Barat, 10 derajat - 40 derajat di 
Utara Ekuator.  

Berikut ini adalah lima organisasi internasional yang menjadi pintu gerbang ("gateway") 
yang menjalin hubungan dengan gereja-gereja dan pekerja-pekerja lapangan di wilayah 
"Jendela 10/40" untuk menjangkau suku-suku yang belum mengenal Injil tsb :  

1. AD2000 and Beyond Movement  
AD2000 melacak suku-suku mana (yang terdaftar dlm Joshua Project 2000) yang telah 
diadopsi atau minimal telah dijadikan sebagai target dari gereja-gereja ataupun 
lembaga-lembaga misi. http://www.ad2000.org/e-mail: info@ad2000.org  

2. Dave Nesmith, Global Mapping International 
Pelayanan Dave adalah mengumpulkan dan menyebarkan informasi tentang siapa dan 
bekerja dimana. 
http://www.gmi.org/ e-mail: dn@xc.org  

3. Interdev/Strategic Evangelism Partnerships 
Interdev adalah lembaga yang memiliki spesialisasi dalam kerja sama (partnership), 
khususnya dengan suku-suku terabaikan. Lembaga ini melatih para fasilitator, dan juga 
mendorong kemajuan dari berbagai konferensi regional. Konferensi ini akan menolong 
orang-orang yang rindu untuk melayani di wilayah "Jendela 10/40". Informasi lebih 
lanjut, silakan kirim ke: interdev-uk@xc.org  

4. Christian Information Network (CIN) 
CIN mengatur kunjungan doa dan menyediakan fasilitas untuk tiap gerakan doa bagi 
area-area di Jendela 10/40. Saat ini, CIN telah mendistribusikan "Bethany Profiles" 
(berhubungan erat dengan Daftar Proyek Yosua/Joshua Project List ttg suku-suku yang 
terabaikan)  
http://www.christian-info.com/  
e-mail: 73422.3471@compuserve.com  

5. Manna Church (Gereja Manna) 
Gereja ini terletak di Fayetteville, NC, merupakan Pusat Jaringan Doa AD2000 (AD2000 
Prayer Network Center). Tugasnya adalah mengatur gereja-gereja untuk mendoakan 
suku-suku yang terdapat dalam Daftar Proyek Yosua (Joshua Project List) e-mail: 
Mannachurch@compuserve.com.  

 
Sumber: RESOURCES  

Red; Semua bahan/situs diatas dalam bahasa Inggris -- Anda punya bahan atau artikel 
Jendela 10/40 atau/dll. dalam Bahasa Indonesia?? Saya ingin bisa share dengan 
teman-teman e-JEMMi. <Endah@sabda.org>  

  

http://www.ad2000.org/e-mail
mailto:info@ad2000.org
http://www.gmi.org/
mailto:dn@xc.org
mailto:interdev-uk@xc.org
http://www.christian-info.com/
mailto:73422.3471@compuserve.com
mailto:Mannachurch@compuserve.com.
mailto:Endah@sabda.org


e-JEMMi 2000 
 

154 
 

Doakan Misi Dunia: Israel, Filipina, Vietnam 

Israel 

Ditengah-tengah merosotnya moral manusia, yang memicu terjadinya penganiayanan 
terhadap beberapa orang percaya dan jemaat, terlihat Injil tetap melangkah maju. 
Apabila ditinjau dari sudut pandang yang luas, kita perlu mengucap syukur atas 
penganiayaan-penganiayaan yang terjadi, karena hal ini membangkitkan banyak orang 
Israel tahu bahwa ada bangsa Yahudi yang percaya bahwa Yesus adalah Mesias. 
Pernah ada beberapa program televisi dan surat kabar yang menyatakan bahwa, 
meskipun tidak selalu berdampak positif bagi orang percaya, biarkanlah Dewan Israel 
mengetahui bahwa mereka memang ada. Beberapa tahun terakhir ini, ada kampanye-
kampanye yang dilakukan terus menerus, dengan cara mendistribusikan secara gratis 
"Film Yesus" dalam bahasa Ibrani atau Rusia. Hal tsb tidak hanya membawa jiwa-jiwa 
baru pada keselamatan, tetapi juga menarik keluar para orang percaya yang sembunyi-
sembunyi untuk bersekutu bersama. Meskipun sulit mengatakan bahwa mereka saat ini 
berada ditengah-tengah "revival (kebangkitan)", namun tubuh Kristus terus bertumbuh 
dan tidak menyusut. Doakan agar orang percaya di Israel terus bersandar pada Allah, 
satu-satunya sumber kekuatan mereka, ditengah-tengah situasi yang menghimpit 
mereka dan mereka dapat terus bertumbuh dalam iman dan pengenalannya kepada 
Kristus.  
Sumber: March 18, Eliyahu Ben-Haim, Israel via PrayerNet Newsletter, 
<prayernetnewsletter@eGroups.com>  

Filipina 

Keluarga-keluarga yang bermukim di pusat pengungsian seperti di Mt. Mayon 
mengalami kelaparan karena tidak ada cukup bahan makanan, menurut laporan pejabat 
pemerintah lokal. Dalam mencari bantuan makanan, pejabat pemerintah menjelaskan 
bahwa para pengungsi diharap untuk tinggal di kamp-kamp pengungsian sampai 4 
bulan mendatang. Persediaan pemerintah untuk mencukupi 80.000 orang, yang 
bermukim di pusat-pusat pengungsian di provinsi Albay (ratusan kilometer di sebelah 
Tenggara Manila), semakin berkurang.  

World Vision telah menyediakan paket-paket bantuan bagi komunitas tsb. Isi paket tsb 
a.l. beras, mi instant, ikan kering, susu bubuk, alas tidur, dan obat-obatan. "Bantuan ini 
merupakan salah satu bentuk kepedulian, terutama di tengah-tengah musim yang tak 
menentu ini. Namun hujan dan dingin terasa lebih berat daripada semua tanggapan 
positif yang telah kami terima. Tetapi ini benar-benar menghangatkan hati kami," kata 
tim World Vision. Berdoa supaya bantuan-bantuan terus mengalir bagi para pengungsi 
tsb. Doakan juga supaya mereka tidak menyalahkan Allah, namun semakin memiliki 
persekutuan yang erat denganNya ditengah-tengah musibah yang mereka hadapi.  
Sumber: March 7, World Vision's News Vision, Monrovia, CA  

Vietnam 

mailto:prayernetnewsletter@eGroups.com


e-JEMMi 2000 
 

155 
 

Banyak suku yang belum terjangkau Injil tinggal di daerah terlarang di wilayah Utara. 
Orang-orang Kristen tidak diijinkan untuk melayani mereka, tetapi beberapa orang 
Kristen tetap melakukannya. Satu pemimpin misi telah meluangkan waktunya selama 
satu bulan di penjara untuk melayani suku K'hong, dia juga menyelinap masuk dan 
keluar, melatih para perintis gereja untuk penginjilan. Untuk pelatihan yang akan 
datang, dia membutuhkan 500 Alkitab ($400). Apabila anda terbeban atau ingin 
membantu secara finansial, silakan mengunjungi Situs Web mereka 
di:http://www.christianaid.org/ atau menulis e-mail kepada Stephen Van Valkenburg di 
<steve@christianaid.org> Doakan agar program tsb dapat berjalan dengan lancar dan 
nama Tuhan dapat dimuliakan.  
Sumber: John M. Lindner <jml@christianaid.org>  

Dari Meja Redaksi: KTB Misi Elektronik  

Anda rindu untuk bertumbuh dalam Kristus? Anda ingin belajar tentang Misi ALLAH 
dalam dunia? Anda mau menjadi Saksi-saksi Kristus? ... atau ingin coba pengalaman 
baru <G><  

Berangkat dari kerinduan tsb maka Staf e-MISI ingin mengadakan KTB elektronik 
seputar pelayanan misi. KTB ini merupakan sarana diskusi untuk mengetahui landasan 
Alkitab dan melihat bagaimana Allah memanggil kita untuk masuk dalam rencanaNya. 
Terlebih lagi, supaya kita yang telah mengalami keselamatan itu dapat menyadari dan 
melaksanakan 'misi Allah bagi dunia' -- sehingga ini ("Misi Allah Bagi Dunia") jadi judul 
untuk bahan KTB e-MISI yang pertama!! [KTB ini terdiri atas 12 pelajaran dan 
berlangsung selama 12 minggu.]  

Sebagai langkah pertama kami hanya akan membuka dua kelompok diskusi dan jumlah 
anggotanya dibatasi hanya 20 orang per kelompok. Kelompok tsb akan bersama-sama 
diskusi bebas tentang satu topik/pelajaran selama 1 minggu. Kemudian minggu 
berikutnya akan mendapat bahan baru (pelajaran yang ikutnya <G><) dan 
mendiskusikannya lagi,... demikian seterusnya. Setiap bahan pelajaran akan dikirim 
oleh staf e-MISI kepada tiap anggota KTB secara rutin -- seminggu sekali.  

Menurut rencana, KTB tersebut akan dimulai pada akhir minggu kedua bulan Juni 2000 
(kira-kira Tanggal 15). Karena itu, bagi anda yang tertarik, silakan segera [ :) SECEPAT 
MUNGKIN :) ] menghubungi Staf e-MISI di alamat:  
<owner-i-kan-misi@xc.org>  
atau <staf-misi@sabda.org>  

“  Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata: 
"Siapakah yang akan Kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk Aku?"  
Maka sahutku: "Ini aku, utuslah aku!"'  ”  

—(Yesaya 6:8) 

http://www.christianaid.org/
mailto:steve@christianaid.org
mailto:jml@christianaid.org
mailto:owner-i-kan-misi@xc.org
mailto:staf-misi@sabda.org
http://alkitab.mobi/?Yesaya+6%3A8
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e-JEMMi 20/Juni/2000  
Editorial 

Salam dalam kasih Kristus.  

Edisi No. 20 ini akan mengingatkan kita untuk berdoa bagi suku yang terabaikan, yang 
belum terjangkau Injil dan juga badan atau lembaga pelayanan misi yang bergerak 
melayani suku-suku yang terabaikan tsb. Untuk itu kita akan mengenal dua lembaga 
misi: AMO dan Adopt-A-People. Kedua lembaga misi ini serupa namun tak sama, 
karena AMO terkhusus membahas negara-negara seputar Asia, sedangkan Adopt-A-
People memiliki jangkauan yang lebih luas lagi. Simaklah kolom "Sumber Misi" dan 
anda akan mendapat informasi lebih lengkap.  

Keterbatasan penguasaan bahasa bisa menjadi kendala utama untuk melakukan 
penginjilan pada suku-suku yang belum terjangkau. Namun, tahukah anda bahwa saat 
ini telah ada sebuah lembaga misi yang memiliki kaset rekaman tentang Injil dlm 5.109 
bahasa suku di seluruh penjuru dunia? Kaset rekaman ini dapat juga dimaksudkan 
untuk menolong para penginjil yang terbeban melayani suku-suku yang belum 
terjangkau dan yang belum mengenal Injil agar dipakai menjadi alat penginjilan untuk 
suku-suku tsb. Untuk itu kami akan memperkenalkan misi "Gospel Recordings" yang 
pasti berguna untuk anda ketahui.  

Selamat melayani!  
Redaksi  

[Terima kasih kepada pembaca e-JEMMi yang sudah mengirim daftar email teman-
teman anda yang tertarik dengan misi di Indonesia dan e-JEMMi! Ada lagi yang ingin 
mengirim daftar email?? :) SELAMAT DATANG! bagi rekan-rekan yang baru bergabung 
dengan e-JEMMi.]  
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Profil Bangsa: Brunei 

Luas : 5.800 km2. Dua daerah kecil yang terpisah di Serawak, Malaysia Timur di pulau 
Kalimantan. Beriklim tropis, 70% hutan dengan curah hujan yang lebat.  

Penduduk: (1995) 301.0002, 5%52/km2 Suku bangsa:  

1. Orang Melayu 70,5%. 
Menguasai pemerintahan dan banyak bekerja sebagai pegawai negeri. Banyak orang 
dari suku-suku terasing yang menganut agama Islam dan telah menjadi bagian dari 
orang Melayu.  

2. Orang Tiongkok 16%. 
80% dari mereka bukan merupakan warga negara Brunai. Jumlah ini secara berangsur 
menurun karena mereka meninggalkan Brunei. Perdagangan banyak dikuasai mereka.  

3. Suku-suku terpencil 5,3%. 
Yang utama adalah orang Iban, Kedayan, Kayan, Kenyah, Kiput, Murut dan Tutung.  

4. Orang asing 8,2%. 
Orang Inggris 6.000; Asia Selatan 4.200; Gurkha 1.000; Korea; dan Filipina. Sebagian 
besar bekerja pada industri minyak.  

Bebas buta huruf 85%. Bahasa nasional: Bhs. Melayu, Bhs. Inggris. Jumlah bahasa 7. 
Bahasa dengan Kitab Suci: 9 bahasa = Alkitab (PL & PB), dan 1 bahasa = Alkitab (PB)  

Ibu kota: Bandar Seri Begawan. Penduduk 66.000. Penduduk perkotaan 59%.  

Ekonomi: Seluruhnya bergantung pada minyak, dengan perkiraan cadangan untuk 25 
tahun. Merupakan salah satu bangsa terkaya di Asia. Pendapatan per orang US $ 
14.120 (67% dibanding USA).  

Politik: Menolak bergabung dengan Federasi Malaysia pada th. 1963. Berada di bawah 
perlindungan Inggris sampai merdeka th. 1983. Sultan memerintah sebagai raja yang 
mutlak. Struktur demokrasi masih dalam tahap permulaan.  

Agama: Islam merupakan agama negara. Jaminan undang-undang untuk kebebasan 
beragama lain mulai berkurang dan pembatasan terhadap kegiatan kekristenan 
meningkat. Islam 71%. Semua orang Melayu, beberapa orang Iban, Muirut dan suku 
bangsa yang lain. Agama Tiongkok 9% Tidak beragama 6,5%. Orang Tiongkok dan 
orang non-Melayu. Animisme/Kepercayaan lain 5,5%. Sebagian besar suku terasing. 
Beberapa orang beragama Hindu dan Budha. Kristen 8%. Kr. Tradisi 3%. Gabungan 
5%. Pertumbuhan 1,6%. Protestan 3,8%. Gabungan 2,8%. Pertumbuhan 2,2%. Roma 
Katolik 3,9%. Gabungan 2%. Pertumbuhan 0,7%. Sekte dan bidat asing 0,02%. 
Pertumbuhan 5,2%. Sekte dan bidat pribumi 0,19%. Pertumbuhan 1,1%.  

Misionaris ke Brunei 5 (sampai th. 1991)  

 
Sumber: CD SABDA/LINK  
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Cerita Misi: Suku Tarra  

Sesuai dengan penglihatan yang diterimanya, maka Bakele, orang percaya dari 
Ethiopia, berjalan ke arah Selatan sejauh yang dia mampu. Evangelis ini berjalan terus 
selama 10 hari, akhirnya dia sampai di persimpangan antara jalan Omo dan sungai 
Dencheyo di Ethiopia Selatan. Dan di sini ia menghentikan perjalanannya. Tempat tsb. 
merupakan tempat pemukiman suku Tarra, lalu dia membangun sebuah gubuk dan 
mulai mempelajari bahasa dari suku Tarra, kelompok semi nomaden yang memiliki 
20.000 warga. Bakele menceritakan tentang imannya dan mengenai keselamatan yang 
dari Yesus Kristus kepada Suku Tarra tersebut. Dan yang pertama kali mengikut Yesus 
adalah anak raja suku Tara dan istrinya. Selanjutnya Bakele juga mulai mengajarkan 
bahasa nasional Ethiopia (Amharic) kepada mereka berdua, karena Alkitab telah 
diterjemahkan dalam bahasa tersebut.  

Tetapi ada 3 dukun yang cemburu dan mencoba secara terus-menerus untuk 
membunuh Bakele, sehingga Bekele meminta perlindungan Allah atas dirinya. Akhirnya 
2 dari 3 dukun tsb meninggal karena sakit dan yang seorang mati karena tersambar 
petir.  

Sebuah surat SIM Int'l terbaru menuliskan bahwa wilayah suku Tarra yang terisolasi tsb, 
saat ini telah memiliki sekolah Tarra yang sedang berkembang dengan guru-guru 
Kristennya dan 60 orang percaya yang beribadah dalam suatu gereja kecil. Doakan 
Gereja Tarra yang baru berdiri tsb agar bertumbuh dalam semangat. Berdoa juga agar 
Tuhan terus menyatakan diriNya, kuasaNya dan kasihNya pada suku Tarra. Doakan 
juga agar gereja Tarra dapat menangkap visi untuk menjangkau para tetangganya yang 
masih terhilang.  

Sumber: 
 
Sumber: Global Prayer Digest, Februari 2000 <GPDMOD@wciu.edu>  

  

mailto:GPDMOD@wciu.edu
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Sumber Misi: AMO, AAPC 

Asian Minorities Outreach (AMO)  

"Faces of the Unreached in Laos: Southeast Asia's Forgotten Nation" merupakan judul 
buku baru yang dibuat oleh AMO yang berisi tentang 138 profil suku bangsa -- 50 
diantaranya belum pernah dimunculkan dalam daftar kelompok suku yang terabaikan. 
Buku ini menyajikan informasi sejarah dan budaya yang telah dikaji secara mendalam, 
disertai dengan peta-peta dan juga foto-foto. Untuk informasi lengkap dalam bahasa 
inggris, silakan kirim e-mail ke: amo@xc.org  

• AMOhttp://www.antioch.com.sg/mission/asianmo  
• Asian Minorities Outreach, P.O. Box 901, Palestine, TX 75802.  

Adopt-A-People Clearinghouse (AAPC) 

AAPC menyediakan informasi dan kesempatan untuk bekerja sama dalam melayani 
kelompok suku yang terabaikan. Dalam Situsnya, anda dapat mengakses sekitar 1500 
profil suku bangsa yang terabaikan lengkap dengan lokasi, populasi, dan faktor sosial-
ekonomi. AAPC juga menawarkan peta, video dan bahkan buletin yang dapat menolong 
anda untuk memulai suatu program adopsi dalam persekutuan anda.  

• AAPC : http://www.aapc.net/  

URL Lain 

Beberapa URL lain yang juga mengulas kelompok suku terabaikan dan yang 
mendukung pelayanan tsb, yaitu:  

• Mission to Unreached Peopleshttp://www.mup.org/mupinfo  

• Unreached People Group Informationhttp://www.cmd.org.nz/upg.html  

• New Tribes Missionhttp://www.ntm.org/  

• Gospel Recordings http://www.GospelRecordings.com/  

• The Jesus Film language listhttp://www.jesusfilm.org/  

• People Group Consultant Research Assistant  
<http://www.brigada.org/pgcra/index.htm  

• GMI's Mission Research Web Sites List  
http://www.gmi.org/research/websites.htm  

mailto:amo@xc.org
http://www.antioch.com.sg/mission/asianmo
http://www.aapc.net/
http://www.mup.org/mupinfo
http://www.cmd.org.nz/upg.html
http://www.ntm.org/
http://www.gospelrecordings.com/
http://www.jesusfilm.org/
http://www.brigada.org/pgcra/index.htm
http://www.gmi.org/research/websites.htm
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Sumber: "RESOURCES", dan Advance Newsletter  

Doakan Misi Dunia: Cambodia, Banglades, Palawan, India 

Cambodia 

AD2000 Movement melaporkan bahwa sebuah institut perintisan gereja di Cambodia 
telah menampakkan hasil. Lebih dari 57 orang (pria dan wanita) yang telah mengikuti 
pelatihan perintisan gereja, mendirikan gereja-gereja di propinsi Rattankari, Kampong 
Thom dan Takeo. Di Jakai, lebih dari 1000 orang telah mengikut Kristus, dan di 
Kampong Thom ada sekitar 60 orang telah dibaptis dalam satu hari. Di Takeo terdapat 
43 orang yang memutuskan menjadi Kristen. Gereja Injil di Cambodia terus bertumbuh. 
Dari 50 gereja di tahun 1992, saat ini jumlahnya telah meningkat menjadi 1000. 
Pemimpin Gereja di beberapa kota dan propinsi bertemu secara teratur untuk 
membicarakan tentang strategi-strategi nasional. Ada 21 tim yang menayangkan film 
Yesus di negara ini, dan sejumlah gereja Kristen telah mulai didirikan pada kelompok 
suku yang semula belum terjangkau oleh Injil."  
Sumber: Friday Fax  

Banglades 

Kabar baik tentang Kasih Allah terus menerus disebarkan di Banglades. Sebuah 
lembaga penginjilan menceritakan bahwa sekitar 3.756 warga Banglades telah 
mengambil keputusan untuk menjadi pengikut Kristus dan pelayanan Kristen telah 
dibuka di 40 desa selama setahun terakhir ini. Lembaga lainnya melaporkan bahwa 
dalam kelompok suku Khyang dan Khum (merupakan wilayah terpencil di Banglades) 
telah ada 450 orang percaya dan 8 gereja baru. Terus berdoa bagi jiwa-jiwa baru tsb 
agar mereka dapat bertumbuh dan menjadi saksi-saksi Kristus di Banglades.  
Sumber: Advance Newsletter  

Palawan 

Menurut laporan New Tribes Mission (NTM), saat terjadi hujan deras dan wabah tikus di 
pulau Palawan, penduduk Tagbanwa yang bermukim di sana telah kehabisan pangan 
(hampir kelaparan). Para misionaris lokal telah meminta Allah melalui doa-doa mereka 
supaya mencukupkan kebutuhan-kebutuhan pangan mereka. Wakil dari NTM, Jody 
Crain, saat ini sedang mengunjungi beberapa gereja Tagbanwa, pemimpin-peimipin 
gereja dan para misionaris yang bekerja di sana, untuk mendorong dan memberikan 
semangat bagi mereka dalam menghadapi masa yang sulit ini. Berdoa supaya Jody 
selamat dalam perjalanannya dan dia dapat menolong mereka. Doakan juga agar 
penduduk Tagbanwa tetap teguh dalam iman mereka.  
Sumber: April 4, Mission Network News  

India 
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Sukarbhai, seorang dukun hebat, memiliki pengaruh yang sangat besar di Gujarat. Para 
penduduk desa takut padanya karena dia memiliki kekuatan untuk membuat orang 
menjadi sakit dan hanya dia mampu untuk menyembuhkannya. Para pekerja dari Every 
Home Crusade (EHC) mengalami perlawanan saat mereka mulai menceritakan tentang 
Injil di desa itu. Suatu hari, Sukarbhai mengalami sakit parah dan dia tidak memiliki 
kekuatan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Tim EHC mulai melakukan pendekatan 
dan menceritakan tentang Yesus dan kuasa penyembuhanNya padanya. Lalu mereka 
berpuasa dan berdoa baginya dalam nama Yesus. Puji Tuhan, Sukarbhai memperoleh 
kesembuhan dan dia segera melepaskan semua jimatnya. Pada suatu saat, dia 
menyerahkan hidupnya secara penuh pada Kristus dan keluarganya mulai mengikuti 
langkahnya. Hal ini membuat para penduduk desa bersedia untuk memulai kelas 
pemahaman Alkitab yang dipimpin oleh EHC. Berdoa terus bagi tim EHC agar mereka 
dapat memenangkan seluruh penduduk desa tsb dan juga dapat menolong mereka 
untuk bertumbuh.  
Sumber: Maret 24, India Mail, <imahq@vsnl.com>  

  

mailto:imahq@vsnl.com
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Info Sekilas: Gospel Recordings, KTB Misi Elektronik 

Gospel Recordings  

Gospel Recording, yang prioritas utamanya adalah membagikan kaset- kaset rekaman 
dasar penginjilan pada kelompok masyarakat maupun wilayah-wilayah yang masih buta 
huruf, saat ini telah memiliki kaset rekaman dasar Penginjilan dalam 419 bahasa suku di 
Indonesia seperti di bawah ini:  

(1) ABAB: Penukal04108 -----------------> (419) YONGKOM00525  

[Semua bahasa yang terdaftar tersebut memiliki "rekaman kaset dasar penginjilan" 
(sekitar 40 menit untuk masing-masing bahasa)]  

Gospel Recording juga menyediakan halaman peta dan buklet bergambar (untuk 
menolong mengatasi keterbatasan bahasa), beserta naskah dan kaset-kaset ulasannya 
dalam "berbagai bahasa" (tetapi belum ada daftar tentang bahasa-bahasa mana yang 
memiliki sarana tersebut) Sebagai tambahan, beberapa ratus bahasa kini telah memiliki 
"Good News-audio visual" (Rekaman Injil dalam bentuk audio-visual), lengkap dari 
cerita Kejadian sampai Kenaikan Yesus ke Surga -- terdiri atas 40 gambar dengan 
rekaman narasi dalam berbagai bahasa. Bila anda ingin tahu informasi tersebut secara 
lengkap, silakan berkunjung ke Situs Gospel Recordings di alamat:  

http://www.GospelRecordings.com/  

 
Sumber: Leland Brown  

N.B: Bila anda ingin daftar lengkap dari 419 bahasa suku di Indonesia, kirim e-mail 
langsung ke Endah <Endah@sabda.org>  

KTB Misi Elektronik 

Sampai edisi ini terbit sudah ada 32 orang yang ingin mengikuti KTB ini. Terima kasih 
untuk surat-surat anda dan kami staf e-MISI sedang mempersiapkan segala sesuatunya 
untuk pelaksanaan KTB tersebut. Hanya TINGGAL 1 MINGGU LAGI!!! Kami masih 
menunggu anda-anda yang belum daftar. Karena itu, segera daftar dan jangan sampai 
ketinggalan, sehingga kita dapat sama-sama diskusi, belajar dan mengetahui tentang 
"Misi Allah bagi Dunia" (dgn fokus diskusi/aplikasi utk Indonesia) dan mau terlibat 
secara langsung dalam berbagai pekerjaan misi. Sekali lagi, waktu pendaftaran hanya 
TINGGAL 1 MINGGU ini (kami akan mulai 15 Juni).. Okelah, Karena itu, bagi yang 
tertarik, silakan segera [ :) SECEPAT MUNGKIN :) ] menghubungi Staf e-MISI di 
alamat:  

<owner-i-kan-misi@xc.org> atau <staf-misi@sabda.org>  

http://www.gospelrecordings.com/
mailto:Endah@sabda.org
mailto:owner-i-kan-misi@xc.org
mailto:staf-misi@sabda.org
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URL/Link Edisi ini  

• FRIDAYFax (DAWN - Eropa)danCMDNet Updatehttp://www.cmd.org.nz/  
• Advance Newsletter // Brigada Today http://www.brigada.org/  
• Mission Network Newshttp://www.gospelcom.net/mnn  

“  "Never afraid of giving up your best, and God will give you His better."  ”  
—(Quick Quotes) 

 

“  Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata: 
"Siapakah yang akan Kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk Aku?"  
Maka sahutku: "Ini aku, utuslah aku!"'  ”  

—(Yesaya 6:8) 

  

http://www.cmd.org.nz/
http://www.brigada.org/
http://www.gospelcom.net/mnn
http://alkitab.mobi/?Yesaya+6%3A8
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e-JEMMi 21/Juni/2000  
Editorial 

Shalom.  

Berbicara mengenai penginjilan, Rasul Paulus memiliki semangat dan motivasi yang 
luar biasa. Bagi Paulus, memberitakan Injil bukanlah suatu pilihan, tapi satu keputusan. 
Karena itu ia berkata: "Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan 
untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku, jika aku 
tidak memberitakan Injil." (1Korintus 9:16) 

 Banyak orang yang mengasihi Tuhan melakukan apa yang Paulus lakukan, 
memberikan hidupnya untuk dipakai Tuhan memberitakan Injil ke tempat yang 
membutuhkan. Orang-orang tsb. sering kali mengalami kesulitan dan kekurangan, 
bahkan nyawanya seringkali terancam. Dan orang- orang seperti ini membutuhkan 
dukungan doa agar mereka tetap bertahan dan tetap bertekun ditengah kesulitan-
kesulitan yang mereka alami. Siapakah yang akan berdoa bagi mereka? Hal inilah yang 
mendorong kami, setahun yang lalu, untuk membuat situs e-Misi dan menerbitkan 
publikasi elektronik e-JEMMi sebagai media sumber informasi pelayanan misi 
berbahasa Indonesia sehingga masyarakat Kristen Indonesia (termasuk anda) 
mendapatkan informasi yang cukup, baik tentang misi se dunia maupun misi di 
Indonesia. Harapan kami para pembaca bisa ikut ambil bagian dalam panggilan (e-)misi 
ini, baik dengan terlibat secara langsung maupun berdoa bagi pelayanan misi yang 
ada. :)  

• Maukah anda melibatkan diri dalam misi Tuhan?  

Tuhan Memberkati!  
Redaksi  

  

http://alkitab.mobi/?1Korintus+9%3A16
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Profil Bangsa: Suku Bima 

Letak : Nusa Tenggara Barat Populasi : 500.000 jiwa Bahasa : Bima  

Suku Bima tinggal di daerah dataran rendah, wilayah kabupaten Bima, Donggo dan 
Sangiang, Propinsi Nusa Tenggara Barat. Kebanyakan dari mereka bermukim sekitar 5 
km atau lebih dari pesisir pantai. Mereka juga disebut suku "Oma" (artinya berpindah-
pindah) karena sering hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. 
Mata pencaharian yang utama adalah meramu. Selain itu, mereka juga bertani, 
beternak kuda dan berburu. Suku Bima terkenal dengan kudanya yang kecil tetapi kuat. 
Bahasa Bima terdiri atas berbagai dialek, yaitu dialek Bima, Bima Donggo dan 
Sangiang (termasuk kelompok Melayu Polynesia). Secara umum, penduduk Nusa 
Tenggara Barat sangat terikat dengan adat dan agamanya. Namun demikian, mereka 
tidak menutup diri sama sekali dari pengaruh luar. Mereka cenderung beranggapan 
segala yang berasal dari luar itu baik, terutama yang menyangkut kebudayaan dan 
teknologi. Cara hidup dan berfikir mereka sudah mengikuti pola modern, hidup hemat, 
cermat dan ekonomis. Kepercayaan asli orang Bima disebut pare no bongi, yaitu 
kepercayaan terhadap roh nenek moyang. Mereka juga percaya adanya sebatang 
pohon besar di Kalate yang dianggap sakti, Murmas tempat para dewa Gunung Rinjani 
yaitu tempat tinggal para Batara dan dewi- dewi. Suku Bima bagian timur mayoritas 
menganut agama Kristen. Tenaga kesehatan sangat diperlukan bagi orang Bima. 
Tingkat kematian sangat tinggi. Masyarakat hanya percaya kepada para dukun dan ahli 
sihir. Juga dibutuhkan program pendidikan dan alat pertanian yang cukup baik untuk 
bercocok tanam.  

 
Sumber: CD-ROM SABDA/LINK  

Marilah kita ikut mendukung suku Bima dlm doa, biarlah Tuhan melawat mereka 
dengan kasihNya sehingga mereka memiliki kesempatan untuk mengenal Kasih Allah. 
Doakan juga agar ada orang-orang yang terbeban untuk melayani kebutuhan 
kesehatan, pendidikan dan pembinaan bagi mereka. Doakan bagi Suku Bima yang 
beragama Kristen agar dapat menjadi teladan dan saluran berkat bagi suku yang lain, 
sehingga nama Tuhan dimuliakan di tempat ini.  
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Seputar Misi: Kabiye, Indonesia, Comoros  

Kabiye, Togo 

Seorang pekerja dari International Service Corps, Lin Pinter, pergi berkunjung ke 
sebuah penjara di Kara untuk menceritakan tentang Alkitab. Hari sebelumnya, Lin telah 
menayangkan film Yesus dalam bahasa Kabiye di penjara tsb, di hadapan 600 napi. 
Bahkan ketika tanda bel makan siang dibunyikan, hanya ada 20 napi yang 
meninggalkan ruangan untuk makan. Ada sekitar 37 napi yang bertobat. Doakan 
supaya ke-37 napi tsb mempercayai jaminan Keselamatan dan mereka mau hidup 
kudus dan benar. Doakan juga agar mereka dapat menjadi saksi Kristus bagi sesama 
napi ataupun bagi para penduduk desa dimana mereka tinggal (saat mereka telah 
dibebaskan). Terima kasih juga atas dukungan doa anda bagi desa Kagnafele, Benin 
beberapa bulan yang lalu, saat kami mulai mendirikan sebuah gereja di sana. Baru-baru 
ini, mereka telah memilih 3 pemuda untuk menjadi pemimpin gereja sehingga mereka 
dapat menangani kegiatan beribadah di gereja tsb bahkan setelah kami pergi 
meninggalkan desa tsb. Terus berdoa untuk para pemuda di sana, agar mereka dapat 
terus hidup kudus dan mengalami jamahan Roh Kudus untuk memenangkan para 
penduduk desa lainnya.  
Sumber: Suzanne Crocker <thecrockers@bibway.com>  

Indonesia 

a. FILM YESUS 
Menurut laporan tim Proyek Film Yesus ada banyak orang menyatakan 
percayanya pada Kristus saat dilakukan pemutaran film Yesus di 10 kota di 
Indonesia. Proyek tsb merupakan kerja sama antara staff Lembaga Pelayanan 
Mahasiswa Indonesia (LPMI), tim film Yesus, dan sejumlah orang Kristen dari 
berbagai pulau. LPMI melaporkan, "...pada bulan November, lebih dari 28 juta 
orang di pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi dan Bali melihat film tsb atau 
mendengar versi siaran radio." Diperkirakan, sekitar 8,6 juta orang melihat film 
Yesus di televisi, 19 juta orang mendengar siaran versi radio yang disiarkan oleh 
126 stasiun radio, lebih dari 300.000 orang melihat versi 16mm, dan 600.000 
orang menonton videonya. Film Yesus tsb menceritakan tentang kehidupan, 
kematian dan kebangkitan Yesus. Untuk keterangan lebih lanjut, silakan 
menghubungi Proyek Film Yesus di alamat: http://www.jesusfilm.org/  
Sumber: ReligionToday News Summary for Monday, April 24, 2000  

b. Maluku dan Irian Jaya 
Saat ini keadaan Maluku dan Irian Jaya masih menjadi pergumulan doa untuk 
orang-orang percaya di seluruh Indonesia. Di Maluku, banyak saudara-saudara 
kita yang masih tinggal di pengungsian. Di sana gesekan kecil dengan umat lain 
dapat menimbulkan musibah yang besar. Doakan orang-orang percaya di 
Maluku agar tetap sabar, tabah, dan dapat mengendalikan diri agar tidak 
terbakar emosinya, dan tetap memiliki iman percaya pada Tuhan dan tetap 
berserah pada Tuhan. Doakan pula agar Tuhan menjamah tiap-tiap pribadi baik 
yang Kristen maupun tidak, berdoa agar segala dendam dan sakit hati dipulihkan 

mailto:thecrockers@bibway.com
http://www.jesusfilm.org/
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shg tercipta kedamaian di tanah Maluku. Sementara itu di Irian Jaya orang 
memiliki permasalahan yang lain lagi, selain berbenturan dengan para 
pendatang, saat ini ada sekelompok orang yang ingin memisahkan diri dari 
negara Indonesia. Doakan agar Tuhan menjamah tiap-tiap hati orang Irian agar 
benar-benar memiliki hati yang penuh percaya pada Tuhan, dan tidak sekedar 
menjadi orang Kristen KTP. Doakan pula agar segala permasalahan dapat 
dibicarakan dengan hati yang terbuka, sehingga mendapatkan kesepakatan 
antara kedua belah pihak.  

Comoros 

Sekitar setahun yang lalu Kamar dan Liliane Attoumane melakukan perjalanan ke Afrika 
Selatan. Mereka berdua berasal dari Comoros, kepulauan di pantai timur Afrika. Di 
tempat asal mereka, penginjilan dilarang dan hanya ada sedikit orang Kristen di sana. 
Kamar memulai ceritanya bahwa sebelum dia tiba di Pretoria, dia belum pernah 
mendengar tentang Yesus, maupun bertemu dengan orang Kristen. Tetapi Tuhan 
ternyata memiliki rencana khusus bagi pasangan Kamar dan Liliane ini. Suatu hari, saat 
mereka mengembara tanpa tujuan menyusuri jalan, mereka bertemu dengan Andre dan 
Rentia, sepasang misionaris. Kedua misionaris itu merasa kasihan pada Kamar dan 
Liliane, lalu mengajak keduanya tinggal di rumah mereka. Sesudah itu Rentia dan 
Andre juga bertemu beberapa pelajar lain dari Comoros, lalu mengajak mereka untuk 
tinggal bersama pasangan ini. Rentia tidak terlalu menguasai bahasa Perancis, karena 
itu dia tidak dapat bercerita banyak tentang Alkitab pada orang-orang yang telah tinggal 
bersama dia. Namun, mereka mendengar bahwa International School of Ministries 
memiliki video Pemahaman Alkitab (PA) dalam bahasa Perancis dari AFNET. Oleh 
sebab itu, dengan video ini mereka membuka sekolah Alkitab di rumah mereka sendiri, 
dengan 13 murid non-Kristen. Lima diantaranya, saat ini telah menjadi Kristen; dan 
sisanya masih dalam taraf merenungkan. Para pelajar yang Kristen segera merasakan 
akibatnya. Ketika keluarga mereka di Comoros mendengar tentang pertobatan mereka, 
segera keluarga mereka di Comoros menghentikan pengiriman uang, dan membuat 
berbagai ancaman pada mereka. Kamar juga merasakan konsekuensinya, dia 
kehilangan pekerjaan karena dia selalu meminta ijin untuk pergi ke gereja setiap hari 
minggu. Liliane berkata, "Saya akan belajar sebanyak mungkin dan semampu saya 
tentang Yesus dan dapat bersaksi kepada orang lain saat saya kembali ke Comoros 
nanti. Para misionaris lain mungkin tidak bisa melakukan perjalanan ke Comoros, tetapi 
saya bisa..." Dukung dalam doa supaya mereka dapat mengabarkan Injil di Comoros 
dan memenangkan banyak jiwa.  

Sumber: 
Dr. Johan Combrinck  
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Cerita Misi: Publikasi Misi "e-JEMMi"  

Apakah ada di antara pembaca yang belum tahu tentang e-JEMMi? Bagi anda-anda 
yang baru pertama kali mendapat e-JEMMi, pasti bertanya- tanya, apa dan siapakah e-
JEMMi itu?  

e-JEMMi adalah singkatan dari Jurnal Elektronik Mingguan Misi, yaitu sebuah jurnal 
elektronik mingguan yang menyajikan informasi/berita/ sumber/kesaksian dari dunia 
misi, baik yang terjadi di dunia ataupun di Indonesia. e-JEMMi adalah publikasi misi 
pertama melalui internet dalam bahasa Indonesia. Adapun tujuan dari diterbitkannya e-
JEMMi adalah agar pembaca mendapatkan informasi untuk melihat apa yang sedang 
Allah kerjakan bagi dunia atau tentang rencana Allah bagi misi (di dunia dan di 
Indonesia). Dengan informasi-informasi yang dikirimkan tsb. kami rindu untuk melihat 
para pembaca terdorong terlibat dalam pekerjaan misi ini, baik secara langsung di 
ladang misi maupun berdoa bagi mereka/kami.  

Bahan-bahan e-JEMMi merupakan hasil kompilasi dari berbagai sumber yang ada, 
diantaranya FridayFax, CMDNet, OMF, YWAM, WEC, e-MISI dan lain-lain termasuk 
didalamnya partisipasi dari para anggota e-JEMMi. Jurnal ini disusun oleh tim redaksi e-
JEMMi. Anggota yang terdaftar "langsung" dalam milis publikasi ini sekarang telah 
berjumlah kira- kira 1000 orang.  

Informasi lebih lengkap dapat anda tanyakan secara langsung kepada staf e-JEMMi 
atau moderator/owner milis ini di alamat:  

<staf-eJEMMi@sabda.org>  
<owner-i-kan-misi@xc.org>  

atau melalui alamat URL:  

http://www.sabda.org/misi/e-jemmi/  

Anda ingin memberikan informasi berlangganan kepada teman? Mintalah teman anda 
mengirimkan e-mail kosong ke alamat:  

<subscribe-i-kan-misi@xc.org>  

URL-URL Misi  

Di bawah ini adalah daftar URL dari beberapa Situs publikasi Misi Luar Negeri 
(Berbahasa Inggris) yang sering dipakai oleh staf e-JEMMi:  

• Advance Newsletter // Brigada Today  
http://www.brigada.org/  

mailto:staf-eJEMMi@sabda.org
mailto:owner-i-kan-misi@xc.org
http://www.sabda.org/misi/e-jemmi/
mailto:subscribe-i-kan-misi@xc.org
http://www.brigada.org/
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• Decision  
http://www.decisionmag.org/  

• Evangelical Missions Quarterly  
http://www.wheaton.edu/bgc/emis  

• FRIDAYFax (DAWN - Eropa) dan CMDNet Update (NZ)  
http://www.cmd.org.nz/  

• Global Prayer Digest  
http://www.global-prayer-digest.org/  

• Global Worship Report  
http://www.ad2000.org/tracks/worship  

• Internet For Christian  
http://www.gospelcom.net/ifc/  

• International Bulletin of Missionary Research  
http://www.omsc.org/  

• IRN News Digest  
http://revivalnet.net/  

• MARC Publications  
http://www.marcpublications.com/  

• Mission Frontiers Magazine  
http://www.missionfrontiers.org/  

• Religion Today  
http://www.religiontoday.com/  

• Reformation Today  
http://atla.library.vanderbilt.edu/atla/home.html  

• Reformation Quarterly (RTS)  
http://www.rts.edu  

• SIM  
http://www.sim.org/  

[Dari berbagai sumber internal]  

  

http://www.decisionmag.org/
http://www.wheaton.edu/bgc/emis
http://www.cmd.org.nz/
http://www.global-prayer-digest.org/
http://www.ad2000.org/tracks/worship
http://www.gospelcom.net/ifc/
http://www.omsc.org/
http://revivalnet.net/
http://www.marcpublications.com/
http://www.missionfrontiers.org/
http://www.religiontoday.com/
http://atla.library.vanderbilt.edu/atla/home.html
http://www.rts.edu/
http://www.sim.org/
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Sumber Misi: e-Misi (Mengabarkan Injil ke Seluruh 
Indonesia) 

Jika anda tertarik pada dunia (e-)misi, maka anda kami undang untuk mengunjungi 
Situs Web "e-MISI". Situs dalam bahasa Indonesia ini berisi informasi dan sumber-
sumber informasi dari dunia pelayanan misi baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. 
Secara khusus e-MISI ini akan menolong kita melihat pekerjaan tangan Tuhan yang luar 
biasa di berbagai tempat di dunia dan sekaligus diharapkan akan mendorong kita terjun 
dan ikut ambil bagian dalam pekerjaan misi di mana pun kita berada.  

Dalam situs ini anda akan menemukan bahan PA/KTB yang diambil dari buku "Misi 
Allah Bagi Dunia" dan buku "Para Pengubah Dunia". Ada juga buku "Doakanlah Asia!" 
yang berisi penjelasan singkat keadaan masing-masing negara di Asia yang merupakan 
seruan untuk berdoa bagi mereka. Selain itu didalamnya terdapat juga "48 Cerita Misi" 
tentang Alkitab di berbagai belahan bumi dengan maksud untuk memperkenalkan dunia 
pelayanan misi yang ada di seluruh dunia. Situs ini juga menyediakan ratusan link ke 
alamat berbagai organisasi misi di dalam maupun di luar negeri.  

Salah satu fokus utama Situs ini adalah jurnal elektronik e-JEMMi yang saat ini sedang 
anda baca. Untuk menikmati sajian e-MISI, silakan kunjungi alamat-alamat di bawah ini:  

 
e-MISI http://www.sabda.org/misi/index.html  
e-JEMM ihttp://www.sabda.org/misi/e-jemmi/index.html  
Arsip e-JEMMi http://www.sabda.org/misi/arsip/index.html  
Links e-MISI http://www.sabda.org/misi/links/index02.html  

CATATAN dari Staf e-MISI <owner-i-kan-misi@xc.org> : 
"Setelah berkunjung ke Situs Web e-MISI, silakan memberi komentar, saran, masukan, 
ide, atau juga silakan anda mengirim bahan-bahan untuk meningkatkan dan 
mengembangkan Situs Web ini."  

Dari Meja Redaksi: Info Baru -- KTB MISI Elektronik  

Saat ini sudah ada 37 orang yang rindu untuk mengikuti KTB MISI. Pada tanggal 15 
Juni, hari ini, staf KTB akan mengirimkan panduan dan juga formulir KTB, kepada 
semua yang sudah mengirim e-mail untuk mengikuti KTB MISI. Apabila anda mengerti 
dengan semua poin yang tertulis dalam "Panduan KTB", maka anda dapat mengisi 
"Formulir KTB" dan mengirimkannya kepada kami <KTB-misi@sabda.org>.  

Senin, 19 Juni 2000, anda akan menerima bahan pelajaran 01. Dan KTB MISI resmi 
dimulai :-) .  

Bila masih ada masalah, silakan menghubungi : <staf-KTB@sabda.org>  
Sumber: Staf e-MISI  

http://www.sabda.org/misi/index.html
http://www.sabda.org/misi/e-jemmi/index.html
http://www.sabda.org/misi/arsip/index.html
http://www.sabda.org/misi/links/index02.html
mailto:owner-i-kan-misi@xc.org
mailto:KTB-misi@sabda.org
mailto:staf-KTB@sabda.org
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“  Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata: 
"Siapakah yang akan Kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk Aku?"  
Maka sahutku: "Ini aku, utuslah aku!"'  ”  

—(Yesaya 6:8) 

 

  

http://alkitab.mobi/?Yesaya+6%3A8
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e-JEMMi 22/Juni/2000  
Editorial 

Salam dalam Kasih Kristus.  

Akhir-akhir ini masyarakat dihebohkan dengan adanya berita bahwa "obat-obat 
terlarang", yang dikemas dalam bentuk permen, mulai beredar di sekolah-sekolah, 
bahkan di Sekolah dasar. Kalau memang hal itu betul, bagaimanakan nanti nasib 
generasi penerus bangsa kita? Hal yang sangat memprihatikan bila justru orang-orang 
dewasa yang memper- kenalkan obat-obat yang mematikan tsb. Pertanyaan untuk kita 
semua "Apa upaya yang kita lakukan untuk menolong anak-anak, generasi muda, dan 
dunia yang masih terhilang?? Pertanyaan tersebut menolong kita untuk kembali 
merenungkan tentang kehendak Allah bagi dunia, apa yang telah Dia lakukan dalam 
hidup kita, dan apakah kita rindu untuk membagikan hidup kita dan Kabar Baik-Nya 
kepada orang lain yang membutuhkan?? Marilah kita bantu anak-anak kita dengan 
memperkenalkan Tuhan Allah kepada mereka sedini mungkin, agar mereka memiliki 
dasar iman yang benar dan kokoh sehingga mereka tidak mudah terpengaruh dengan 
hal-hal yang dapat merusak diri sendiri. Berdoalah bagi kita semua!  

Pada edisi kali ini e-JEMMi akan mengangkat kisah pertobatan seorang pengedar obat 
terlarang yang akhirnya justru bertobat dan membawa sesama pengedar obat yang lain 
mengenal Kristus. Selanjutnya dalam sumber misi kami mengangkat sumber-sumber 
misi yang mengulas tentang pemuda.  

Tuhan memberkati.  
Redaksi!  
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Profil Bangsa: Suku Banjar 

Letak: Kalimantan Selatan Populasi : 2.500.000 jiwa Bahasa : Banjar  

Suku Banjar tinggal di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, Sumatera dan 
Malaysia (Perak, Selangor dan Johor). Dari segi dialek bahasa, orang Banjar dapat 
dibagi 2, yaitu Banjar Hulu dan Banjar Kuala. Mereka juga terkenal dengan julukan 
masyarakat air (`the water people') karena adanya pasar terapung, tempat perdagangan 
hasil bumi dan kebutuhan hidup sehari-hari di sungai-sungai kota Banjarmasin, ibukota 
Propinsi Kalimantan Selatan. Sebagian besar mereka hidup bertani dan menangkap 
ikan. Sekarang banyak pula yang bergerak dalam bidang perdagangan, transportasi, 
pertambangan, pembangunan, pendidikan, perbankan, atau menjadi pegawai negeri. 
Selain itu, mereka mempunyai keahlian menganyam dan membuat kerajinan permata 
yang diwariskan secara turun temurun. Upacara-upacara adat masih dipertahankan. 
Sistem kekerabatan suku Banjar adalah bilateral. Kekayaan alam dan kesuburan tanah 
tempat orang Banjar ternyata tidak otomatis meningkatkan taraf hidup mereka. Hal ini 
disebabkan karena sarana dan prasarana transportasi (kondisi jalan dan angkutan) 
yang terbatas menyebabkan produk pertanian dan non pertanian mereka sulit untuk 
dipasarkan. Selain itu, kesulitan mendapat modal juga mengurangi ruang gerak mereka.  

 
Sumber: CD-ROM SABDA/LINK  

• Doakan supaya pemerintah memperhatikan kesejahteraan suku Banjar  

dengan membangun sarana transportasi yang memadai di tempat dimana mereka 
tinggal, sehingga mereka memiliki kemudahan untuk memasarkan hasil buminya. 
Doakan juga agar suku Banjar yang telah mengenal kasih karunia Allah dapat menjadi 
garam dan terang bagi orang-orang Banjar lainnya.  
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Seputar Misi: Afrika Utara, Kirgistan, Papua Nugini, 
Mongolia  

Afrika Utara 

Zora (nama samaran) merupakan seorang penerjemah Alkitab bagi suku Berber di 
Afrika Utara. Penerjemah Alkitab seperti dia bekerja secara rahasia dan hidup penuh 
dengan bahaya. Karena jika mereka tertangkap, mereka akan mendapatkan siksaan 
bahkan kematian. Dalam suatu kejadian, salah seorang anggota tim hampir 
menceritakan tentang seluruh kegiatan mereka karena mendapat tekanan dari 
penguasa, sehingga Zora dan teman-temannya harus bersembunyi selama satu 
minggu. Selama lebih dari tiga tahun, Zora dan teman-temannya telah menerjemahkan 
seluruh Perjanjian Baru, Film Yesus, dan video untuk anak-anak ke dalam bahasa suku 
Berber. Zora berkata bahwa waktu Allah telah tiba bagi suku Berber dari Afrika Utara ini. 
Dia juga melaporkan bahwa banyak gereja bawah tanah telah mulai dibuka. Beberapa 
tahun yang lalu, Zora menjalani pembedahan. Dokter secara tidak sengaja memberikan 
obat bius dengan dosis ganda, dan dia tertidur selama 7 jam setelah operasi. Ketika dia 
bangun, pegawai rumah sakit mengatakan padanya bahwa dia menyembah Yesus 
selama dia tidur! Di satu sisi, dia bersuka cita karena 2 perawat beragama muslim yang 
menjaganya ingin mengetahui tentang bagaimana mereka dapat menerima Yesus 
dalam hidupnya. Namun di sisi lain, jika Muslim Fundamentalis mendengarnya, 
hidupnya pasti dalam bahaya. Doakan Zora bersama teman-temannya agar mereka 
tetap bertahan ditengah-tengah situasi tsb dan senantiasa bersandar pada Allah.  
Sumber: Partners International, http://www.partnersintl.org/  

Kirgistan 

Pada tahun 1992, Republik Kirgistan di Asia Tengah, dengan penduduk 4,5 juta, hanya 
memiliki 22 Gereja Injili dengan total jemaat 2.230. Namun, gerakan gereja sel telah 
mengubah keadaan secara drastis. Reporter AVC, Hans Ollesch, melaporkan bahwa 8 
tahun yang lalu, 'Church of Jesus Christ' dimulai dari kelompok sel yang beranggotakan 
5 petobat baru. Mereka membaca kitab PB bersama-sama, dan berharap bahwa Yesus 
akan melakukan hal yang sama sekarang ini seperti pada masa Kisah Para Rasul. 
Lebih banyak orang diselamatkan, dan banyak sel baru dibentuk. Gerakan ini 
membuahkan 4.000 jemaat yang tersebar dalam 25 gereja di seluruh wilayah Kirgistan. 
Di seluruh penjuru ibukota Bischkek, dapat dijumpai gereja-gereja di 9 lokasi yang 
memiliki 3.000 jemaat dalam 300 sel. Tiap satu bulan sekali, seluruh jemaat gereja 
berkumpul dalam gedung pertemuan terbesar di kota, yang memiliki kapasitas 3000 
orang -- namun gedung itu masih terlalu kecil untuk menampung mereka semua. Puji 
syukur untuk gerakan gereja sel yang berkembang di Kirgistan, dan doakanlah agar 
mereka dapat memiliki tempat luas yang dapat menampung mereka.  
Sumber: FridayFax, 27 Apr 2000  

Papua Nugini 

http://www.partnersintl.org/
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'Nazarene Communications Network News' menceritakan tentang adanya jawaban doa 
dari seorang pemimpin suku yang sedang meminta Misionaris. Doa-doanya dijawab 
Allah dengan cara yang tidak terduga. Pemimpin ini berdoa agar Tuhan mengutus 
seseorang untuk datang ke wilayah Bundi (sebuah desa terpencil di Papua Nugini) di 
propinsi Simbu, untuk menceritakan kepada anak buahnya tentang siapakah Tuhan itu. 
Doa tersebut dijawab ketika satu tim misionaris tiba di wilayah Bundi setelah menempuh 
7 jam perjalanan, membawa satu proyektor dan film Yesus versi 16 mm, film yang 
menceritakan kehidupan, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. 24 orang bertobat 
dan percaya pada Kristus, setelah melihat film tersebut dan satu gereja baru telah 
dibangun di desa itu. Lebih dari 500 orang di Simbu menjadi Kristen melalui karya film 
Yesus, dan 203 orang telah berperan dalam kelas pemuridan, kata gereja di sana. 
Doakan agar orang-orang yang percaya dapat bertumbuh imannya dan dapat menjadi 
saluran berkat bagi orang lain.  
Sumber: May 1, Religion Today, <editor@crosswalk.com>  

Mongolia 

Lebih dari 600 orang dewasa melihat Film Yesus ketika dipertunjukkan di suatu kota di 
Mongolia Utara. Banyak orang menerima Yesus setelah melihat pertunjukkan tsb. Salah 
satu diantaranya adalah seorang pelukis. Pelukis ini telah menjadi peminum selama 22 
tahun. Setelah datang pada Yesus, dia berhenti minum dan mulai melukis gambar-
gambar yang dapat digunakan saat menceritakan kisah-kisah dalam Alkitab. Syukur 
pada Tuhan karena, Tuhan menyelamatkan orang ini dari belenggu dosa. Doakan agar 
lukisannya dapat menjadi kesaksian Kabar Baik dan keselamatan dalam Tuhan Yesus.  
Sumber: Advance Newsletter, Maret 2000  

  

mailto:editor@crosswalk.com
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Cerita Misi: Pertobatan Anggota Jaringan Perdagangan 
Obat Medellin  

Maria Estrada adalah warga negara Kolumbia. Saat berada di New York, dia menjadi 
salah satu pengedar obat terlarang dari jaringan perdagangan obat Medellin (jaringan 
perdagangan obat yang terkenal dengan kekejamannya). Suatu saat Maria tertangkap 
dan dia dimasukkan ke dalam penjara. Tapi ketika ia di penjara, dia bertobat dan 
menerima Kristus. Setelah ia dibebaskan dari penjara, dia kembali ke Medellin untuk 
memberitakan Injil kepada para anggota jaringan pengedar obat lainnya. Dia memulai 
dari penjara Belavista. Atas dukungan positif dari banyak orang dan para misionaris 
Kristen, pemerintah akhirnya memberikan ijin pada Maria Estrada untuk mendirikan 
gereja Kristen di penjara. Gereja ini merupakan gereja injili yang pertama didirikan 
secara resmi di sebuah penjara Kolumbia. Saat itu Gereja ini memiliki 300 jemaat. 
Maria menulis suatu buku yang mengisahkan tentang pelayanannya di penjara dan dia 
menghadiahkan buku tersebut pada Pablo Escobar, salah seorang anggota jaringan 
perdagangan obat-obatan terlarang yang paling berdedikasi, yang saat itu sedang di 
penjara. Maria terkejut, karena ternyata Pablo memberikan respon positif, dan dia 
meminta Maria untuk mengunjunginya. Pada akhirnya, Pablo mau berdoa bersama 
Maria dan menyerahkan hidupnya pada Yesus. Beberapa hari kemudian, ia dibunuh 
oleh unit militer khusus. Namun, Pablo telah menjadi orang pertama dari 17 anggota 
jaringan perdagangan obat Medellin yang menyerahkan hidup mereka pada Kristus. 13 
anggota yang lain saat ini sedang mengikuti langkah Pablo. Semuanya telah mengakui 
kejahatan yang mereka perbuat dan telah menjalani hukuman; tapi 2 di antara mereka 
telah dibebaskan dan menjadi misionaris di luar Kolombia. Beberapa anggota jaringan 
perdagangan obat lainnya juga akan segera dibebaskan, dan mereka juga memutuskan 
untuk menjadi misionaris.  

Sumber: 
 
Sumber: FridayFax, 28 April, 2000 [Red; Ada info Narkoba berbahasa Indonesia dlm 
Fokus ICW edisi 24] http://www.sabda.org/icw/99-024.htm  

  

http://www.sabda.org/icw/99-024.htm
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Sumber Misi: HFT, Youth Specialties 

Hope For Teens (HFT) 

Hope for Teens (HFT) mengulas tentang remaja-remaja usia belasan yang saat ini 
sedang menghadapi berbagai macam masalah seperti, masalah bunuh diri, kehamilan, 
pelecehan, pengaruh negatif dari teman sebaya mereka, pilihan yang buruk, cinta dan 
sex, depresi dan masih banyak lagi. HFT menolong menjawab permasalahan-
permasalahan yang mereka hadapi tsb. dari sudut pandang Alkitab, secara online. HFT, 
yang disponsori oleh ETC Ministries, memberikan pelayanan dalam 3 bentuk: 
permohonan doa melalui email, menjawab pertanyaan dan menyediakan pertolongan 
darurat selama 24 jam sehari. Dengan harapan untuk menjangkau dunia remaja yang 
membutuhkan Kristus, HFT mengajak para webmaster untuk memasang link ke Situs 
Web HFT, di alamat:  
http://www.hopeforteens.com/  

Youth Specialties: Aneka Link, Artikel, Kartun, Dll. 

Youth Specialties (YS) merupakan pelayanan yang khusus ditujukan bagi para pemuda. 
Dalam Situs Web terbarunya, anda dapat menjumpai daftar link ke berbagai Situs Web 
yang berhubungan dengan pelayanan, artikel-artikel sebagai bagian dari jurnal online 
Youthworker, serta kartun-kartun terbaik dari Youthworker, dan masih banyak lagi 
lainnya. Youth Specialties http://www.gospelcom.net/ys/ Youthworker Journal 
http://www.gospelcom.net/ys/ywj/ YS Online store http://www.YouthSpecialties.com/mall 
Mike Yaconelli's columnshttp://www.gospelcom.net/ys/free/yac/ Youthworker Cartoon of 
the Week http://www.gospelcom.net/ys/free/cartoon/cartoon.html  

URL-URL Lain Yang Khusus Mengulas Tentang Pelayanan Pemuda Adalah: 

• Youth With A Mission [YWAM]  
http://www.ywam.org/  

• Youth With A Mission di Auckland  
http://across.co.nz/~dbh/YWAMNZ.html  

• Youth for Christ  
http://www.gospelcom.net/yfc/  

• Singapore Youth for Christ  
http://www.syfc.org.sgatau  
http://www.youthnet.org.sg  

• Youth Ministry International  
http://www.gospelcom.net/ymi/  

http://www.hopeforteens.com/
http://www.gospelcom.net/ys/
http://www.gospelcom.net/ys/ywj/
http://www.youthspecialties.com/mall
http://www.gospelcom.net/ys/free/yac/
http://www.gospelcom.net/ys/free/cartoon/cartoon.html
http://www.ywam.org/
http://across.co.nz/~dbh/YWAMNZ.html
http://www.gospelcom.net/yfc/
http://www.syfc.org.sgatau/
http://www.youthnet.org.sg/
http://www.gospelcom.net/ymi/
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• Youth Missions [AOG]  
http://www.pastornet.net.au/aogwma/Youth/  

• Reaching the Generations for Jesus  
http://home.pix.za/gc/gc12/  

• Youth Resources Search-Links Directory (Daftar Panjang)  
http://www.crosssearch.com/Youth_Resources/  

 
Sumber: INTERNET FOR CHRISTIANS, e-MISI dan sumber lain.  

Dari Meja Redaksi: KTB Misi Resmi Dimulai -- Pelajaran 
PA-00 dan PA-01  

Minggu ini KTB MISI telah RESMI dimulai dan perserta dibagi menjadi dua kelompok. 
Staf KTB sudah mengirim Pendahuluan, dan Daftar Isi dari bahan PA "Misi Allah bagi 
Dunia" dan juga Petunjuk Diskusi, kepada setiap peserta. [Bagi anda yang telah 
dapat/mengirim formulir tetapi belum menerima bahan/email yang disebut di atas, harap 
menghubungi <staf-KTB-misi@sabda.org> ... secepat mungkin, ya!!]  

Bahan PA-01 berjudul "ALLAH MENYATAKAN MAKSUDNYA KEPADA MANUSIA". 
[Catt. Mulai edisi depan, kolom ini akan berisi sekelumit berita atau kutipan seputar KTB 
MISI. Dengan begitu, kita semua mendapat kesempatan untuk melihat/memikirkan 
sedikit ttg (e-)"MISI ALLAH bagi Dunia". ] -=Apa yang Allah (sudah<??>akan) nyatakan 
kepada anda ??=-  

 

“  Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata: 
"Siapakah yang akan Kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk Aku?"  
Maka sahutku: "Ini aku, utuslah aku!"'  ”  

—(Yesaya 6:8) 

 

  

http://www.pastornet.net.au/aogwma/Youth/
http://home.pix.za/gc/gc12/
http://www.crosssearch.com/Youth_Resources/
mailto:staf-KTB-misi@sabda.org
http://alkitab.mobi/?Yesaya+6%3A8
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e-JEMMi 23/Juni/2000  
Editorial 

Salam dalam Kasih Kristus.  

Tahukah anda bahwa pujian dan musik dapat dipakai menjadi sarana yang sangat 
efektif untuk mengabarkan Injil? Ada suatu kisah di Jepang tentang bagaimana musik-
musik karya Johan Sebastian Bach telah mendorong orang-orang Jepang untuk lebih 
mengenal Allah. Banyak cara telah diusahakan untuk memperkenalkan Kristus ke 
negara sekuler tsb, baik melalui perdagangan, cara-cara tradisional, dsb. Tapi hasilnya 
orang-orang Jepang tetap tidak bergeming. Namun, saat mereka 'tergila-gila' dengan 
musik-musik Bach, tanpa diminta mereka sendiri memiliki kerinduan untuk mengetahui 
lebih banyak tentang Allah yang telah mengilhami Bach untuk menciptakan karya-
karyanya.  

Beberapa cerita-cerita serupa akan anda jumpai dalam edisi ini yang menunjukkan 
bagaimana Allah bekerja dengan luar biasa melalui musik rohani dan juga rekaman 
kaset/elektronik Injil untuk menjangkau orang-orang yang belum terjangkau. Rekaman 
elektronik Injil sangat efektif khususnya untuk menjangkau mereka yang tinggal di 
daerah-daerah yang sulit dijangkau yang sebagian besar masih buta huruf. Rekaman 
Injil yang dikemas dalam bentuk audio kaset atau audio elektronik (RA/MP3) telah 
banyak tersedia dlm berbagai bahasa dan ini sangat berguna untuk menjadi sarana 
pekabaran Injil bagi suku-suku yang belum terjangkau Injil tsb. -- mereka masih belum 
mendengar Injil-Nya.  

Kata-kata Paulus (seorang 'misionaris') yang tertulis dalam Roma: "Bagaimana mereka 
dapat percaya kepada Dia, jika mereka tidak mendengar tentang Dia. Bagaimana 
mereka mendengar tentang Dia, jika tidak ada yang memberitakanNya?" (Roma 
10:14b)  

Ingat! Sarana untuk mendukung pelayanan misi tersebut telah tersedia. Sekarang, 
siapakah yang akan memberitakan Injil kepada mereka?  

Selamat melayani,  
Staf Redaksi.  
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Profil Bangsa: Suku Batak Mandailing 

Letak: Sumatera Utara  
Populasi:  
400.000 jiwa  
Bahasa:  
Batak Mandailing  

Suku Batak Mandailing dan suku Batak Angkola merupakan dua suku yang masih 
berhubungan erat dengan suku Batak yang tinggal di bagian selatan Tapanuli, 
Sumatera Utara, Indonesia. Suku Angkola tinggal di bagian utara Padang Lawas 
sedangkan Mandailing di bagian selatannya. Suku Mandailing, menganggap diri 
sebagai kaum Batak yang lebih sopan santun. Suku Mandailing-Angkola sebagaimana 
sebagian besar kelompok Batak sangatlah bangga terhadap kaum mereka. Mereka juga 
berpegang teguh pada ciri khas kaum Batak secara keseluruhan (ahli dalam memimpin, 
kecerdasan, kesetiaan terhadap marga/kaum). Keturunan (marga) merupakan hal yang 
sangat penting bagi orang Batak. Oleh karena itu, bila orang Batak tidak mempunyai 
anak, dianggap aib oleh masyarakat. Orang Mandailing lebih banyak bercocok tanam di 
sawah. Bila di perantauan, orang Mandailing cenderung untuk memiliki tanah dan 
rumah tinggal, seperti tercermin dalam pepatah "halului anak halului tano" - carilah anak 
dan carilah tanah. Anak dan tanah dipandang sebagai bagian dari sahala hasangapon 
(harga diri) yang dapat membuat seseorang menempati kedudukan terhormat dalam 
masyarakat. Suku Batak Mandailing saat ini membutuhkan pengembangan teknologi 
pertanian. Selain itu pekerjaan dan kesadaran akan tujuan hidup (untuk meraih 
kesuksesan) merupakan salah satu di antara kebutuhan yang paling pokok. Banyak 
yang telah menemukan tujuan hidup ini dengan meninggalkan daerahnya dan 
melanjutkan pendidikan untuk mendapatkan tingkat ekonomi yang lebih baik. Di daerah 
suku Batak Mandailing banyak ditemukan bahan tambang (seng, batu kapur, granit, 
emas, tembaga, timbel, minyak bumi, kaolin) yang sangat potensial, namun saat ini 
belum dikelola secara profesional. Oleh karenanya dibutuhkan kehadiran investor untuk 
menggarapnya. Pengembangan hubungan perdagangan dan sistem pengairan yang 
lebih baik merupakan kebutuhan-kebutuhan yang lain.  

 
Sumber: CD-ROM SABDA/LINK  

Masukkan suku Batak Mandailing ini dalam salah satu pokok doa anda. Selain berdoa 
untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari, doakan juga untuk campur tangan Allah dalam 
kebutuhan kehidupan rohani mereka. Diperlukan orang-orang yang mengasihi ladang 
misi untuk mau terbeban untuk melayani pengabaran Injil di tengah-tengah mereka.  
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Cerita Misi: Gema Konser Rock Rohani di Turki  

Lebih dari satu dekade, D. dan P. XXXXX telah mengajak berbagai kelompok musisi 
"rock" Kristen untuk menggelar konsernya (dan sekaligus melakukan pelayanan) di 
Turki. Konser-konser ini tidak seperti konser musik yang lain. Saat konser, D. XXXXX 
telah menyiapkan buklet-buklet berisi lirik lagu-lagu yang dinyanyikan dan telah 
diterjemahkan dalam bahasa Turki, sehingga dapat menolong para penonton untuk 
mengikuti lirik lagu-lagu tsb dlm bahasa mereka. Di halaman terakhir dari buklet tsb, ada 
sebuah formulir yang menanyakan, "apakah anda dapat menikmati konser tsb?", 
"apakah anda menginginkan info tentang konser selanjutnya?", "apakah anda juga mau 
menerima buklet-buklet lain dan kursus tertulis tentang kehidupan Yesus?", dan 
"maukah anda bertemu dengan seseorang secara pribadi untuk membicarakan secara 
lebih mendalam tentang Yesus Kristus?". Formulir-formulir ini dikumpulkan sebelum 
konser berakhir.  

Sebagai tambahan, para musisi didorong untuk memberikan kesaksian dan men-
sharingkan iman mereka secara terbuka. Sesudah konser berakhir, para musisi diminta 
untuk tetap tinggal dan berbincang- bincang dengan para penonton yang belum pulang 
dari tempat itu (disediakan penerjemah untuk memandu sharing di antara mereka.) 
Kaset rekaman acara tsb. dijual dan didalamnya terdapat lirik yg telah diterjemahkan 
dalam bahasa Turki, formulir dan survei.  

Dengan cara ini ribuan orang di Turki mendengar Injil setiap tahunnya dan lebih dari 
1500 orang saat ini telah mendaftar untuk mengikuti Kursus Alkitab Tertulis. Pihak 
penyelenggara telah melihat banyak pengunjung yang mengikuti kursus Alkitab, 
menyatakan pengakuan imannya dan menjadi anggota dari gereja-gereja setempat.  

Jika anda ingin mendapatkan info yang lebih lengkap atau ingin menjadi bagian dari 
sebuah kelompok musik di Turki baik untuk pemain instrumen, vocalis, dll.; anda bisa 
mengirim e-mail ke D. XXXXX lewat alamat e-JEMMi.  

 
Sumber: Global Worship Report, Maret 2000  
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Sumber Misi: Injil Dalam Bentuk Audio-Visual 

Internet tidak hanya menawarkan informasi untuk 'dibaca' saja, namun saat ini dengan 
kemajuan teknologi anda dapat 'mendengar' baik lagu, bacaan Injil, dll. melalui internet -
- dan, kalau anda kreatif, sumber-sumber ini bisa dipakai untuk (e-)MISI ALLAH!! 
Beberapa Situs berikut ini mengalunkan pujian ataupun Injil:  

Injil Dalam Bentuk Audio-Visual: Gospel Recordings 

 
< http://www.GospelRecordings.com/ > 
Saat ini, Gospel Recordings telah memiliki "Good News-audio visual" (Rekaman Injil 
dalam bentuk audio-visual), mulai dari kitab Kejadian sampai kisah Kenaikan Yesus ke 
Surga--terdiri atas 40 gambar dengan rekaman narasi dalam berbagai bahasa, yang 
juga disertai dengan buklet dan halaman peta.  

Audio Scriptures International (ASI) 

 
< http://www.gospelcom.net/asi/ > 
ASI -- Audio Scriptures International -- memiliki rekaman kaset yang berisi pesan-pesan 
dan bagian-bagian Firman Allah dalam lebih dari 200 bahasa dunia!!Dengan kemajuan 
teknologi saat ini, anda dapat mendengar sebagian dari rekaman tsb. lewat internet dan 
"digital audio". Dalam 85 bahasa, dengan format RealAudio atau MP3 Audio, ASI 
menyediakan "A Portrait of Jesus" dan "God's All Powerful Savior," yang berisi tentang 
cerita/kuasa Injil. Di Situs ASI, yang berbahasa Inggris, anda juga dapat menjumpai 
berbagai informasi, kesaksian, panduan doa, dll.  
Sumber: ICW Edisi 66, 2000  

AudioTreasure.com (Mendengarkan Alkitab Dalam Bentuk MP3 Audio 
Format) 

 
< http://www.audiotreasure.com > 
Situs ini menyediakan Kitab-kitab Perjanjian Baru dan Mazmur dalam bentuk mp3 audio 
format secara online dan dapat didownload secara gratis. AudioTreasure akan segera 
menambahkan keseluruhan kitab Perjanjian Lama sehingga Alkitab PL dan PB dapat 
didownload secara gratis dalam bentuk mp3audio. Bagi yang segan men-download dan 
untuk menghemat waktu online karena total file-nya cukup besar, anda bisa memesan 
dalam bentuk CD-ROM.  
Sumber: IFC (Internet For Christian), 22 Mei 2000  

Words of Hope Ministry (Mengabarkan Injil Melalui Radio dan Literatur) 

http://www.gospelrecordings.com/
http://www.gospelcom.net/asi/
http://www.audiotreasure.com/
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< http://www.gospelcom.net/woh/ > 
'Words of Hope', suatu pelayanan Injil melalui radio, menyajikan bahan renungan harian 
dalam bentuk RealAudio dan/atau literatur (bahan cetakan) berbahasa Inggris seperti 
"God Delivers His Word," "The Writer Is a Servant," "Is James Off-Beat?" dsb. 
Dengarkan juga program RealAudio mingguan dan penyebaran Injil ke berbagai 
belahan dunia seperti di negara Kosova, Albania, Tiongkok, India dan masih banyak lagi 
melalui 'Words of Hope'--laporannya tersedia secara online. Misi dari 'Words of Hope' 
adalah memberikan harapan bagi mereka yang kehilangan pengharapan--Injil Yesus 
Kristus.  
Sumber: IFC, 22 Mei 2000  

Audio-Bible.com 

< http://www.audio-bible.com/ > 
Situs ini menawarkan streaming version dari Injil yang bisa diakses dengan Real Audio 
Player secara gratis. [kiriman dari Raymond Kosala]  

Musik Pujian Dalam Bentuk Audio: Instrumen/Alat-Alat Musik Dunia (Musical 
Instruments Of The World) 

< http://www.eyeneer.com/World/Instruments/index.html > 
Salah satu cara untuk mempelajari suatu budaya adalah dengan mempelajari lagu-lagu 
tradisional mereka dan mendengarkan instrumen musik yang dimainkan oleh penduduk 
asli tsb. Mempelajari instrumen dari budaya lain merupakan cara terbaik untuk mulai 
membangun jembatan komunikasi. Untuk mengetahui secara sekilas tentang musik- 
musik yang dihasilkan oleh berbagai kelompok suku, anda dapat berkunjung ke Situs 
Web fenomenal yang merupakan bagian dari INTERNATIONAL MUSIC ARCHIVES. 
Situs ini menyajikan instrumen musik dari berbagai penjuru dunia -- antara lain dari 
Afrika, Afrika Utara, Asia Barat, Asia Timur, Asia Selatan, Asia Tenggara, Eropa, dan 
seluruh benua Amerika -- lengkap dengan foto, contoh suara dan text lagu. Situs ini 
tidak kristen, tetapi anda bisa menikmatinya selama berjam-jam (Red.: kalau koneksi 
ISPmu tidak macet).  

 
Sumber: Global Worship Report, Maret 2000  

Indonesian Christian Midi Songs (ICMS) 

< http://icms.cjb.net/ > 
"Memberitakan Injil Melalui Musik" adalah tujuan utama Situs ICMS yang cantik ini. 
Secara otomatis, saat berkunjung anda akan disuguhi dengan alunan pujian [tapi 
komputer anda harus dipasang alat audio]. Anda juga boleh men-download lagu-lagu 
pujian dalam ICMS secara cuma-cuma, dengan catatan tidak untuk maksud komersial, 
karena masing-masing lagu ada hak ciptanya. Sebaliknya, jika anda punya koleksi lagu-
lagu pujian yang ingin anda bagikan dengan ICMS, maka mereka akan menerimanya 
dengan senang hati. Yuk, kita melayani Tuhan melalui musik bersama ICMS.  

http://www.gospelcom.net/woh/
http://www.audio-bible.com/
http://www.eyeneer.com/World/Instruments/index.html
http://icms.cjb.net/
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Beberapa URL yang ada hubungannya dengan "Praise and Worship" :  

• New Worship and Praise Music Archive  
http://www.simusic.com  

• Rain Music Praise and Worship Music  
http://www.rainmusic.com  

• Worship and Praise Music  
http://www.toglory.com  

• Praise, Worship and Music  
http://www.livingwrd.org  

• Praise & Worship Christian Music  
http://www.alphalink.com.au  

• Praise Worship Songbook  
http://www.worshipmusic.com  

Sumber: Indonesia Christian WebWatch (ICW Edisi 66, 2000)  

[Catt: ICW Edisi 66 mengulas secara lebih luas tentang "Pujian dan Musik Rohani". Bagi 
yang belum punya edisi tsb., anda dapat menghubungi <endah@sabda.org>.]  

  

http://www.simusic.com/
http://www.rainmusic.com/
http://www.toglory.com/
http://www.livingwrd.org/
http://www.alphalink.com.au/
http://www.worshipmusic.com/
mailto:endah@sabda.org
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Doakan Misi Dunia: Nepal, Jepang 

Nepal 

Beberapa tahun yang lalu, hanya sedikit orang Kristen yang tinggal di Nepal. Namun 
Allah tidak tinggal diam. Allah melawat Nepal sehingga ribuan orang Nepal dilawat oleh 
Allah dan gereja di dirikan. Saat banyak gereja didirikan, mereka memerlukan sarana 
untuk menyembah Allah. Untuk memenuhi kebutuhan tsb, Allah menyatukan satu tim 
Kristen lokal dengan beberapa orang misionaris untuk membuat kidung pujian dalam 
bahasa Nepal. Meskipun harus melewati proses editing dan re-editing yang sangat 
melelahkan, akhirnya tercipta sebuah buku yang berisi 593 hymne dan chorus, yang 
disebut "Kristiya Bhajan". "Kristiya Bhajan" merupakan panduan untuk menyanyikan 
lagu pujian dan merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan untuk 
mengajarkan prinsip iman Kristen. Buku ini sekarang dipakai sebagai sarana pujian dan 
penyembahan di seluruh Nepal, bahkan juga orang-orang Nepal yang berdomisili di 
berbagai penjuru dunia. Doakan agar "Kristiya Bhajan" dapat dimanfaatkan dan 
menolong banyak orang Nepal untuk mengenal Yesus.  
Sumber: Global Worship Report  

Jepang 

Jepang menjadi negara yang paling sekuler di bumi tertutama dlm era industri ini. 
Namun, saat ini ribuan orang Jepang mendengar berita Injil dalam cara baru -- si 
Penginjil yang menuntun kebangunan rohani di Jepang adalah Johan Sebastian Bach, 
seorang komposer Jerman yang meninggal 250 tahun yang lalu. Bach membawa 
Kekristenan memasuki Jepang melalui keindahan musik ciptaannya. Menurut laporan, 
ribuan orang Jepang bertobat karena terinspirasi dengan kantata ciptaan Bach. Dengan 
semakin populernya karya-karya ciptaan Bach, maka musik menjadi sarana untuk 
mengabarkan Injil di Jepang. Bahkan banyak kelas di Felix Mendolssohn Academy, 
Leipzig, Jerman (tempat kelahiran Bach) dipenuhi oleh murid-murid dari Jepang. Para 
murid itu tidak hanya mempelajari musik dari komposer hebat itu, mereka juga 
mempelajari hal yang menggerakkan hati Bach untuk menulis lagu-lagunya, yaitu kasih 
Bach pada Allah. Diawali dari ketertarikan pada kejeniusan musik yang diciptakan Bach, 
orang-orang Jepang secara alamiah dipimpin kepada pengenalan akan kasih Allah. 
Masaaki Suzuki, pendiri dari sebuah sekolah di Jepang -- yg khusus mempelajari musik-
musik karya Bach, menyatakan bahwa Bach telah mengajarkan pada mereka tentang 
pengharapan dalam konsep kekristenan. Berdoa agar orang-orang Jepang semakin 
mengenal Yesus. Mereka dapat menjadi saksi-saksi Kristus di Jepang dan 
memenangkan banyak orang.  
Sumber: NEWSBRIEF--2000-03-17  

Dari Meja Redaksi: KTB Misi  

Diskusi bahan PA-01 (dengan judul "ALLAH MENYATAKAN MAKSUDNYA PADA 
MANUSIA") telah berjalan baik dan para peserta mulai berperan aktif. Salah satu 
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pertanyaan yg dibahas dalam minggu ini adalah: "Apakah Anda mempunyai sikap 
membeda-bedakan orang lain? Selayaknyakah demikian? Atau, haruskah Anda 
mempunyai sikap yang sama terhadap semua orang? Berilah alasannya.  

Dari pertanyaan tsb, satu hal penting yg dipelajari dan didiskusikan dalam KTB adalah 
sikap kita untuk tidak membeda-bedakan orang lain, baik berdasar warna kulit, 
pendidikan, status, dsb. Karena sikap membeda-bedakan tsb dapat menghambat kita 
dalam mengabarkan Injil. Bila pertanyaan yang sama diajukan kpd anda, bagaimana 
jawab anda?? [Kirimkan jawaban anda ... akan diterima dgn senang hati ..//Endah]  

Minggu ini, KTB MISI akan mulai mendiskusikan bahan PA-02, yang berjudul 
"MANUSIA BERONTAK TERHADAP PENCIPTANYA". Hal-hal apa saja yang menarik 
untuk dipelajari dalam diskusi tsb? Nantikan jawabnya dalam e-JEMMi edisi depan.  

 

“  Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata: 
"Siapakah yang akan Kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk Aku?"  
Maka sahutku: "Ini aku, utuslah aku!"'  ”  

—(Yesaya 6:8) 

 

  

http://alkitab.mobi/?Yesaya+6%3A8
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e-JEMMi 24/Juli/2000  
Editorial 

Shalom.  

"Orang sehat tidak perlu dokter, hanya yang sakit perlu dia..."  

Pernahkah mendengar syair lagu di atas? Namun saat ini, tidak hanya orang sakit yang 
pergi ke dokter, karena banyak orang sehat yang juga pergi ke dokter untuk check-up. 
Dengan check-up, dokter dapat memeriksa keadaan pasien dan dapat melakukan 
pencegahan dini apabila tubuh menunjukkan gejala-gejala timbulnya penyakit.  

Seperti halnya tubuh, gereja juga memerlukan check-up. Hal ini perlu dilakukan bukan 
hanya untuk pencegahan tetapi juga untuk tetap menjaga stamina agar tetap sehat dan 
kuat. Karena itu, dalam edisi ini, kami akan menyajikan salah satu cara/alat untuk 
meng-check-up kesehatan gereja anda, yaitu dengan memberikan satu set daftar 
pertanyaan-pertanyaan untuk mendiagnosa kesehatan gereja anda. Siapa tahu jika 
ditemukan gejala penyakit, bisa ditangangi/dicegah agar tidak menjadi sakit beneran....  

BTW, format e-JEMMi kali ini sedikit berbeda dari biasanya (supaya nggak bosan). 
Selamat membaca dan berdoa bagi pekerjaan misi Tuhan!  

Tuhan memberkati,  
Staf Redaksi  
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Cerita Misi: 20 Pertanyaan Untuk Mendiagnosa Kesehatan 
Gereja Anda  

Bila ada orang bertanya, "Apakah gereja anda sehat?" Bagaimana jawaban anda? 
Sebenarnya, kriteria-kriteria apa saja yang dapat menentukan bahwa gereja dalam 
keadaan sehat? Daftar pertanyaan- pertanyaan berikut ini mungkin dapat menolong 
mendiagnosa kesehatan gereja anda.  

1. Apakah Firman Tuhan menjadi dasar otoritas gereja anda? 1--2--3--4--5 
[Apakah Alkitab menjadi sumber otoritas yang mutlak, tunggal dan tertinggi? 
Apakah setiap keputusan gereja/majelis/pemimpin selalu didasarkan pada 
kebenaran Alkitab?]  

2. Apakah gereja anda mempunyai visi alkitabiah yang jelas bagi semua jemaat? 1-
-2--3--4--5 
[Apakah visi umum gereja dikenal/dimengerti dengan jelas oleh jemaat? Apakah 
visi itu ditekankan secara berulang-ulang sehingga setiap jemaat dapat 
menyebutkan visi gereja dengan tepat?]  

3. Apakah kegiatan-kegiatan (program) yang diadakan oleh gereja anda memiliki 
tujuan yang jelas dan menunjang visi alkitabiah gereja? 1--2--3--4--5 
[Apakah gereja mengarahkan semua program kegiatannya agar sesuai dengan 
arah visi yang telah dicanangkan gereja? Kapan gereja anda terakhir kali 
mengadakan pembaharuan/reformasi?]  

4. Apakah kebaktian gereja anda didukung oleh suasana pujian dan penyembahan 
yang memberi kehormatan kepada Tuhan? 1--2--3--4--5 
[Apakah musik dan nyanyian ditujukan untuk memuliakan Tuhan? Apakah 
ibadah gereja anda mencerminkan ibadah yang sejati yang memperkenankan 
hati Tuhan dan meninggikan Dia sebagai Kepala Gereja? Apakah suasana 
ibadah gereja anda kondusif untuk memuji Tuhan? atau sebaliknya malah 
membosankan?]  

5. Apakah gereja anda menyampaikan kebenaran Injil secara utuh? 1--2--3--4--5 
[Apakah kebenaran Tuhan diberitakan secara utuh, baik berkatNya maupun 
perintahNya, baik janjiNya maupun peringatanNya? Kapan jemaat anda terakhir 
kali mendengar kotbah yang keras yang berupa teguran untuk bertobat dan 
hidup dalam kesucian?]  

6. Apakah gereja anda memberikan keseimbangan antara penginjilan dan edifikasi 
(pendewasaan) kehidupan jemaat? 1--2--3--4--5 
[Manakah yang lebih ditekankan gereja: mendorong jemaat untuk memenangkan 
jiwa bagi Tuhan atau mengajarkan mereka untuk menjadi jemaat yang dewasa 
dan menghasilkan buah?]  

7. Apakah gereja anda diliputi oleh kehidupan doa yang segar? 1--2--3--4--5 
[Apakah kehidupan doa gereja menjadi sumber kekuatan jemaat untuk hidup 
berkemenangan? Kapan gereja anda terakhir kali bertekun sehati berdoa bagi 
kebutuhan di luar kebutuhan rutin gereja?]  

8. Apakah gereja anda memberikan pelayanan kepada setiap individu agar mereka 
bertumbuh kepada kedewasaaan rohani? 1--2--3--4--5 
[Apakah gereja anda menyediakan pertemuan/kegiatan/program dimana jemaat 
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dididik/diajar untuk menjadi murid-murid Tuhan yang dewasa? Dapatkan 
pemimpin gereja menyebutkan siapa di antara jemaat yang memperlihatkan 
pertumbuhan rohani yang sehat?]  

9. Apakah gereja anda menyambut pendatang baru dengan hangat dan 
bersahabat? 1--2--3--4--5 
[Apakah jemaat gereja memiliki sukacita melayani orang lain, khususnya 
pendatang baru supaya mereka bisa dilayani untuk mengenal Tuhan? Berapa 
banyak di antara pendatang baru yang dilayani gereja yang akhirnya menjadi 
anggota jemaat baru tahun ini?  

10. Apakah kehadiran gereja anda memiliki kebersamaan dan pengaruh yang 
disadari oleh lingkungan masyarakat sekeliling gereja? 1--2--3--4--5 
[Apakah keberadaan gereja anda memberikan pengaruh positif bagi warga 
sekitar gereja? Komentar-komentar apa yang diberikan oleh masyarakat 
sekitarnya tentang gereja anda?  

11. Apakah gereja anda secara aktif melaksanakan Amanat Agung Yesus Kristus?1-
-2--3--4--5 
[Apakah jemaat dididik untuk memiliki kerinduan menjangkau jiwa yang 
terhilang? Apakah gereja menyediakan program yang menolong jemaat untuk 
aktif memberitakan Injil? Berapa jiwa-jiwa baru yang dilayani gereja bulan ini? 
Kapan terakhir kali gereja mendengar kesaksian tentang jemaat yang 
memenangkan jiwa?]  

12. Apakah gereja anda melahirkan pemimpin-pemimpin untuk melayani jemaat? 1--
2--3--4--5 
[Apakah gereja memberikan kesempatan dan melatih jemaat untuk berkembang 
menjadi pemimpin-pemimpin, baik secara formal maupun informal? Kapan 
terakhir gereja anda menyelenggarakan latihan kepemimpinan bagi jemaat? 
Kapan terakhir gereja melahirkan pemimpin yang baru?]  

13. Apakah pimpinan gereja anda memangku tanggungjawab secara serius? 1--2--3-
-4--5 
[Apakah pemimpin dipilih berdasarkan karakter dan kemampun yang memadai 
sehingga dapat menjalankan tanggungjawabnya dengan baik, sekaligus menjadi 
teladan bagi orang-orang yang dipimpinnya? Dapatkan jemaat menyebutkan 
sifat/karakter positif yang menonjol yang dimiliki pemimpin-pemimpin gereja 
anda?]  

14. Apakah gereja anda memiliki struktur yang memadai dlm melaksanakan 
administrasi gereja dengan baik?1--2--3--4--5 
[Apakah ada sistem administrasi yang baik sehingga pembagian tugas dan 
tanggung jawab di gereja dapat terbagi merata dan dijalankan dengan baik 
sehingga semua kebutuhan jemaat/gereja mendapat perhatian? Apakah jemaat 
tahu kepada siapa mereka harus menghubungi jika mereka memerlukan 
bimbingan rohani atau kebutuhan yang lain?]  

15. Apakah gereja anda menekankan praktek pertanggungjawaban pribadi dan 
integritas masing-masing jemaat? 1--2--3--4--5 
[Apakah jemaat diajarkan mempunyai komitmen untuk hidup bagi Kristus dan 
bersedia hidup secara transparan serta menjalankan disiplin rohani yang bisa 
dipertanggungjawabkan integritasnya? Kapan terakhir kali pemimpin gereja anda 
menanyakan tentang kesehatan mental dan rohani anda?]  
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16. Apakah anda melihat buah Roh dihasilkan dalam kehidupan jemaat? 1--2--3--4--
5 
[Apakah jemaat mempraktekkan hidup yang penuh kasih, sukacita, damai 
sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahlembutan, dan 
penguasaan diri, baik di dalam maupun di luar kehidupan gereja ?]  

17. Apakah pengakuan dosa dipaktekkan dalam kehidupan jemaat gereja anda? 1--
2--3--4--5 
[Apakah jemaat merasa aman untuk mengakui kesalahannya satu dengan yang 
lain dan tidak merasa terancam untuk dihina atau dipandang rendah? Apakah 
jemaat secara aktif mempraktekkan prinsip pengampunan? Kapan terakhir kali 
anda melihat gereja anda membimbing jemaat yang hidup dalam dosa untuk 
kembali ke jalan yang benar?]  

18. Apakah gereja anda memberi kesempatan kepada jemaat untuk mempraktekkan 
karunia-karunia rohani yang mereka miliki bagi pembangunan tubuh jemaat? 1--
2--3--4--5 
[Apakah gereja memiliki catatan tentang karunia-karunia rohani yang dimiliki oleh 
jemaat-jemaatnya dan memberikan wadah dimana mereka bisa menyalurkan 
karunianya itu untuk saling melayani jemaat?]  

19. Apakah gereja anda memiliki kerjasama dengan gereja/jemaat yang lain? 1--2--
3--4--5 
[Apakah gereja anda menjadi kelompok yang menyendiri dan esklusif? Apakah 
gereja senantiasa rindu bersekutu dengan jemaat/gereja lain dan mau 
bekerjasama dalam program-program kebersamaan? Kapan gereja anda terakhir 
kali mengadakan persekutuan dengan gereja lain?]  

20. Apakah jemaat gereja anda hidup sebagai jemaat yang berpengharapan? 1--2--
3--4--5 
[Apakah jemaat gereja anda memiliki orientasi hidup kepada kekekalan dan tidak 
hanya memikirkan hidup yang sekarang (di dunia ini saja)?]  

 
Silakan memberi nilai (skala 1 - 5) pada masing-masing pertanyaan. [nilai 1 = tidak; nilai 
5 = ya] Setelah itu, jumlahkan semua nilai dan lihat skor-nya: skor< 40 = tidak sehat  

41 - 60 = kurang sehat  

61 - 80 = cukup sehat  

81 - 100= sehat (atau bohong)  

 
Penginjilan (menyebarkan Injil) merupakan salah satu karakter yang menentukan 
apakah gereja itu sehat atau tidak. Bagaimana dengan gereja anda? Sudahkah gereja 
anda menolong jemaat untuk mengasihi dan mencari jiwa-jiwa yang belum mendengar 
Injil?  
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Sumber Misi: First Priority, Enriched Online 

First Priority 

< http://www.ichristian.com/firstpriority/ > 
Bekerja sama dengan iChristian.com (anggota dari aliansi Gospelcom), Luis Palau 
Evangelistic Association, meluncurkan "First Priority", sebuah jurnal internet terbaru 
yang akan menolong para pemimpin gereja dan kaum awam untuk menempatkan 
penginjilan sebagai prioritas utama dalam pelayanan mereka. Jurnal ini terbit tiap 3 
bulan sekali dan hal-hal baru akan ditambahkan tiap minggu (tersedia dalam bentuk 
email dengan updates mingguan).  

Enriched Online 

< http://ag.org/enrichmentjournal/ > 
'Enriched Online', Jurnal bagi Pelayanan Pentakosta, menyajikan artikel-artikel (dlm 
bahasa Inggris) yang sangat bagus dan berkaitan dengan pelayanan, terbit tiap 3 bulan 
sekali. Anda dapat membaca artikel-artikel, yang telah diseleksi, secara online, seperti 
'Developing Vision in the Smaller Congregation" oleh Steven R. Mills; 'The Second 
Coming of The Church" oleh George Barna; dan 'Turning Vision into Reality', suatu 
wawancara dengan John C. Maxwell dan Ron F. McManus. Nikmatilah kolom-kolom 
berbobot yg mengulas tentang pemahaman Alkitab, teologi, konseling, dan undang-
undang, masalah keluarga dan banyak lagi.  

  

http://www.ichristian.com/firstpriority/
http://ag.org/enrichmentjournal/
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Doakan Misi Dunia: Cambodia, Korea Utara, Kazakhstan 

Cambodia 

"Selama 20 tahun, penduduk suatu desa di Cambodia menyembah 'Tuhan yang 
tergantung di kayu salib' tapi mereka tidak mengenal Yesus," menurut cerita dari 
Pendeta David Em. Desa tersebut terletak di propinsi Khampong Thom yang 
dikendalikan oleh Khmer Merah, dan para penduduk desa tersebut telah siap menerima 
berita Injil, bahkan mereka sangat menantikannya. Seorang wanita tua bercerita pada 
Pdt. Em tentang bagaimana Tuhan telah menjaga penduduk dari pembunuhan masal 
pada tahun 1970-an. Mereka dipaksa untuk menggali kubur mereka sendiri sementara 
tentara bersiap-siap untuk mengeksekusi mereka. Dengan putus asa, mereka 
memanggil semua dewa yang mereka ingat untuk menyelamatkan mereka. Beberapa 
penduduk berdoa pada Budha sementara penduduk lainnya berdoa pada dewa-dewa 
lain, tapi ada seorang wanita tua yang berdoa pada 'Tuhan yang tergantung di kayu 
salib'.  

Hal ini terjadi ketika mereka telah menggali tanah, dan menantikan tembakan eksekusi. 
Tapi saat itu mereka mendapat penglihatan tentang salib, dan mendengar suara yang 
berkata bahwa mereka akan diselamatkan: "Tak seorangpun dapat menolongmu, tapi 
Aku dapat menyelamatkanmu." Ketika mereka membuka mata, tentara-tentara yang 
akan mengeksekusi mereka telah lenyap. Mulai saat itu, para penduduk berdoa pada 
Tuhan yang telah menyelamatkan mereka, tetapi mereka masih belum mengetahui 
sama sekali tentang Yesus Kristus, sampai Pendeta Em datang ke desa tersebut dan 
mengabarkan Injil pada mereka. "Sekarang, Penduduk desa telah mengenal Yesus dan 
mulai membangun gereja. Wanita tua tadi sangat gembira; dia telah menantikan Kabar 
Baik ini selama 20 tahun." Berdoa agar semangat mereka tetap menyala dan semakin 
giat dalam pelayanan mereka.  
Sumber: Advance Newsletter  

Korea Utara 

Di Korea Utara terdapat sekitar 500.000 ribu (di antara 23 juta) warga Kristen, mereka 
bertahan ditengah-tengah aksi brutal dan bahaya kelaparan. Hal ini dilaporkan oleh 
seorang pendeta dari Korea Selatan saat berbicara dalam konferensi misi di Jerman, 
bulan Maret yang lalu. Ada 100.000 lebih warga Kristen yg ditahan dalam kamp-kamp 
konsentrasi - terkadang tanpa tempat perlindungan, tanpa persediaan makanan 
ataupun obat-obatan. Setiap warga yang kedapatan membawa/ menyimpan Alkitab 
akan dianggap sebagai "mata-mata dari Korea Selatan" dan langsung dieksekusi. 
Meskipun dalam kondisi seperti itu, jumlah gereja bawah tanah semakin bertambah. 
Warga Kristen di Korea Utara menganggap penganiayaan dan penderitaan yang 
dialami sebagai "kebahagiaan dan kehormatan" bagi mereka. Terus doakan mereka 
agar tetap bertahan dan Allah memberi kekuatan pada mereka untuk menanggungnya.  
Sumber: WhatIntheWorld, Bob Hall, April 2000  

Kazakhstan 
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Sekarang ada sekitar 400 gereja di Kazakhstan dan ada 6000 jemaat. Sepuluh tahun 
yang lalu, hanya ada 10 gereja dan sekitar 100 orang percaya. Kazakh Evangelical 
Theological Seminary bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan akan pendeta yang 
taat pada Allah dan terlatih dengan baik. Sekitar 70 siswa bersemangat dalam 
mengikuti pelatihan untuk pelayanan full-time. Ingat dan masukkan para calon pendeta 
dan seminari di Kazakhstan tersebut dalam doa anda.  
Sumber: Juni 2000, Turkish World Outreach, NEWSBRIEF--2000-06-22  
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Kesaksian: Adopsi Suatu Suku Terabaikan 

Catt. Red.: artikel ini adalah kiriman, nama suku dan dan gereja tidak dicantumkan 
dalam artikel tersebut sebagai alasan 'keamanan.'  

 
Berbicara tentang penginjilan, ada satu kisah yang menarik tentang sebuah gereja kecil 
yang berkemauan untuk tidak hanya mengabarkan Injil tetapi juga mengadopsi satu 
suku yang terabaikan. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak bersama-sama:  

[["Bagi sebuah jemaat kecil, membayangkan untuk mengadopsi suatu suku terabaikan 
dengan populasi yang besar rasanya tidak mungkin.]]  

Sepuluh tahun yang lalu, ada sebuah gereja lokal kecil, dengan jumlah jemaat 100 
orang, mulai memusatkan misi pada sebuah suku terabaikan. Mereka memiliki 
komitmen untuk mengadopsi sebuah suku terabaikan dan terus berdoa untuk visi itu. 
Allah terus bekerja melalui jemaat kecil ini. Anggaran misi mereka bertumbuh berlipat 
ganda, ada tenaga yang diutus ke suku tersebut dan terbentuk suatu kerjasama 
internasional dengan gereja-gereja dan badan misi yang tertarik melayani suku ini. 
Akhirnya sebuah jemaat baru terbentuk bagi suku yang sebelumnya terabaikan 
tersebut. Pelayanan terus berkembang dengan menterjemahkan Alkitab ke dalam 
bahasa suku, rekaman Injil dalam kaset, bahkan ada pelayanan melalui radio, tim 
literatur, klinik kesehatan, pendistribusian Alkitab dan panti rehabilitasi ketergantungan 
obat.  

Gereja kecil ini telah menjadi gereja misioner yang memiliki pusat perhatian untuk 
mengadopsi suku terabaikan. Antusiasme dan keterlibatan anggota jemaat untuk 
menjangkau suku yang terabaikan membuat gereja ini turut ambil bagian dalam 
rencana global Allah.  

• Doakan agar usaha dan kerja dari gereja tersebut dapat dicontoh oleh gereja-gereja lain 
sehingga banyak suku terabaikan dapat dimenangkan bagi Kristus.  

Sumber: VIP (Visi dan Prakarsa) Edisi Juni 2000  

 

URL/Link Edisi ini  

• Advance Newsletter // Brigada Todayhttp://www.brigada.org/  
• WhatIntheWorldhttp://www.egroups.com/groups/WhatInTheWorld  
• BOMNews - NEWSBRIEF http://home.att.net/~nathan.wilson  

 

http://www.brigada.org/
http://www.egroups.com/groups/WhatInTheWorld
http://home.att.net/~nathan.wilson
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“  Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata: 
"Siapakah yang akan Kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk Aku?"  
Maka sahutku: "Ini aku, utuslah aku!"'  ”  

—(Yesaya 6:8) 

 

  

http://alkitab.mobi/?Yesaya+6%3A8
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e-JEMMi 25/Juli/2000  
Editorial 

Salam Sejahtera,  

Salah satu hal penting dalam kehidupan bergereja adalah persembahan. Edisi kali ini 
mengajak kita untuk belajar tentang memberi persembahan dari para jemaat di 
Makedonia. Meskipun mereka miskin, tetapi mereka telah memberi dengan limpah dari 
kekurangan mereka (2 Koristus 8:1-5).  Demikian pula halnya dengan jemaat Shilluck di 
Sudan.  

Hal ini mengajak kita untuk merenungkan kembali tentang persembahan yang telah kita 
lakukan selama ini. Apakah kita memberikan dengan tulus dan rendah hati? atau hanya 
karena kewajiban yang harus dipenuhi dalam hidup bergereja?  

Selamat melayani dan Tuhan memberkati. Staf Redaksi  

  

http://alkitab.mobi/?2+Koristus+8%3A1-5
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Profil Bangsa: Makao 

Informasi dan Latar Belakang:  

Luas kepulauan ini kurang lebih 16 km2. Terdiri dari semenanjung kecil dan dua pulau, 
yang terletak kurang lebih 64 km sebelah barat Hongkong, di daerah pantai Propinsi 
Gwangdong di Tiongkok.  

Tahun Jumlah PendudukPertumbuhan/thn.Kepadatan/km2  
1990401.0002 2% 25.062  
1995445.0002 2% 27.812  

Di kepulauan ini selalu ada imigran gelap dan turis.  

Ibu kota: Makao dengan jumlah penduduk 380.000. Penduduk perkotaan hampir 95%.  

Suku Bangsa yang berdiam di Makao ini antara lain:  

1. Orang Tiongkok 93%, terutama orang Canton. 20% memiliki kewarganegaraan Portugis; 
lebih dari 50% lahir di RRC.  

2. Orang Burma 4%. Secara etnis mereka adalah orang Tiongkok meskipun berbahasa 
Burma.  

3. Orang Macan (Eurasia) 2,7%.  
4. Orang Portugis 0,3%.  

Bebas buta huruf 61%. Bahasa resminya adalah Bahasa Portugis, dan bahasa 
perdagangannya adalah Bahasa Canton.  

Ekonomi: Perjudian, kepariwisataan, industri ringan. Letak Makao yang merupakan 
pintu gerbang perdagangan untuk daerah ekonomi khusus Tiongkok selatan telah 
mendatangkan kemakmuran bagi sejumlah orang. Hutang negara per orang US $ 64. 
Pendapatan per orang US $ 6.300 (30% dibanding USA).  

Politik: Disewa oleh Portugis pada tahun 1577. Menjadi koloni Portugis pada tahun 
1887. Dianggap sebagai Teritorial Tiongkok di bawah pemerintahan Portugis sejak 
tahun 1974. Makao telah kembali pada kekuasaan Tiongkok pada tahun 1999, tetapi 
akan memiliki otonomi selama 50 tahun.  

Agama:  

1. Tidak beragama/lain-lain 46,5%.  
2. Budha/agama-agama Tiongkok 44,3%.  
3. Kristen 9,2%. Non-aktif 1,9%. Gabungan 7,3%. Pertumbuhan -4,3%.  
4. Protestan 1,8%. Gabungan 1,78%. Pertumbuhan 2,5%.  
5. Katolik 7,4%. Gabungan 5,5%. Pertumbuhan -6,1%.  

Yang berikut ini adalah perkiraan. Gereja:  
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1. Jemaat Anggota Gabungan Gereja Baptis (SBC) 66161.540  
2. Jemaat Gereja Tiongkok Injili 44201.050  
3. Jemaat Gereja Adven 24001.000  
4. Jemaat Lain-lain (19) 422.0003.532  
5. Jemaat Denominasi(22) 543.4367.122  
6. Jemaat Injili 1,5% dari penduduk 2.2005.130  
7. Jemaat Pentakosta/Karismatik 0.04% dari 9001.500  
8. Jemaat Gereja Katolik 213.00022.000  

Misionaris Kristen yang datang ke Makao ada 92 orang (1:4.400 penduduk) yang 
merupakan utusan dari 15 lembaga. Misionaris yang berasal dari Makao 33 (1:216 
orang Protestan) semua dari CCC, 33 lokal.  

Misionaris Katolik yang ke Makao kurang lebih ada 10 orang (1:3.700 penduduk), yang 
berasal dari Makao sendiri ada 2 orang (data 1973).  

 
Sumber: CD-ROM SABDA/LINK  
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Cerita Misi: Belajar Memberi Persembahan  

Jika anda mendengar cerita mengenai Sudan, apakah yang terlintas dalam benak 
anda? Mungkin suatu negara miskin yang disebabkan oleh perang saudara yang 
berkepanjangan selama 15 tahun. Ada banyak orang yang mati kelaparan (satu juta 
orang sejauh ini). Gambaran seperti inilah yang biasanya kita asosiasikan dengan 
Sudan. Berikut ini adalah suatu kisah yang terjadi di Sudan.  

Di daerah pinggiran kota Omdurman, di kamp-kamp pengungsian yang ada di sana, 
tinggal sekelompok orang Shilluck. Dalam kamp ini terdapat jemaat Shilluck yang 
digembalakan oleh Pastor Peter Obwonyo dan Laiu Fachhai. Gereja ini telah 
mendirikan dua gereja pos lainnya di ujung yang berlawanan dari kota Omdurman. 
Jemaat yang senantiasa berada dalam kelaparan ini telah bertekun memberi 
perpuluhan dari apa yang mereka miliki. Bagaimana orang-orang ini bisa menjadi 
pelayan-pelayan dalam hal sumber dana dan penatalayanan? Pertama-tama mereka 
menyadari bahwa menjadi pelayan Tuhan untuk mengatur sumber daya yang menjadi 
milik-Nya dimulai dengan sikap hati yang benar. Mereka yang hampir tidak punya apa-
apa untuk hidup, mempunyai budget untuk menyisihkan sekitar US $50 setiap bulan 
dengan 3 prioritas: menggaji pendeta mereka, menyelesaikan pendirian gedung gereja 
mereka, penyediaan dana untuk orang-orang miskin. Persembahan mereka terdiri dari 
uang, gula, tepung, dan tapioka. Mereka mengingat Yesus sebagai 'tamu' di rumah 
mereka, sehingga mereka menyisihkan bagian untuk Yesus setiap kali mereka 
membuat teh atau menyiapkan makanan dan setiap minggu membawanya ke gereja 
sebagai persembahan mereka. Ternyata dalam minggu pertama prosedur komitmen ini 
dilakukan, uang yang terkumpul dari penjualan persembahan ini melebihi budget yang 
telah ditetapkan (2 kali lipat dari budget) dan pada minggu-minggu selanjutnya menjadi 
lebih dari empat kali lipat. Seperti jemaat di Makedonia (2 Kor 8:1-5) yang telah 
memberi dengan limpah dari kekurangan mereka, demikian pula jemaat Shilluck. 
Kiranya semangat dan pengertian yang benar akan persembahan ini bisa menjadi 
teladan dan menular kepada kita semua.  

 
Sumber: SIMNOW - Edisi 90, Juni 2000  

  

http://alkitab.mobi/?Kor+8%3A1-5
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Sumber Misi: SIM, Christianity Today 

Paket Informasi Mengenai Pelayanan SIM 

< http://www.sim.org/ > 
SIM menawarkan paket informasi untuk mengenal negara-negara dimana SIM melayani 
penginjilan. Paket Info ini berisi:  

• Video yang memungkinkan kita untuk mengenal dan 'mengalami' budaya, gaya hidup, 
dan situasi negara yang bersangkutan.  

• Buku yang berisikan permainan, halaman bergambar untuk diwarnai, resep masakan 
dari negara yang bersangkutan, dan sebagainya. Paket info ini sangat baik untuk 
memperkenalkan misi kepada anak-anak sekolah minggu, kelompok PA, pembinaan 
misi gereja, dimana kita dimungkinkan untuk melihat, mendengar dan merasakan sendiri 
keunikan dari setiap bangsa, yang semuanya Tuhan kasihi dan membutuhkan 
pemberita-pemberita Injil. Untuk memesan Paket Informasi ini dengan harga A$25, 
kirimkan email ke <sim.australia@sim.org.au> atau hubungi kantor SIM terdekat melalui 
Situs mereka di http://www.sim.org  

 
Sumber: SIMNOW - Edisi 90, June 2000  

Christianity Today Newsletter 

 
< http://www.christianityonline.com/ct/ > 
CTDirect Newsletter, yang diterbitkan oleh ChristianityToday.com, merupakan versi 
online harian dari ChristianityToday dan berisi tentang berbagai artikel, link, kolom 
khusus dan cerita-cerita yang menarik. Anda dapat berlangganan CTDirect secara 
online (atau melalui e-mail) untuk melihat peristiwa-peristiwa besar dalam Situs Web CT 
yang di-update setiap hari!  

Subscribe online:  
http://www.christianityonline.com/ct/current/ctdirect.html  

Subscribe by email:  
Kirim ke To: webmaster@christianity.net  
dengan Subject: CTDIRECT SUBSCRIBE  

 
Sumber: INTERNET FOR CHRISTIANS (IFC) 22 Mei 2000  

  

http://www.sim.org/
mailto:sim.australia@sim.org.au
http://www.sim.org/
http://www.christianityonline.com/ct/
http://www.christianityonline.com/ct/current/ctdirect.html
mailto:webmaster@christianity.net
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Doakan Misi Dunia: Uganda, Turmeknistan, Ethiopia, Iraq 

Uganda 

Karya Allah sangat luar biasa seperti yang dilaporkan oleh FEBC (Far East 
Broadcasting Co.) tentang pertobatan seorang dukun di Uganda. FEBC menceritakan 
bahwa seorang dukun Uganda telah menjadi seorang Kristen. Semula dukun ini telah 
melarang Walter Karanya, seorang ahli mesin yang sedang membangun gereja di 
desanya, agar tidak terus menceritakan tentang Kristus. Suatu hari dukun ini menyerbu 
masuk dalam suatu kebaktian yang diadakan oleh Walter, matanya terbelalak dan 
berteriak, "Yesusnya Walter, jangan bunuh saya!" Ketika Walter Karanya bertanya 
padanya mengapa dia begitu ketakutan, dukun itu menjawab, "Aku dan para pengikutku 
membenci gereja ini. Kukatakan pada mereka untuk menyatukan kekuatan agar dapat 
menghancurkan kamu." "Saya tahu," sahut Karanya, "tetapi sampai saat ini kami masih 
ada di sini." "Mengapa kekuatanmu lebih kuat dari milikku, dan mengapa kamu dan 
Allahmu tidak membunuhku?" tanya dukun itu. Karanya mengatakan padanya bahwa 
Allahnya adalah Allah yang menciptakan dunia dan Dia mengasihi semua orang. Lalu 
Walter Karanya menceritakan tentang Injil kepada dukun itu. Dukun tsb mau bertobat 
dan mengubah namanya menjadi John. Dia membakar semua alat-alat perdukunan 
yang dimilikinya dan dia dibabtis beberapa hari kemudian. Doakan agar dia bersedia 
dipakai Allah untuk memenangkan banyak jiwa di Uganda.  
Sumber: FEBC  

Turkmenistan 

Para pemimpin gereja dan umat Kristen di Turkmenistan saat ini hidup di bawah 
tekanan pemerintah. Seorang pemimpin gereja telah diancam bahwa keluarganya akan 
dianiaya jika dia tidak mau menghentikan ibadah-ibadah gereja. Selain itu, dia juga 
mendapat tekanan dari para anggota keluarganya yang non-Kristen. "Tolong doakan 
kami semua di sini agar dapat melewati masa-masa sulit ini, sehingga kami sebagai 
hamba-hamba Tuhan dapat tetap setia pada Allah." imbauan dari pemimpin gereja 
tersebut.  
Sumber: NEWSBRIEF--2000-06-08  

Ethiopia 

Nazarene Communications Network melaporkan bahwa proyektor yang rusak tidak 
menghalangi kerja dari tim film Yesus. Tim di wilayah Gambella, Ethiopia, mengirim 
proyektor yang rusak tersebut ke Addis Ababa untuk diperbaiki. Untuk menunggu 
selesainya perbaikan, tim memutuskan untuk bercerita tentang Yesus (berkhotbah) ke 
berbagai desa. Karena itulah, mereka ditangkap. Mr. S, salah seorang anggota tim yang 
juga ditangkap, menceritakan bahwa saat di penjara dia menceritakan Injil pada 30 
tahanan lainnya, dan 9 orang diantaranya bertobat. Seorang polisi yang mendengarkan 
cerita itu di balik jendela juga menjadi percaya pada Yesus. Tak lama kemudian, 
pemerintah setempat meminta maaf karena telah memenjarakan mereka dan 
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mengijinkan mereka untuk meneruskan kegiatan mereka.  
Sumber: Religion Today, Juni 2000  

Iraq 

Sekitar 10.000 copy renungan harian (yang merupakan bagian-bagian dari Alkitab) 
disirkulasikan dengan bentuk 'sisipan' dalam surat kabar harian terbesar di Iraq, Babil 
(Babylon). Keduanya (surat kabar dan juga sisipannya) menggunakan bahasa Arab dan 
dibaca oleh jutaan orang. Sama seperti sisipan tersebut, pemerintah Iraq telah 
menyetujui tentang dimuatnya kutipan-kutipan Alkitab dalam surat kabar itu sendiri 
setiap hari. Selain hal tersebut, tahun-tahun terakhir ini, pengiriman Alkitab ke gereja-
gereja di Iraq ditangani oleh Lembaga Alkitab Yordan karena Iraq belum memiliki 
lembaga Alkitab sendiri. Gereja-gereja itu sangat senang menerima kiriman Alkitab 
tersebut.  
Sumber: CMDNet Weekly, Juni 2000, Bob Hall  
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Dari Meja Redaksi: Pokok Doa Dari KJDN (Kalender 
Jaringan Doa Nasional)  

Menjelang berlangsungnya Sidang Umum MPR pada bulan Agustus yang akan datang 
maka ada beberapa pihak yang berinisiatif untuk mengadakan "Doa Puasa 40 Hari." Ini 
baru dimulai tanggal 10 Juli. Pokok-pokok doanya disesuaikan dengan pokok doa bulan 
Juli yang dikeluarkan oleh KJDN. [Untuk mendapatkannya, kirim email ke saya 
<endah@sabda.org> atau langsung ke KJDN <linkage@ub.net.id>]  

KTB Misi -- PA-02 

Topik diskusi KTB MISI minggu ini (PA-02) adalah "Manusia Berontak Terhadap 
Penciptanya." Forum diskusi ini mengulas tentang kejatuhan manusia dan konsekuensi 
yang harus diterimanya. Para peserta belajar tentang apa maksud dan kehendak Allah 
terhadap manusia. Mereka juga dapat melihat fakta-fakta tentang Allah (yang luar biasa 
adil, kasih dan sabar terhadap mausia ciptaan-NYA) dan manusia (yang suka menuruti 
kehendak pribadi, melempar kesalahan, dll.).  

Diskusinya cukup menarik. Minggu ini KTB akan mendiskusikan PA-03 yg berjudul 
"ABRAHAM: BAPA BANGSA DIPERBUDAK" (dari Kej. 12 dan 22). Salah satu 
pertanyaan "Renungan/Penerapan" dari PA-03: > 7. Apakah yang menyulitkan Anda 
untuk lebih aktif terlibat dalam >misi Allah bagi dunia? Dari lubuk hati anda yang 
terdalam, Bagaimana anda menjawab pertanyaan ini, dan mengapa? !!  

 

URL/Link Edisi ini  

• FEBC (Far East Broadcasting Company) http://www.febc.org/  
• SIMNOW (Society for International Ministries) http://www.sim.org/  
• FridayFaxhttp://www.egroups.com/groups/FridayFax/  
• IFC http://www.gospelcom.net/ifc/newsletter.shtml  

 

“  Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata: 
"Siapakah yang akan Kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk Aku?"  
Maka sahutku: "Ini aku, utuslah aku!"'  ”  

—(Yesaya 6:8) 

 

  

mailto:endah@sabda.org
mailto:linkage@ub.net.id
http://www.febc.org/
http://www.sim.org/
http://www.egroups.com/groups/FridayFax/
http://www.gospelcom.net/ifc/newsletter.shtml
http://alkitab.mobi/?Yesaya+6%3A8
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e-JEMMi 26/Juli/2000  
Editorial 

Shalom!  

Amanat untuk mengabarkan Injil tidak hanya berlaku bagi ke-12 murid Yesus saja tetapi 
berlaku pada setiap orang yang percaya pada Yesus (termasuk kita.) Pernahkah anda 
membayangkan tentang cara penginjilan yang unik? Para jemaat di Pakistan memberi 
satu contoh yaitu mengadakan parade penginjilan yang digabungkan dengan pujian dan 
penyembahan yang dilakukan di atas kereta api. Dengan cara ini, dapat menarik 
banyak orang untuk mengenal Yesus. Selain itu, juga dapat menambah rasa percaya 
diri bagi orang-orang Kristen yang tinggal di Pakistan.  

Banyak cara dapat digunakan untuk mengabarkan Injil. Sudahkah anda menemukan 
cara-cara efektif dan unik untuk mengabarkan Injil bagi orang-orang di sekitar anda?  

Selamat melayani.  

Staf Redaksi  
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Profil Bangsa: Suku Bengkulu 

Rumpun : Pasemah Wilayah : Sumatera Jumlah Penduduk: 55.000 Alkitab : Belum Film 
Yesus : Belum  

Suku ini adalah penduduk asli wilayah Bengkulu, yang tersebar di Kotamadya 
Bengkulu, pesisir pantai Kab. Bengkulu Utara dan Selatan. Sebutan lain bagi suku ini 
ialah orang Melayu Bengkulu. Walaupun jumlah penduduk di Kodya Bengkulu sekitar 
55.000 jiwa, minoritasnya orang Bengkulu asli. Dengan adanya perkembangan kota 
Bengkulu, yaitu sejak menjadi ibukota Propinsi Bengkulu, kelompok masyarakat suku ini 
menjadi terpencar-pencar, tetapi masih di dalam wilayah Bengkulu. Suku ini memakai 
bahasa tersendiri yang merupakan dialek bahasa Melayu. Ada di antara suku ini yang 
melalui perkawinan mereka menjadi orang Kristen, tetapi jumlahnya masih sedikit.  
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Cerita Misi: Parade Pujian di Kereta Api  

Jemaat yg tergabung dalam 'Pakistan of the Body of Christ' bekerja sama untuk 
mengadakan peristiwa paling bersejarah yaitu menggabungkan antara penyembahan, 
penginjilan dan sekaligus puji- pujian mulai dari kota paling ujung dan ke seluruh kota 
lainnya di Pakistan, dengan menggunakan sarana kereta api. Konsep ini sangatlah luar 
biasa dan merupakan usaha paling spektakuler dalam era modern ini. Suatu hal yang 
"gila" dan tidak masuk akal, begitu pendapat banyak orang. Namun iman dan 
antusiasme terus bertambah kuat. Para majelis dan jemaat mulai mempersiapkan 
segala sesuatu di 12 kota utama yang dilalui jalur kereta api, yaitu dari Peshawar 
(wilayah di perbatasan Afganistan) sampai ke kota pelabuhan Karachi di Laut Arab 
(Arabian Sea.)  

Tgl 30 November 1999, jemaat telah berkumpul di stasiun Peshawar. Delapan gerbong 
kereta, yang diberi nama Karvan-e-Aman (Kereta Damai) telah dipesan, dibayar dan 
akan digunakan selama 5 hari sesuai dengan persetujuan dari dinas kereta api di 
Pakistan. Pemerintah setempat sangat mendukung pelaksanaan kegiatan yang 
dicetuskan oleh Pdt. Hashmat (dari Assemblies of God) dan Peter Gill (dari Overseas 
Mission/OM).  

Kereta tersebut singgah selama beberapa menit di setiap stasiun kecil yang ada di 
sepanjang rute ke Rawalpindi. Di setiap stasiun tersebut, saat singgah, jemaat langsung 
menghambur ke peron untuk menyanyikan puji-pujian dan membagikan traktat dan 
kaset-kaset video. Pakistan Bible Study telah mempersiapkan 100.000 paket khusus 
untuk 'Kereta Api Damai' itu dan Campus Crusade for Christ menyediakan ribuan kaset 
video tentang Yesus.  

Satu tim pemain boneka dari Lahore juga telah mempersiapkan panggung dan 
mempertunjukkan sandiwara boneka di setiap peron stasiun. Mereka menampilkan 
kisah 'Orang Samaria yang baik' dan kisah-kisah Alkitab yang lain. Hal tersebut sangat 
menarik minat dari banyak pengunjung stasiun.  

Di Rawalpindi, sejumlah makanan telah disiapkan dan banyak bus telah disewa untuk 
membawa para penumpang 'Kereta Api Damai' ke sebuah gereja lokal yang sedang 
dalam proses pertumbuhan. Setelah bersama-sama beribadah, para penumpang 
kembali ke kereta dan mereka melanjutkan perjalanan ke stasiun berikutnya.  

Kereta itu terus melaju ke arah Selatan. Di dua stasiun, mereka memutar film Yesus 
secara langsung dan disaksikan oleh kerumunan penumpang yang ada di dua stasiun 
tersebut.  

Sesudah itu, kereta ini disambut di Karachi pada tanggal 4 Desember, yang juga 
merupakan perhentian terakhir dari kereta itu setelah melakukan 5 hari pelayanan. Di 
stasiun ini, para pemain boneka menampilkan pertunjukkan terakhirnya.  
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Komentar dari orang Kristen di Karachi, "Menjelang berakhirnya hari, pandangan 
manusia terhadap Allah semakin luas. Orang-orang mulai percaya bahwa dengan Allah, 
segala sesuatu tidak ada yang mustahil. Komentar lainnya, "Peristiwa ini menambah 
rasa percaya diri orang-orang Kristen yang hidup dan tinggal di Pakistan."  

"Cara ini menolong umat Kristen untuk bersekutu dengan cara yang baru," kata salah 
satu pekerja keamanan dari kereta tersebut. "Banyak umat Kristen mengalami hal baru 
dalam penginjilan. Mereka dapat melihat dan mengalami bahwa mereka dapat 
melakukan segala sesuatu bagi Allah sepanjang mereka memiliki ketetapan hati. Hal ini 
merupakan pengalaman yang mengubah hidup dari banyak orang.  

Global Worship Report Vol. 2,6 - Maret 2000  
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Sumber Misi: Situs Kabar-Irian, Publikasi Kabar-Irian, 
Publikasi Maluku-Net 

Situs Kabar-Irian 

Anda ingin tahu tentang kabar dan situasi di Irian? Tidak salah bila anda berkunjung ke 
Situs ini. Didalamnya anda akan menjumpai arsip-asip dari "Kabar-Irian" -- publikasi on-
line yang diterbitkan oleh <IRJA.org> Saat ini, Situs Kabar Irian masih disajikan dalam 
bahasa Inggris, hal ini disebabkan karena pembacanya justru orang- orang dari luar 
negeri, hanya dalam halaman "News" disajikan informasi dengan bahasa Indonesia. 
Halaman lain seperti "Interview," Archives," "Subscribes", "Bulletin Board," dan 
"IRJA.org Inc" sementara ini masih menggunakan bahasa asing. Tujuan dari Situs ini 
adalah agar masyarakat (lokal/global) tahu apa yg sedang terjadi di Irian (Indonesia). 
Jika anda tertarik, silakan menuju ke alamat:  

 
http://www.kabar-irian.com/  
http://www.irja.org/ atau http://www.west-papua.com/  

Publikasi Kabar-Irian 

Selain melalui Situs Web, Kabar Irian juga membuka pelayanan melalui mailing list 
publikasi. Milis jenis publikasi ini diadakan untuk membagi berita dan informasi seputar 
Irian Jaya. Berita-berita yang ditampilkan sangat bervariasi, baik tentang politik, 
keamanan, topik-topik iman kristen dan lain-lain. Milis yang ditulis dalam dwi bahasa ini 
(bahasa Inggris dan bahasa Indonesia) bersifat 'unmoderated' dan keanggotaannya 
bersifat bebas. Siapa saja yang memiliki berita informasi yang menarik tentang Irian 
Jaya dapat mengirimkannya ke forum ini, boleh dalam bahasa Indonesia maupun 
bahasa Inggris. Silakan berlanggan melalui formulir di situs web:  

http://www.irja.org/conf.htm  

Atau dengan email; untuk mendaftarkan diri silakan menulis email dengan bentuk:  

To : majordomo@irja.org  
Subject : [dikosongkan]  
Body : subcribe kabar-irian  
end  

Atau dengan menghubungi administrator dari milis ini di alamat: <owner-kabar-
irian@irja.org>  

Publikasi Maluku-Net 

http://www.kabar-irian.com/
http://www.irja.org/
http://www.west-papua.com/
http://www.irja.org/conf.htm
mailto:majordomo@irja.org
mailto:owner-kabar-irian@irja.org
mailto:owner-kabar-irian@irja.org
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Milis publikasi ini diadakan untuk membagi berita dan informasi seputar Maluku. Bila 
anda tertarik, silakan berlangganan melalui formulir di Situs Web:  

http://www.cenderawasih.net/  

Atau dengan email:  

To : majordomo@cenderawasih.net  
Subject : [dikosongkan]  
Body : subcribe maluku-net  
end  

 
Sumber: ICW edisi 064  
< http://www.sabda.org/icw/00-064.htm > 

  

http://www.cenderawasih.net/
mailto:majordomo@cenderawasih.net
http://www.sabda.org/icw/00-064.htm
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Doakan Misi Dunia: Colombia, Irian Jaya, Russia 

Colombia 

Lori B. adalah seorang misionaris yg pernah melayani di Colombia. Tahun 1992, 
apartemennya hancur karena ada bom mobil meledak yang ditujukan untuk parade 
polisi. Kartel Obat Medellin yang bertanggung jawab atas bom tersebut. Lori baru dapat 
kembali ke apartemennya beberapa hari kemudian dan dia harus mengatasi trauma 
yang dialaminya. Satu hal yang dia lakukan adalah mengampuni Pablo Escobar 
(pemimpin Jaringan Kartel Obat Medellin) dan berdoa untuk keselamatannya. Baru-
baru saja, Lori membaca surat kabar yang menceritakan tentang pertobatan Escobar 
beberapa hari sebelum Escobar dibunuh. Lori bersyukur karena Tuhan menjawab 
doanya dan dia berdoa agar Maria Estrada (seseorang yang mengenalkan Yesus pada 
Pablo Escobar) tetap taat dan setia dalam memenuhi panggilan Allah terhadap dirinya.  
Sumber: FRIDAYFAX, April 2000  

Irianjaya 

Bersyukur pada Tuhan bagi orang-orang percaya pertama dari suku Yetfa, suku kecil di 
Irian Jaya. Lembaga misi nasional baru saja mengirim kabar bahwa 15 orang penduduk 
desa Terablu telah dibaptis pada tanggal 11 Juni yang lalu. Doakan pertumbuhan iman, 
ketaatan dan kasih yang tulus dalam diri para petobat baru tersebut. Bila anda ingin 
melihat gambar-gambar dari suku Yetfa, segera kunjungi Situs Web berikut ini dan klik 
"Picture" link.  
< http://www.jesus-connect.net/world/jesus/Doriot > 
 
Sumber: Juni 2000, Prayer-Poem  

Russia 

Rintangan dan hambatan tidak menghalangi kerja pelayanan misionaris. Seperti yang 
dilaporkan oleh laporan Hannu Haukka dari International Russian Radio/TV bahwa satu 
tim yang terdiri atas sekelompok misionaris Russia tidak menghiraukan suhu dingin saat 
mengabarkan Injil kepada orang-orang Siberia yang lapar rohani dan tinggal di wilayah 
terpencil. Tim itu menempuh perjalanan sepanjang 9.000 mil dan menceritakan Injil ke 
banyak kota mulai dari Yakutsk (ibu kota Siberia) sampai ke wilayah laut Bearing.  

Banyak orang bertobat. Para penduduk kota sangat tertarik pada pendatang dan ingin 
mendengar apa yang ingin mereka sampaikan, karena kota-kota yang terisolasi 
tersebut jarang disinggahi pendatang dan hanya sedikit misionaris yang ada di sana. 
Kepala suku di Borulah menghubungi setiap orang yang memiliki telepon dan meminta 
mereka untuk mengundang para tetangga dan mengajaknya untuk mendengar cerita 
dari tim tersebut. Balai pertemuan tempat mereka berkumpul penuh sesak dan tim 
misionaris itu bercerita selama hampir 2 jam. Tidak ada seorangpun yang beranjak dari 
tempatnya. Ketika misionaris mengundang mereka yang ingin menjadi pengikut Kristus, 
setiap orang yang ada di tempat itu maju ke depan. Saat ini, mereka membutuhkan 

http://www.jesus-connect.net/world/jesus/Doriot
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pendeta untuk melayani mereka. Doakan agar mereka memiliki pendata yang dapat 
melayai mereka dan membantu mereka agar terus bertumbuh.  
Sumber: Religion Today, edisi Juni 2000  

Pokok Doa  

1. Para korban bencana alam dapat tercukupi kebutuhan pangan, papan dan sandang.  
2. Pihak penyalur bantuan bagi Bengkulu, mereka tidak melakukan korupsi dan bantuan 

tersebut dapat sampai kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.  
3. Para saudara seiman yang juga menjadi korban. Mereka tetap dapat mengucap syukur 

dan tidak menyalahkan Allah atas peristiwa tersebut serta dapat menjadi saksi-saksi 
Kristus.  

 
Sumber: CD-ROM SABDA/LINK  

 

URL/Link Edisi ini  

• Advance Newsletter//Brigada Today http://www.brigada.org/  
• FridayFaxhttp://www.egroups.com/groups/FridayFax/  
• IFC (Internet For Christian)  

http://www.gospelcom.net/ifc/newsletter.shtml  
• Religion Todayhttp://www.religiontoday.com/  
• ICW (Indonesian Christian WebWatch) http://www.sabda.org/icw/  

 

“  Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata: 
"Siapakah yang akan Kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk Aku?"  
Maka sahutku: "Ini aku, utuslah aku!"'  ”  

—(Yesaya 6:8) 

 

  

http://www.brigada.org/
http://www.egroups.com/groups/FridayFax/
http://www.gospelcom.net/ifc/newsletter.shtml
http://www.religiontoday.com/
http://www.sabda.org/icw/
http://alkitab.mobi/?Yesaya+6%3A8
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e-JEMMi 27/Juli/2000  
Editorial 

Salam Dalam Kristus,  

Allah memanggil seseorang secara pribadi untuk melayani umat-Nya di tempat yang 
telah Tuhan persiapkan, bahkan sebelum orang itu sendiri mengetahuinya. Cara yang 
Allah pakai untuk memanggil hamba-hambaNya sangat istimewa dan kadang dengan 
cara yang sangat jelas, seperti Margaret Morgan, yang akan kita baca kisahnya di 
kolom "Cerita Misi". Margaret tidak pernah menganggap bahwa apa yang terjadi dalam 
hidupnya sebagai sesuatu yang kebetulan. Dari pengalaman hidupnya ia tahu Allah 
memanggilnya menjadi seorang perawat dan dengan berjalannya waktu dan dengan 
ketekunannya ia merasakan panggilan Allah yang semakin kuat untuk pergi melayani ke 
negeri Thailand.  

Saat ini, Allah juga bisa memanggil dan memakai kita jika kita rindu dipakai oleh-Nya. 
Allah memiliki rencana khusus yang indah bagi mereka yang mengasihi-Nya. Apakah 
anda rindu dipakai Tuhan? Siapkah kita melakukan yang terbaik bagi Allah sesuai 
dengan kemampuan yang telah Tuhan berikan kepada kita di tempat yang telah Ia 
persiapkan bagi kita?  

Tuhan memberkati.  
Staf Redaksi  

Profil Bangsa: Suku Kayu Agung 

Letak: Sumatera Selatan Populasi : 45.000 jiwa Bahasa : Kayu Agung, Ogan Anggota 
Gereja : 5 (0,01%)  

Suku Kayu Agung berdomisili di Sumatera Selatan, tepatnya di Kabupaten Ogan 
Komering Ilir dengan ibukotanya Kayu Agung. Wilayah ini dialiri sungai Komering. Suku 
ini menggunakan bahasa yang memiliki dua dialek, yaitu dialek Kayu Agung dan dialek 
Ogan. Mata pencaharian suku ini adalah bertani, berdagang, dan membuat gerabah 
dari tanah liat. Bentuk pertanian kebanyakan bersawah tahunan karena daerah mereka 
kebanyakan terdiri dari rawa-rawa. Suku Kayu Agung masih mempertahankan 
kepercayaan lama, yaitu percaya pada dunia roh. Suku ini percaya bahwa roh-roh 
nenek moyang dapat mengganggu manusia. Oleh karena itu, sebelum mayat dikubur 
harus dimandikan dengan bunga-bunga supaya arwah roh yang mati lupa jalan ke 
rumahnya. Mereka juga percaya akan dukun yang membantu dalam upacara pertanian, 
baik saat menanam maupun saat panen. Saat ini, suku Kayu Agung sangat 
membutuhkan penerapan teknologi pertanian yang tepat untuk kondisi tanah yang 
berawa-rawa. Dibutuhkan juga pembinaan masyarakat untuk menemukan alternatif 
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sumber pemenuhan kebutuhan hidup, seperti peningkatan hasil kerajinan tangan dari 
tanah liat (keramik/gerabah) agar bisa lebih memiliki nilai jual yang layak.  

 
Sumber: CD-ROM SABDA/LINK  

• Berdoa untuk orang-orang dari suku Kayu Agung yang telah mengenal  

Kristus agar mereka dapat menjadi saksi bagi orang-orang lain di sekitarnya. Doakan 
juga agar Tuhan mengirimkan tenaga bantuan yang dapat memajukan hasil pertanian, 
khususnya untuk pemenuhan teknologi terapan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.  
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Cerita Misi: Margaret Morgan (Bagian I)  

Cerita Misi kali ini merupakan bagian pertama dari dua bagian yang berisi cuplikan 
cerita tentang Margaret Morgan, Minka Hanskamp dan saat keduanya bertemu untuk 
bersama-sama melayani. Dari cerita- cerita tersebut kita dapat melihat saat Allah mulai 
menempatkan panggilan untuk menjadi misionaris dalam diri kedua orang tersebut dan 
bagaimana respon keduanya terhadap panggilan itu.  

"Apakah aku harus makan sayuran aneh?" tanya Margaret kecil ketika Flo, bibinya, 
menyatakan bahwa kelak Margaret dapat menjadi seorang misionaris. Flo adalah salah 
satu anggota dari 'China Inland Mission' dan dia memanfaatkan waktunya untuk 
mempersiapkan Pelajaran Alkitab (PA) bagi murid-muridnya yang ada di Tiongkok. 
Ketika orang-orang melihat Margaret, tidak ada di antara mereka yang pernah berpikir 
bahwa suatu hari kelak ia akan menjadi seorang misionaris. Margaret adalah seorang 
anak gadis yang mungil dan lembut. Karena dia adalah anak tunggal, maka ia sangat 
berharga bagi orang tuanya yang tinggal di desa Welsh di Porth. Tahun 1946, saat dia 
berumur 12 tahun, seorang Penginjil datang ke Porth dan mengadakan kebaktian. Saat 
itulah, Margaret menerima Yesus Kristus sebagai Juruselamatnya. Sejak itu, Margaret 
selalu bersekutu dengan saudara seiman dan dia sangat suka bergaul dengan orang-
orang yang suka sharing tentang Allah dan FirmanNya. Selama 1 tahun, Margaret 
diajak teman-temannya untuk berlibur. Pada saat itu, Margaret merasakan bahwa Allah 
menghendaki dirinya untuk menjadi perawat. Pada tahun 1952, Margaret mengikuti 
sekolah pelatihan awal di Bristol Royal Infirmary. Ketika Margaret berumur 22 tahun, dia 
telah menyelesaikan pelatihan perawat dan kebidanan. Tetapi pada saat itu dia belum 
mengetahui secara pasti dimana Allah akan menempatkannya, karena itu dia 
memutuskan untuk masuk ke Sekolah Alkitab (Bible College). Seiring dengan 
berjalannya waktu, dia merasa yakin bahwa Allah memanggil untuk ditempatkan di 
Thailand. Sebelumnya selama bertahun- tahun Margaret telah berdoa untuk Brenda 
Holton, seorang misionaris yang melayani di Thailand. Selain itu, Margaret telah banyak 
membaca buku-buku dan melihat slide-slide tentang Thailand. Tapi semua ini bukanlah 
suatu kebetulan, Allahlah yang telah menaruh negara Thailand dalam hatinya. Pada 
Agustus 1965 ketika saat pertama Margaret menginjakkan kakinya di Thailand, ia 
segera dapat menyesuaikan diri dan merasakan seperti tiba di rumahnya sendiri.  

 
Sumber: Adopt-A-People, Global Prayer Digest  

Dari cerita ini kita dapat melihat bagaiman seseorang disiapkan oleh Tuhan untuk 
melakukan pelayanan di tempat yang telah Tuhan sediakan. Bila pertanyaan ini 
diajukan kepada anda, "Siapkah anda untuk melayani Tuhan?" Dapatkah anda 
menjawab, "Aku siap Tuhan, utuslah aku"?  
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Sumber Misi: Great Comission, MAF 

Situs GREAT COMISSION [Amanat Agung]  

< http://www.greatcom.org/indonesian/ > 
< http://www.greatcom.org/indonesian/video.htm > 
Anda bingung untuk mencari sumber Kristen yang dapat menolong anda atau teman 
anda untuk mengenal Yesus secara pribadi? Situs Web 'Great Comission' versi 
Indonesia ini merupakan tempat yang tepat untuk anda atau teman anda kunjungi. Hal 
yang menarik dalam Situs ini adalah video tentang Film "Isa Almasih" (durasi 2 jam). 
Tujuan Proyek Film ini adalah untuk menayangkan Film "Isa Almasih" kepada setiap 
orang di seluruh dunia di dalam bahasa ibu mereka. Oleh karena itu sekalipun bahasa 
ibu anda Jawa, Sangir atau salah satu di antara 550 bahasa lainnya di dunia, anda akan 
dapat menyaksikan kisah Isa Almasih ini dalam bahasa ibu anda. [Cat.Red: Film "Isa 
Almasih" ini sama dengan Film "Yesus" telah dibahas dalam edisi-edisi yang lalu, 
namun memiliki target penonton yang berbeda. Karena itu, dukung terus pelayanan 
mereka dalam * doa* !!]  

MAF (Mission Aviation Fellowship) 

< http://www.maf.org/ > 
Situs MAF (Mission Aviation Fellowship) ini memberikan informasi tentang pelayanan 
penerbangan bagi para misionaris di seluruh dunia ke seluruh dunia. Pelayanan MAF 
dicetuskan pada tahun 1933 oleh seorang Amerika yang bernama Jim Truxton, yang 
memiliki komitmen yang besar sekali untuk memberitakan Injil kepada suku-suku 
pedalaman di seluruh dunia yang belum mendengar kabar keselamatan. Salah satu 
pelayanan mereka adalah MAFnet. Pelayanan dari MAFnet ini antara lain: membuat 
jaringan email pribadi untuk pekerja-pekerja gereja dan pekerjaan misi, membuka pintu 
gerbang komunikasi bagi daerah-daerah terpencil, dan menyediakan link-link ke seluruh 
'informasi superhighway'; link-link tersebut diantaranya adalah MAFlink, MAFxc (sistem 
yang digunakan oleh I-KAN saat ini), dan MAFtel. [Cat.Red: Bulan ini, pelayanan MAF 
di Irian Jaya untuk sementara dihentikan karena adanya masalah keamanan di bandara 
Wamena. Pesawat-pesawat MAF membawa makanan, obat-obatan, dokter, dan juga 
pendeta ke daerah-daerah terpencil di wilayah pegunungan Papua. Karena gangguan 
itu membuat pelayanan tersebut terhenti, maka dukung terus mereka dalam * doa* agar 
dapat melanjutkan kembali pelayanan mereka di Irian.]  

  

http://www.greatcom.org/indonesian/
http://www.greatcom.org/indonesian/video.htm
http://www.maf.org/
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Doakan Misi Dunia: Laos, Canada, Burkina Faso 

Laos 

Kepala suku So tidaklah sombong, dia hanya menceritakan pada tamu- tamunya 
tentang mengapa mereka harus berterima kasih atas keberadaan suku So. "Kami yang 
telah tinggal di wilayah ini dari generasi ke generasi sangat ahli dalam menenangkan 
roh-roh gunung, hutan maupun sungai. Karena itulah, anda semua, orang-orang Lao, 
dapat hidup dan tinggal di sini dengan damai." Sekitar 20.000 orang So tinggal di Laos 
dan Thailand di sepanjang sungai Mekong. Mereka memelihara ternak dan menanam 
padi di ladang-ladang yang dikelilingi oleh hutan- hutan tropis yang lebat dan gunung-
gunung tinggi.  

Para pekerja dari New Tribes Mission yang melayani suku So melaporkan bahwa meski 
suku tersebut sangat tertarik untuk mendalami Alkitab, mereka belum dapat 
menanggulangi hambatan-hambatan rohani yg selalu menghalangi mereka untuk 
mengenal Raja di atas segala raja. Banyak keluarga takut bila mereka mengabaikan 
penyembahan kepada roh-roh, karena seluruh anggota keluarga akan menanggung 
akibatnya. Karena itu, hanya sedikit orang So yang mau percaya dan menerima Kristus. 
Doakan agar Allah mendengarkan doa umatnya. Meski sedikit, orang-orang yang telah 
menerima Kristus ini secara rutin berdoa untuk mematahkan ikatan ketakutan rohani yg 
menghalangi suku mereka untuk mengenal Allah. Doakan juga agar ketertarikan 
mereka terhadap Alkitab dapat menuntun suku ini untuk semakin mengenal Yesus.  
Sumber: Global Prayer Digest, Juli 2000  

Canada 

"Orang Kristen wajib mengampuni sesamanya seperti yang dilakukan Tuhan Yesus," 
kata Pendeta Dale Lang (Taber, Alberta), ayah dari John Lang, pemuda berumur 17 
tahun yang ditembak di sekolahnya tahun lalu. Menurut laporan dari surat kabar 
"National Post," selama mendengar pidato yang disampaikan oleh Lang di 'National 
Prayer Breakfast' di Ottawa, para pegawai dan "politisi yang keras hati" meneteskan air 
mata. Lang juga berkata bahwa orang Kristen tidak boleh balas dendam. Saat ini, tiap 
hari Rabu, kurang lebih 30 orang anggota dewan parlemen Canada berkumpul bersama 
untuk berdoa dan membaca Alkitab, tanpa memandang perbedaan paham politik.  
Sumber: National Post, Canada  

Burkinafaso 

Bulan Desember yang lalu, orang-orang Sissala yang tinggal di Burkina Faso dan 
Ghana merayakan HUT peluncuran Alkitab PB yang telah diterjemahkan dalam bahasa 
mereka. Ucapan syukur diberikan kepada Tuhan karena sudah beberapa tahun ini 
Alkitab PB tersedia bagi warga Sissala di Ghana.  

Gereja-gereja Sissala di Burkina Faso sangat termotivasi untuk menggunakan Alkitab 
tersebut. Hal ini disebabkan karena kebanyakan warga hanya mengenal bahasa Sissala 
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dan mereka tidak dapat memahami Alkitab dalam bahasa lain. Bahasa Sissala dipakai 
dalam semua pelaksanaan ibadah baik dalam berkhotbah, memuji dan berdoa. Gereja- 
gereja Sissala telah mulai mengajarkan pada para jemaatnya untuk melakukan 
pendalaman Alkitab PB. Saat ini, gereja-gereja tersebut meminta kepada para 
penerjemah untuk meneruskan penerjemahan Alkitab Perjanjian Lama, karena warga 
Sissala berhubungan erat dengan budaya yang terdapat dalam Alkitab Perjanjian Lama.  

Dua orang penerjemah yang dulunya menerjemahkan Alkitab PB dalam bahasa 
Sissala, bersedia untuk menangani proyek penerjemahan Alkitab PL ke dalam bahasa 
Sissala. Mereka berdua memulai proyek tersebut pada tahun ini dan pemberian dari 
Wycliffe Bible Translators dapat menolong mereka untuk membiayai sewa kantor, 
persediaan buku-buku penelitian dan software.  
Sumber: Wycliffe Insider Newsletter, Orlando  

Dari Meja Redaksi: Up-Date KTB MISI -- PA-03  

Dari PA-03, para peserta KTB banyak belajar tentang kesetiaan Allah dalam 
membimbing Abraham untuk dapat taat dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada 
Allah. Selain itu, didiskusikan juga tentang bagaimana belajar mempercayai Allah, 
menyesuaikan rencana kita dengan kehendak/rencana Allah.  

Jika para pembaca e-JEMMi ingin belajar bersama-sama Kelompok KTB Misi, silakan 
anda ikut merenungkan pertanyaan berikut ini: "Apakah respon anda saat 'Allah telah 
menyediakan' segala kebutuhan yang anda perlukan?"  

Minggu ini, KTB MISI akan membahas PA-04 dengan tema: "Yesaya: Visi Kerajaan 
Allah"  

 

URL/Link Edisi ini  

• Global Prayer Digesthttp://www.cmd.org.nz/gpd.html  
• National Post, Canada http://www.nationalpost.com/  

 

“  Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata: 
"Siapakah yang akan Kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk Aku?"  
Maka sahutku: "Ini aku, utuslah aku!"'  ”  

—(Yesaya 6:8) 

 

http://www.cmd.org.nz/gpd.html
http://www.nationalpost.com/
http://alkitab.mobi/?Yesaya+6%3A8
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e-JEMMi 28/Juli/2000  
Editorial 

Shalom.  

Dalam dua edisi berturut-turut (No. 27 dan 28), e-JEMMi menampilkan kisah pelayanan 
dari dua perawat wanita, yaitu Margaret Morgan dan Minka Hanskamp. Kedua perawat 
ini melayani dan menolong para penderita sakit lepra sekaligus mengenalkan Yesus 
kepada orang-orang yang sangat menderita ini agar mereka mendapatkan sukacita 
yang sejati. Meskipun nyawa dua pelayan Tuhan ini menjadi taruhan, mereka tetap 
bersedia melakukannya, karena mereka tahu kerja keras dan pengorbanan melayani 
Tuhan tidak akan sia-sia.  

Maukah kita dengan sepenuh hati menggunakan kemampuan yang kita miliki untuk 
melayani Tuhan? yaitu dengan melayani orang-orang yang membutuhkan, bukan hanya 
pemenuhan kebutuhan fisik tetapi juga kebutuhan rohani? Tergerakkah kita 
memberitakan Kabar Sukacita kepada orang yang sedang berduka-cita, sekalipun 
mungkin kita harus kehilangan nyawa kita untuk Tuhan?  

Selamat Melayani!  

Staf Redaksi  
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Profil Bangsa: Filipina 

Luas 300.000 km2.  
Terdiri dari: 73 propinsi; 7.250 pulau, lebih dari 700 dihuni, yang terbesar adalah Luzon 
di sebelah Utara dan Mindanao (102.000 km2) di sebelah selatan.  

Penduduk (1995) : 69.922.0002  
Suku-suku bangsa: Orang Filipina Melayu-Indonesia 95%; Penduduk Utama 92,2%; 
Orang Cebuano 15.230.000; Tagalog 14.850.000; Ilocano 8.000.000; Hiligaynon 
6.000.000; Waray (Samar/Leyte) 3.000.000; Iranun 241.000; Kankanay 220.000; Ifugao 
111.000; Yakan 70.000. Suku-suku terasing 2,8%. Di daerah pegunungan Luzon yang 
sulit ditempuh (46 suku) 1.083.000; Mindanao (43 suku) 570.000; Mindoro (6 suku) 
58.000; Palawan (6 suku) 35.000. Ras Campuran 3,5%. Filipina, Spanyol, Amerika, 
Tiongkok, banyak dari mereka berbahasa Tagalog. Orang Tiongkok 1,3%. Hidup di 
kota; banyak terlibat dalam bidang industri dan perdagangan. Orang lain 0,2%. Warga 
USA, Vietnam, Arab, Jepang, Korea, dll.  

Bebas buta huruf 89%.  
Bahasa resmi: Bhs. Filipina (berdasarkan bhs. Tagalog), bhs. Inggris.  
Jumlah bahasa yang ada: 168  

Ibu kota: Metro-Manila 10.000.000. Penduduk perkotaan 41%.  
Ekonomi: Campuran antara pertanian dan industri. Tingkat pertumbuhan penduduk 
yang tinggi, korupsi yang merajalela, pergolakan ekonomi dan sosial, dua perang 
gerilya dan bencana alam yang beruntun telah menghancurkan perekonomian. Hal ini 
menyebabkan kemiskinan dan pengangguran di berbagai tempat. Penutupan 
pangkalan militer USA th. 1992 dan gelombang kejahatan yang tidak teratasi telah 
mengurangi bantuan dan penanaman modal dari luar negeri; hal ini memperpanjang 
penderitaan rakyat.  

Politik: bekas jajahan Spanyol dari th. 1565 s/d th. 1898; karena itu mayoritas penduduk 
menganut agama Katolik dan terdapat banyak pengaruh budaya Spanyol. Setelah itu, 
pemerintahan USA berkuasa sampai Filipina mencapai kemerdekaan pada th. 1946. 
Undang-undang darurat dikeluarkan pada th. 1971 untuk mencegah kudeta komunis; 
pada dasarnya negara ini menjadi republik dengan satu partai. Filipina adalah anggota 
ASEAN.  

Agama: Kebebasan beragama. Satu-satunya negara di Asia yg mayoritas penduduknya 
beragama Katolik.  

Misionaris:  
Ke Filipina 2.957 (1:21.000 penduduk) dari 170 lembaga.  
Dari Filipina 2.159 (1:2.200 orang Protestan) dari 62 lembaga:  

 
Sumber: CD-ROM SABDA/LINK  
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Cerita Misi: Minka dan Margaret (Bagian II)  

Pada tahun 1941, Minka bersama keluarganya (keturunan Belanda) tinggal di P. Jawa, 
Indonesia, yaitu saat pemerintah Jepang berkuasa di Indonesia. Minka dan keluarganya 
sempat menjadi tawanan perang dan tinggal di kamp penampungan Jepang. Puji Tuhan 
mereka dapat bertahan terhadap penganiayaan dan cobaan berat yang menimpa 
mereka. Ketika Indonesia telah merdeka Minka dan keluarganya kembali ke Belanda 
thn. 1946. Pada saat Margaret Morgan (telah diulas dalam edisi yang lalu) memulai 
program pelatihan untuk perawat di Bristol, Minka Hanskamp telah mengirim surat 
lamaran ke persekutuan misionaris di Belanda. Saat itu Minka berumur 24 tahun, dan 
mulailah ia mengikuti pelatihan menjadi perawat. Ketika ia berumur 34 tahun Minka 
melamar dan diterima untuk melayani bersama Overseas Missionary Fellowship (OMF). 
Setelah melayani di OMF selama 10 tahun sebagai perawat umum, Minka 
mengkhususkan diri untuk menjadi perawat bagi orang-orang penderita lepra. Pada 
saat yang bersamaan, Margaret Morgan telah diangkat menjadi perawat tetap di 
Salbury. Pada tahun 1973, Minka Hanskamp dan Margaret Morgan bertemu karena 
mereka mendapat tugas untuk bekerja sama melayani penderita lepra. Mereka 
membuka klinik bagi orang lepra di Pujad, Thailand. Suatu hari pada bulan April 1974, 
mereka membuka klinik seperti biasanya. Tiba-tiba ada Mazda hijau berhenti di depan 
klinik, ada tiga laki-laki keluar dari mobil itu. Ketiganya memaksa Minka dan Margaret 
untuk ikut dengan mereka. Minka dan Margaret didorong masuk ke dalam mobil, 
selanjutnya kedua wajah wanita itu ditutup kain, dan mobil melesat meninggalkan klinik. 
Baru pada bulan Maret 1975, sisa-sisa tubuh dan pakaian dari Minka dan Margaret 
ditemukan. Keduanya ditembak di bagian kepala oleh beberapa orang teroris. Upacara 
pemakaman dilakukan pada tgl. 11 Mei 1975. Dalam buku catatan Margaret ditemukan 
kutipan F.B Meyer ini :  

“  "Adalah lebih baik memiliki damai sejahtera Allah untuk menuruti kehendakNya;  
menerima ijinNya dan persetujuanNya untuk dapat memandang wajahNya dan berkata,  

'Jadilah kehendakMu Bapa.'"  
”  

[Kisah ini merupakan cuplikan dari "Minka and Margaret, The Heroic Story of Two 
Nurses Captured in the Jungle" yang ditulis oleh Phyllis Thompson.]  

 
Sumber: Adopt-A-People, Global Prayer Digest  

Terus berdoa supaya pengorbanan kedua martir tersebut, dan juga martir-martir 
lainnya, dapat menolong orang-orang yang buta rohani untuk dicelikkan dan melihat 
Yesus yang berkarya dalam hidup mereka. Doakan juga agar semakin banyak orang 
terbeban dan mau diutus untuk melayani orang Melayu yang belum dijangkau Injil.  
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Sumber Misi: Situs-situs Misi 

Berikut ini adalah daftar URL dari Situs-situs Web Misi (berbahasa Inggris) yang bagus 
untuk dikunjungi. Daftar ini telah dikumpulkan oleh George Verwer & Chacko Thomas. 
Silakan berkunjung dan menjelajahinya. Temukan banyak berkat, hal-hal baru dan juga 
manfaat melalui Situs-situs tersebut.  

• 11 Ways To Involve Yourself in Missions  
<http://www.calebproject.com/bomm/involve.html>  

• Caleb Project Mobilization Resources  
<http://www.brigada.org/today/articles/caleb.html>  

• Enlist to a Dream, Not a Job  
<http://www.nobletec.com/~khm/seminar/flow.html>  

• Fingertip Mobilizer Resource for Missions  
<http://www.globalmission.org/fingertip.htm>  

• Missions Mobilization Cartoons/Art  
<http://www.calebproject.org/toons.htm>  

• Mobilising Second Career Missionaries - article  
<http://www.om.org/relay/stories/1-98secondgen.html>  

• Motivations for Missions  
<http://www.calebproject.com/bomm/motivat.htm>  

• Networking Concepts and Strategies for mission mobilization  
<http://www.calebproject.com/bomm/ntwrking.htm>  

• Recruiting: Mobilization of Students  
<http://www.acu.edu/academics/missions/jam/mobstud.htm>  

• Top 10 Bible Studies on Missions  
<http://www.calebproject.com/bomm/biblstdy.html>  

• Top 10 Things Everyone Should Do for World Missions  
<http://www.cccc.ca/Resource/Topten.html>  

• Would You Pass the Test for the Mission Field?  
<http://www.stmarkumc.com/jimnotes1/jim33.htm>  

• Secular research site  
<http://library.karnak.com/login.shtml>  

 
Sumber: RESOURCES--2000-05-31  

  

http://www.calebproject.com/bomm/involve.html
http://www.brigada.org/today/articles/caleb.html
http://www.nobletec.com/~khm/seminar/flow.html
http://www.globalmission.org/fingertip.htm
http://www.calebproject.org/toons.htm
http://www.om.org/relay/stories/1-98secondgen.html
http://www.calebproject.com/bomm/motivat.htm
http://www.calebproject.com/bomm/ntwrking.htm
http://www.acu.edu/academics/missions/jam/mobstud.htm
http://www.calebproject.com/bomm/biblstdy.html
http://www.cccc.ca/Resource/Topten.html
http://www.stmarkumc.com/jimnotes1/jim33.htm
http://library.karnak.com/login.shtml
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Doakan Misi Dunia: Guatemala, Sudan, Afrika Utara 

Guatemala 

Tim sukarelawan, yang terdiri dari para misionaris, dikirim untuk memutar dan 
menunjukkan film YESUS di desa A, sebuah desa terpencil di Guatemala. Mereka 
menempuh perjalanan sejauh yang dapat dilalui mobil, lalu tim tersebut meneruskan 
perjalanan dengan jalan kaki. Mereka melalui desa B yang beberapa tahun terakhir ini 
selalu mengirim ancaman-ancaman kematian bagi setiap misionaris yang menjamah 
wilayah mereka. Namun, ketika penguasa desa B setempat bertemu dengan tim 
tersebut, dia memaksa mereka untuk memutar film tersebut di desanya sehingga para 
penduduknya tidak perlu lagi pergi ke desa-desa tetangga untuk melihat film YESUS. 
Para misionaris - yang pernah mendapat ancaman kematian tersebut - membuat jadwal 
untuk memutar film YESUS di desa B tersebut sekembalinya mereka dari desa A. 
Terpujilah Tuhan yang telah bekerja dalam hati penduduk desa B.  
Sumber: Advance Newsletter, Mei 2000  

Sudan 

Menurut laporan Reuter, ada sekitar 230 siswa Kristen dari 1200 siswa yang harus 
mengikuti wajib militer di sebuah kamp militer yang terletak di luar Khartoum. "Para 
pelatih selalu menghina kami, dan mengatakan bahwa kami adalah penyembah 
berhala, dan Kristen bukanlah agama." cerita dari seorang siswa. "Banyak siswa Kristen 
mengalami intimidasi, dan bahkan ada diantara mereka yang bersedia untuk pindah 
agama." Kebanyakan dari para siswa Kristen dipaksa untuk mengikuti ibadah dari 
agama lain.  

Minggu lalu, sekitar 73 siswa Kristen dikeluarkan dari kamp karena menghadiri ibadah 
gereja. Karena mereka tidak dapat menyelesaikan wajib militer, maka dapat dipastikan 
bahwa mereka tidak akan dapat mendaftar ke universitas. Umat Kristen mengatakan 
bahwa mereka dikeluarkan karena iman mereka, tetapi petugas kamp menyatakan 
bahwa mereka dikeluarkan karena melanggar peraturan yang melarang mereka 
meninggalkan kamp. Berdoa supaya para siswa tersebut dapat tetap melanjutkan 
sekolahnya.  
Sumber: Religion Today,  
<http://www.reuters.com>  

Afrika Utara 

Di padang Gurun Sahara, hujan rintik-rintik sudah cukup memberikan harapan, 
khususnya bagi warga yang tinggal di Afrika Utara. Harapan juga muncul bagi bangsa 
tersebut saat tim misi gabungan dari beberapa universitas datang membawa 
persediaan obat-obatan dalam jumlah yang besar. Banyak anak meninggal karena 
kesehatannya tidak terawat dan juga kekurangan gizi. Area tersebut, dulunya, 
merupakan tanah subur untuk menggembalakan ternak. Musim kemarau yang melanda 
selama puluhan tahun mengakibatkan kekeringan total di negara tersebut. Lebih dari 

http://www.reuters.com/
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500.000 gembala dari Moorish dan keluarganya menjadi pengungsi di tanah 
kelahirannya. Mereka mendiami desa-desa yang rentan penyakit, yang disebut 'kebbes' 
(bahasa Arab dari "dump" atau "lokasi pembuangan sampah")  

Tim itu telah meluangkan waktu hampir 1 tahun untuk melayani orang- orang yang 
menderita tersebut dan sekaligus menunjukkan pada mereka belas kasih Kristus. Tim 
tersebut harus berjuang dalam suhu panas dengan temperatur sekitar 130 derajat, 
badai pasir, tuntutan dari pegawai pemerintah yang korupsi, dll. Saat ini, sulit sekali 
untuk mengabarkan Injil secara terang-terangan di negara ini. Tim ini merupakan 
sekelompok perintis yang percaya bahwa dengan mencukupi kebutuhan-kebutuhan fisik 
dari penduduk negara tersebut maka tim dapat meraih hati mereka. Visi tim ini adalah 
mendirikan sebuah klinik untuk anak-anak. Di negara ini, dimana hanya ada sebuah 
rumah sakit dengan 450 tempat tidur, maka bagi 3 juta penduduk di sana visi tersebut 
bagaikan sebuah oasis di gurun pasir. Doakan pelayanan dari tim tersebut dan juga visi 
mereka untuk mendirikan klinik dapat segera terwujud.  
Sumber: University of the Nations - Kona Summer 2000 Online Magazine  

Surat Anda: Doa untuk Indonesia; Pokok Doa Agustus 

Dari: Emy 
Subject: Doa untuk Indonesia 
 
>Tolong disebar luaskan, sehingga mereka yang tersentuh bisa ikut  
>berdoa. Terima kasih. 
 
>DOA UNTUK INDONESIA  

(Didoakan selama minimal 40 hari berturut-turut) 
Saat ini, mari kita berdoa secara khusus untuk Ambon yang sedang dalam keadaan 
darurat: "Ya Tuhan dan Allahku seperti darah PutraMu yang mengucur dari atas kayu 
salib, membasuh dosa-dosa kami semua, kiranya darah mereka yang tercurah dapat 
membasuh jiwa-jiwa mereka yang dalam kegelapan, supaya kami bangsa Indonesia 
dapat lahir kembali sebagai anak-anak Allah yang sejati untuk menjadi bangsa 
Indonesia yang mencintai perdamaian.Amin." (optional : dapat ditambah dengan doa 
harian yang biasa anda lakukan atau disertai dengan puasa)  

Redaksi: 
Terima kasih untuk kiriman pokok doanya, dan dengan senang hati kami akan 
menyebarluaskannya kepada pembaca e-JEMMi.  

Dari: KJDN (Kalendar Jaringan Doa Nasional)  
Subject: Pokok Doa Agustus 2000  

>Para Pendoa yang terkasih,  
>Dengan ini dikirimkan pokok doa untuk bulan Agustus. Terima kasih untuk  
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>dukungan dan komitmen doanya. Kiranya Tuhan terus memberkati.  
>JDN  

Redaksi: 
Terima kasih untuk kiriman pokok doa dan dukungannya. Bagi anda yang menginginkan 
daftar pokok doa tersebut, silakan menghubungi saya <Endah@sabda.org>. Mari kita 
bersatu hati dan tetap bertekun dalam kehidupan doa kita!  

 

URL/Link Edisi ini  

• Advance Newsletter // Brigada Todayhttp://www.brigada.org/  
• Religion Today http://www.religiontoday.com/  
• University of the Nations - Kona Summer 2000 Online Magazine  

 
http://www.uofnkona.edu/  

 

“  Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata: 
"Siapakah yang akan Kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk Aku?"  
Maka sahutku: "Ini aku, utuslah aku!"'  ”  

—(Yesaya 6:8) 

 

  

mailto:Endah@sabda.org
http://www.brigada.org/
http://www.religiontoday.com/
http://www.uofnkona.edu/
http://alkitab.mobi/?Yesaya+6%3A8
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e-JEMMi 29/Agustus/2000  
Editorial 

Salam dalam Kasih Kristus.  

Dalam edisi ini, kami akan khusus menampilkan artikel menarik yang diterbitkan oleh 
OMF (Singapura). Artikel ini membahas tentang bagaimana cara berdoa bagi para 
misionaris. Adapun garis besarnya adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana berdoa bagi para misionaris  
a. Berdoa sesuai dengan yang ditulis dalam surat doa mereka  
b. Berdoa untuk negara tempat mereka melayani  
c. Berdoa untuk kebutuhan-kebutuhan pribadi mereka  
d. Berdoa untuk gereja nasional/lokal di negara mereka melayani  
e. Berdoa secara bersama-sama  
f. Berdoa sesuai dengan teladan dari doa Paulus  

 Untuk keberanian; kesempatan dan kejelasan; perlindungan  
 Supaya Firman Tuhan diberitakan dengan cepat dan tepat  

2. Bagaimana berdoa bagi dunia  
3. Bagaimana menjadi umat Kristen yang berperan dalam * dunia* Poin-poin di atas 

akan diuraikan dalam kolom "Cerita Misi" edisi ini. [Poin-poin ini juga bisa 
digunakan utk mendoakan hamba/pelayan Tuhan]  

Berbicara tentang doa, maka pembaca e-JEMMi adalah orang-orang yang selama ini 
kami doakan agar memiliki kerinduan terlibat dalam pelayanan misi, baik untuk * 
berdoa* atau juga untuk terlibat langsung dalam ladang misi. Saat ini kami khususkan 
agar anda terlibat dan berdoa syafaat bagi pekerjaan misi. Kami percaya akan kuasa 
doa yang dapat mengubah dunia!! Dukungan doa anda tidaklah sia-sia -- Tuhan pasti 
mendengar dan akan menjawab. Oleh karena itu, kami mengajak anda menanggapi 
panggilan Tuhan untuk berdoa bagi pekerjaan misi ini!! [... termasuk gereja-gereja, 
suku-suku, dan pelayanan di Indonesia !!]  

Salam dan Doa,  
Staf Redaksi Endah  
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Artikel Misi: Berdoa Bagi Para Misionaris dan Dunia 

1. Bagaimana Berdoa Bagi Para Misionaris 

a. Berdoa sesuai dengan yang ditulis dalam surat doa mereka  
Semua misionaris selalu menulis surat doa untuk memohon dukungan doa 
secara teratur. Biasanya surat itu berisi laporan tentang kegiatan pelayanan 
mereka, baik kemajuan maupun tantangan yang dihadapi, serta kehidupan 
pribadi mereka. Bila anda belum menerima surat doa tersebut, mintalah agar 
mereka mengirimkannya kepada anda.  

b. Berdoa untuk negara tempat mereka melayani  
Doakan negara dan pemimpinnya serta kebebasan mengabarkan Injil di sana. 
Bila suatu negara telah menjamin kebebasan untuk mengabarkan Injil, maka 
doakan supaya keputusan itu tetap berlanjut. Anda dapat mengumpulkan banyak 
data/informasi mengenai negara ini baik melalui surat kabar, majalah dan TV. 
Anda juga dapat memperoleh informasi dari buku "Operation World" [Red. 
bagiannya diterjemahkan dalam buku "Doakanlah Asia"; ada di 
http://www.sabda.org/misi/doa/ atau dalam CD-ROM SABDA], atau dari 
organisasi misi lain agar anda mendapatkan gambaran sekilas mengenai kondisi 
kerohanian di negara tersebut.  

c. Berdoa untuk kebutuhan-kebutuhan pribadi mereka  
o Doakan agar misionaris tersebut merasa betah dan dapat menyesuaikan 

diri dengan budaya di negara itu. Doakan keluarganya dan terutama anak-
anak yang harus hidup terpisah karena harus sekolah di negara asal. 
Doakan agar anak-anak tersebut dapat mengenal Allah secara pribadi dan 
tidak mengeluh meskipun harus terpisah dari orang-tuanya.  

o Doakan mereka agar terus mempelajari bahasa asing yang digunakan di 
wilayah pelayanannya, agar mereka dapat menyampaikan berita Injil 
dengan jelas dan dapat dipahami oleh masyarakat setempat.  

o Doakan teman-teman baru yang mereka memiliki, agar dapat mendukung 
dan menolong misionaris tersebut dalam mempelajari bahasa dan budaya 
setempat, dan doakan agar teman-temannya dapat diajak kerjasama 
dalam pelayanan.  

o Doakan agar terjalin hubungan yang baik dengan sesama pekerja dan 
para pemimpin gereja Kristen di negara tsb.  

d. Berdoa untuk gereja nasional/lokal di negara mereka melayani  

Para pemimpin gereja nasional di negara tempat mereka melayani juga 
memerlukan dukungan doa. Karena itu, doakan pertumbuhan kehidupan rohani 
mereka masing-masing; keahlian dalam mengajar, menyampaikan khotbah dan 
memuridkan. Karena pemimpin gereja setempat dan para misionaris bekerja 
sama, maka doakan supaya mereka dapat membuat strategi perencanaan yang 
baik. Selain itu, berdoa agar umat Kristen dapat berpengaruh dalam masyarakat 
dan pemerintahan; dan juga umat Kristen dapat bertindak secara bijaksana 
dalam hubungannya dengan umat non-Kristen.  

http://www.sabda.org/misi/doa/
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e. Berdoa secara bersama-sama dengan saudara seiman yang lain  

Kebanyakan organisasi Kristen memiliki persekutuan doa. Anda dapat 
menghubungi mereka. Hal ini akan sangat membantu anda bila berdoa bersama 
orang lain yang dewasa imannya atau kelompok doa yang telah lebih lama 
berdoa bagi pelayanan misi. Sebagai hasilnya, anda dapat merasakan bahwa 
iman anda ikut bertumbuh dewasa.  

f. Berdoa sesuai dengan teladan dari doa Paulus  

Rasul Paulus juga seorang misionaris. Ia benar-benar mengerti bagaimana 
rasanya tidak diterima, dipukuli, dipenjara dan dikucilkan. Meskipun ia 
mengalami semua penderitaan dan siksaan itu, ia tetap memberitakan Injil. 
Untuk itu Paulus selalu minta dukungan doa dari saudara-saudara seiman, 
antara lain:  

o Untuk keberanian 
"Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, 
dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku 
memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang 
dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, 
sebagaimana seharusnya aku berbicara." (Efesus 6:19-20)  

o Untuk kesempatan dan kejelasan 
"Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk 
pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus, 
yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat 
menyatakannya, sebagaimana seharusnya." (Kolose 4:3-4)  

o Untuk perlindungan 
"Dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, 
sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia 
akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. ( 2 
Tesalonika 3:2-3)  

o Supaya Firman Tuhan diberitakan dengan cepat dan tepat 
"Selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami, supaya firman 
Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi 
di antara kamu," (2 Tesalonika 3:1)  

2. Bagaimana Berdoa Bagi Dunia 

Sangatlah bagus untuk mengetahui secara sekilas tentang gereja di seluruh dunia. Ada 
kemungkinan beberapa misionaris yang diutus oleh gereja anda tersebar di berbagai 
penjuru dunia. OPERATION WORLD (OM Publishing) telah meliput setiap negara dan 
selalu memberikan informasi/berita up-to-date tentang penduduk, gereja, agama utama 
dan juga pemerintahan di negara-negara tersebut. Hal ini dapat memberikan perasaan 
yang 'melegakan' bagi anda karena paling tidak anda mengetahui latar belakang 
tentang negara/tempat dimana para misionaris itu bekerja. Seharusnya setiap rumah 

http://alkitab.mobi/?Efesus+6%3A19-20
http://alkitab.mobi/?Kolose+4%3A3-4
http://alkitab.mobi/?2+Tesalonika+3%3A2-3
http://alkitab.mobi/?2+Tesalonika+3%3A2-3
http://alkitab.mobi/?2+Tesalonika+3%3A1
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memiliki informasi ini! Tersedia juga versi untuk anak-anak yang berjudul "You Can 
Change the World".Diharapkan cara ini dapat anda pakai guna mendoakan para 
misionaris tersebut. Selain itu, melalui informasi yang diterbitkan oleh OM ini, anda 
dapat mengetahui peristiwa- peristiwa terkini yang terjadi di setiap negara dimana para 
misionaris itu melayani. Anda tidak dapat mendoakan secara teratur dan secara detil 
untuk banyak orang sekaligus. Karena itu, anda dapat memfokuskan diri untuk 
mendoakan satu atau dua negara, sekaligus juga untuk para misionaris yang bekerja di 
negara tersebut.  

“  "Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap 
kamu layak bagi panggilan-Nya dan dengan kekuatan-Nya menyempurnakan 

kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu,"  ”  
—(2 Tesalonika 1:11)  

3. Bagaimana Menjadi Umat Kristen Yang Berperan Dalam Dunia 

Allah memanggil anak-anakNya untuk turut berperan dalam pekerjaan misi. Para 
misionaris - baik dalam atau luar negeri - tidak dapat melakukan pelayanan misi 
seorang diri. Setiap misionaris membutuhkan dukungan minimal dari satu tim. Pada 
saat anda memutuskan untuk berdoa secara teratur bagi salah seorang misionaris, 
maka mulai saat itu anda telah menjadi salah satu tim pendukung misionaris ini. Jadi, 
dalam pelayanan misi ada kerjasama antara anak-anak Tuhan, meskipun mungkin 
mereka tidak saling mengenal satu dengan yang lain. Tapi yang jelas mereka saling 
mendukung; yaitu antara para berdoa, mereka yang membantu dalam dana, dan tentu 
saja para misionaris yang berjuang di 'garis depan'. Dan ketika anda mulai berdoa, Allah 
memakai doa anda untuk mendukung rencanaNya. Doa anda membuat segala sesuatu 
berbeda.  

Tapi di antara banyak orang yang dipanggil untuk mendukung pekerjaan misi, berapa 
banyak yang meresponi panggilan Tuhan itu? Ternyata tidak banyak. Namun Firman 
Tuhan mendorong kita untuk tetap bertekun berdoa agar Tuhan mengirimkan pekerja-
pekerjaNya.  

"Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada tuan yang 
empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja- pekerja untuk tuaian itu." (Matius 
9:37)  

Anda dapat turut ambil bagian dalam rencana Allah tersebut, tidak hanya untuk masa 
sekarang tetapi juga untuk generasi mendatang. Sangat dibutuhkan kedisiplinan untuk 
mendoakan para misionaris yang melayani di tempat yang belum mereka kenal, yang 
melayani dengan bahasa asing yang tidak biasa mereka gunakan, yang pelayanannya 
belum tentu selesai dalam waktu 1-2 tahun, yang anak-anaknya telah menganggap Asia 
atau Afrika atau Amerika Latin sebagai rumah mereka sendiri. Karena itu, mari kita 
belajar untuk mendisiplinkan diri terutama dalam kehidupan doa. Dan dukungan doa 
anda tidak akan sia-sia. Coba pikirkan hal tersebut!  

http://alkitab.mobi/?2+Tesalonika+1%3A11
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Sumber: "How to Pray for Missionaries" OMF 
< http://www.omf.org/ > 

  

http://www.omf.org/
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Sumber Misi: Global Connections UK,  PI lewat Internet 

Global Connections UK  

< http://www.globalconnections.co.uk/ > 
'Global Connections UK' merupakan jaringan dari berbagai lembaga misi, perguruan 
tinggi, organisasi, gereja, dll., yang berkomitmen untuk melayani misi dunia dan bekerja 
sama dalam setiap kesempatan. Jaringan ini mengadakan banyak kegiatan dan 
pelayanan, sekaligus juga mengenalkan gerakan misi, baik di UK sendiri ataupun 
secara internasional. Apakah anda perlu 'contact person' ataupun informasi 
tentangpelayanan misi? 'Global Connections UK' dapat menolong anda dalam 
menyediakan informasi tersebut dan membantu anda agar lebih efektif dalam misi 
dunia. Dalam Situsnya anda juga dapat menemukan "Events", "Connections" (buletin 
untuk gereja-gereja misi), "World Prayer News," dan daftar dari sumber-sumber berikut 
ini: VIDEO : suatu paket untuk mempelajari "Unreached People Groups" ARTIKEL : 
"Think Global - Act Local" merupakan serial paper yang berisi bagaimana melibatkan 
gereja anda dalam pelayanan dunia. TRAINING : "The Challenge of Tentmaking" 
merupakan sumber yang dapat menolong anda untuk memahami bagaimana melayani 
melalui profesi anda. BROSUR : Poster/peta berukuran 'Full A2' yang berisi tentang 
ilustrasi, informasi, dan lembaga-lembaga yang melayani di Afrika, Muslims, Eropa, 
Amerika Latin, Tiongkok & Asia Timur, dan Unreached Peoples.  
Sumber: RESOURCES--2000-06-13  

Pi Lewat Internet 

Ada informasi menarik tentang Situs-situs penginjilan yang dimuat dalam ICW 
(Indonesian Christian Webwatch) edisi 073 sehubungan dengan sebuah surat yang 
diterima oleh redaksi ICW. Sebelum kami kutipkan surat tsb. kami ingin anda 
memikirkan dua pertanyaan berikut ini:  

• Apa jawaban anda jika anda menerima surat seperti ini?  
• Apakah anda setuju melakukan PI lewat internet? Bila setuju, cara-cara apa saja yang 

dapat digunakan untuk PI via internet?  
• Ada yang punya pengalaman/cerita melakukan PI via internet yang bisa di-share ... :)  

[[Kirim respon/jawaban anda ke saya Endah <Endah@sabda.org>]]  

Kutipan surat adalah sebagai berikut:  

--<kutipan mulai>-- 
Dari: Ferry Tjen 
>Saya baru memiliki 'teman' maya via mail dan saya tertarik untuk 
>menginjilinya, adakah situs yang dapat memberikan guideline buat 
>saya? Semacam 4 hukum rohani - background orang ini: percaya agama 
>kristen, katolik dan budha namun tidak pada hindu; islam. Satu hal  
>lagi, mungkin ada yang bisa sharing, bagaimana tips & trick 

http://www.globalconnections.co.uk/
mailto:Endah@sabda.org
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>penginjilan via internet [baik via chat, mail dll.] - saya melihat 
>internet merupakan ladang luas yang menguning siap untuk dituai..  

Jawaban Redaksi ICW: 
Pertanyaan yang sangat baik dan dijawab dengan senang hati !! :-) Beberapa alamat 
URL yang dapat anda kunjungi antara lain:  

• Empat Hukum Rohani" dalam bahasa Indonesia atau Jawa  
http://www.ccci.org/laws/indonesian/  
http://www.ccci.org/laws/javanese/  

• Situs e-MISI (Mengabarkan Injil ke Seluruh Indonesia)  
http://www.sabda.org/misi/  

• Situs arsip e-JEMMi (Jurnal Elektronik Mingguan Misi)  
http://www.sabda.org/misi/e-jemmi/  

• Situs Great Comission  
http://www.greatcom.org/indonesian/  

• Arsip ICW 25 -- Penginjilan  
http://www.sabda.org/icw/99-025.htm  

Dan beberapa Situs yang memberikan 'guideline' dalam Bahasa Inggris:  

• Web-writing/webmaster resourceshttp://www.web-evangelism.com  
• Making sense of life http://www.soon.org.uk/  
• Good News Bulletin http://www.e-vangelism.com/  

Silakan berkunjung, dan kami akan mendukung pelayanan anda dalam doa. Selamat 
Melayani !! --<kutipan selesai>--  

Berikut ini, saya tambahkan beberapa situs-situs penginjilan lain:  

• Campus Crusade for Christ  
http://www.crusade.org/min/intl/intl.html  

• Gospel Films http://www.gospelcom.net/gf/  
• Gospel Missionary Union http://www.gmu.org/  
• Gospel Recordings Networ khttp://www.cmd.org.nz/links.html  
• Greater Europe Mission http://www.gospelcom.net/gem  

Minggu depan, daftar tersebut akan ditambah lagi, termasuk respons/ 
surat/pengalaman/cerita anda!!  

  

http://www.ccci.org/laws/indonesian/
http://www.ccci.org/laws/javanese/
http://www.sabda.org/misi/
http://www.sabda.org/misi/e-jemmi/
http://www.greatcom.org/indonesian/
http://www.sabda.org/icw/99-025.htm
http://www.web-evangelism.com/
http://www.soon.org.uk/
http://www.e-vangelism.com/
http://www.crusade.org/min/intl/intl.html
http://www.gospelcom.net/gf/
http://www.gmu.org/
http://www.cmd.org.nz/links.html
http://www.gospelcom.net/gem
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Doakan Misi Dunia: Korea Utara, Ethiopia, Mexico 

Korea Utara 

Dalam konferensi misi di Jerman yang diselenggarakan pada bulan Maret yang lalu, 
Pendeta Korea Selatan menyampaikan dalam pidatonya bahwa selain tekanan brutal 
yang dialami dan kematian 3 juta orang karena kelaparan, masih ada sekitar setengah 
juta orang Kristen yang tinggal di Korea Utara. Selain itu, lebih dari 100.000 orang 
Kristen ditahan di kamp konsentrasi, terkadang tanpa tempat berteduh, tanpa makanan 
dan juga tanpa pelayanan kesehatan. Setiap orang yang ketahuan membawa Alkitab 
dianggap sebagai mata-mata dari Korea Selatan dan dianiaya. Namun, dalam kondisi 
seperti ini, jumlah gereja bawah tanah terus bertumbuh. Orang Kristen Korea Utara 
telah merumuskan 5 prinsip yang diikrarkan bersama dengan doa "Bapa Kami" dalam 
persekutuan-persekutuan rahasia mereka:  

1. Penganiayaan dan penderitaan yang kami alami merupakan suka cita dan kehormatan 
bagi kami.  

2. Kami menerima ejekan, cemooh dan kerugian dengan sukacita di dalam nama Yesus.  
3. Sebagai orang Kristen, kami ingin menghapus air mata orang lain dan menghibur orang 

yang menderita.  
4. Kami siap sedia untuk mengorbankan nyawa karena kasih kami pada sesama, supaya 

mereka juga dapat mengenal Kristus.  
5. Kami ingin hidup kami sesuai dengan Firman Allah.  

Marilah kita berdoa bagi orang-orang Kristen di Korea Utara agar tetap kuat dan setia di 
tengah-tengah kesulitan yang mereka hadapi.  
Sumber: Friday Fax  

Ethiopia 

Lebih dari 16 juta orang saat ini, yang tinggal di Ethiopia dan di negara-negara 
tetangganya, akan menghadapi bahaya kelaparan. Di beberapa wilayah, banyak anak 
kecil sekarat dan ada ratusan makam yang masih baru tersebar di berbagai tempat. Ibu-
ibu berjalan selama berhari-hari sambil menggendong anak-anak mereka yang 
kelaparan untuk mencari makanan dan air. Selama 3 tahun terakhir ini, tidak ada hujan, 
panenan gagal dan banyak ternak yang mati.Bila tidak bertindak dengan segera, 
bahaya kelaparan tersebut dapat menjadi lebih buruk dibanding dengan kelaparan yang 
terjadi pada tahun 1984 lalu, yang telah menewaskan lebih dari 1 juta orang. World 
Vision, salah satu organisasi kemanusian terbesar di dunia telah melayani di Ethiopia 
selama 30 tahun. Doakan supaya para misionaris yang tergabung dalam World Mission 
dapat memberikan bantuan jasmani maupun rohani dengan baik.  
Sumber: World Vision  

Mexico 
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Baru-baru ini, Sekolah Alkitab untuk suku-suku pribumi telah menjangkau suku-suku 
terpencil di wilayah pegunungan Narayit, Mexico. Misionaris Mexico, Arturo Horta, telah 
melatih dan mengutus penduduk asli, yang mengenal Kristus melalui film YESUS yang 
telah dialihbahasakan ke dalam bahasa Huichol, untuk mengenalkan Injil pada suku-
suku lain. Perjuangan Sekolah Alkitab tersebut untuk membawa dan memutar film 
YESUS ke wilayah suku Huichols di pegunungan, patut diacungi jempol. Pada saat itu, 
wilayah Huichol belum memiliki aliran listrik. Karena itu, mereka berdoa untuk sebuah 
generator berkapasitas 750-watt yang dapat dipakai guna memutar film YESUS. Dan 
doa itupun telah dijawab. Terus berdoa bagi para penduduk asli tersebut supaya 
mereka dapat menjadi saksi Kristus bagi suku-suku lain di wilayah itu.  
Sumber: NEWSBRIEF--2000-05-11  

 

“  Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata: 
"Siapakah yang akan Kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk Aku?"  
Maka sahutku: "Ini aku, utuslah aku!"'  ”  

—(Yesaya 6:8) 

 

  

http://alkitab.mobi/?Yesaya+6%3A8
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e-JEMMi 30/Agustus/2000  
Editorial 

Shalom,  

Editorial kali ini merupakan cuplikan dari artikel "Apakah Anda Masih Membuat 
Kemah?" tulisan dari Leonard Giarto (diambil dari Newsletter yang diterbitkan oleh GKI 
Monrovia, California):  

"Salah satu dari jawaban yang biasanya kita dengar bila kita sudah mulai 
membicarakan masalah penginjilan adalah, 'Saya tidak punya waktu.' Anda mungkin 
juga segera menjawab, 'Saya sudah terlalu sibuk mengurusi keluarga dan pekerjaan 
saya. Thanks, but no thanks, saya tidak ada waktu mengabarkan Injil.' Atau 'Dengan 
tugas-tugas yang menumpuk dari sekolah, saya tidak ada waktu untuk mengabarkan 
Injil. Nanti kalau saya tidak lulus, orang tua bisa marah, dan Tuhan juga tidak berkenan, 
bukan?'"  

"Banyak dari kita melihat penginjilan sebagai suatu 'usaha' atau 'pekerjaan.' Pandangan 
seperti ini menempatkan penginjilan sebagai salah satu agenda dalam jadwal kita 
sehari-hari dan otomatis menyita waktu kita yang sudah sangat minim ini. Tetapi 
sebenarnya, penginjilan lebih merupakan lifestyle (gaya hidup) daripada pekerjaan. 
Memang gereja dituntut untuk mengatur penginjilan yang efektif dan edukatif, suatu 
usaha yang tidak bisa tidak membutuhkan pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, 
finansial, dan lain-lain. Usaha penginjilan gereja baru bisa berhasil kalau jemaatnya -
 !!kita-kita ini!! - sudah menjadikan penginjilan sebagai bagian integral dari hidup kita. 
Bukan lagi sebagai beban, tetapi suatu hobi."  

Selain itu ditambahkan juga dalam artikel tsb.:  

Penginjilan tidak hanya terbatas pada kunjungan door-to-door. Kita dipanggil untuk 
menginjili dengan cara yang sesuai dengan kepribadian yang dianugrahkan Tuhan 
pada kita. Dr. John Chambers, mantan dosen Institut Pertanian Bogor yang sekarang 
melayani mahasiswa Indonesia di Amerika, pernah mengatakan bahwa Yesus 
memanggil kita untuk menjadi "free sample" (contoh gratis). Di dalam Yohanes 13:34-
35, Yesus mengingatkan bahwa dunia dapat mengenali kita sebagai muridNya apabila 
kita saling mengasihi. Anda ingin memenangkan jiwa bagi Kristus? -- Hiduplah di dalam 
Kristus!! Anda ingin hidup di dalam Kristus? -- Berjalanlah sesuai contoh Kristus (1 
Yohanes 2:5-6)!!!!YA!! ... Saya ingin ... :-)  

Selamat melayani dan ber-PI!!  
Staf Redaksi (Endah)  

  

http://alkitab.mobi/?Yohanes+13%3A34-35
http://alkitab.mobi/?Yohanes+13%3A34-35
http://alkitab.mobi/?1+Yohanes+2%3A5-6
http://alkitab.mobi/?1+Yohanes+2%3A5-6
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Profil Bangsa: Suku Bali 

Jumlah penduduk : 3.697.000 jiwa Bahasa : Bali Anggota Gereja : 5.000 (0,13%) Alkitab 
: Ada Film Yesus : Ada [data 1998]  

Siapakah yang tidak kenal Bali? Di luar negeri, Bali lebih dikenal daripada Indonesia. 
Bali merupakan daya tarik kuat bagi wisatawan asing untuk datang ke Indonesia. "See 
Bali before you die" (lihat Bali sebelum mati) demikian semboyan terkenal sejak puluhan 
tahun lampau. Pulau Bali sangat terkenal di seluruh dunia karena keindahan paronama 
dan keunikan budayanya serta keramahan penduduknya. Mata pencaharian utama 
orang Bali Aga maupun Bali Majapahit adalah bercocok tanam di sawah dengan sistem 
irigasi yang terkenal dengan sebutan "subak" (satu sumber air yang sama). Ikatan 
solidaritas anggota "subak" sangat kuat. Ikatan kekerabatan dalam masyarakat Bali 
disebut "dadia". Suatu dadia biasanya menempati satu kompleks rumah yang dibatasi 
oleh tembok sekitar 2 meter dengan sebuah pintu masuk yang dihiasi dengan gapura 
dan anak tangga. Di dalamnya juga ada satu pura keluarga tempat mereka memuja 
Sang Hyang Widhi Wasa. Ikatan lain dalam masyarakat Bali berdasarkan atas sistem 
keagamaan orang Bali, yaitu Hindu Bali. Keindahan alam Bali menjadikan sektor 
pariwisata berkembang pesat dan telah merubah wajah pulau Bali dengan hadirnya 
hotel-hotel mewah, biro-biro perjalanan dan penerbangan internasional. Kepercayaan 
orang Bali adalah Hindu Bali. Tak heran di Bali banyak sekali kuil atau pura tempat 
pemujaan. Sebagian kecil penduduk beragama Islam, Kristen dan Budha. Walau agama 
Hindu besar pengaruhnya terhadap kebudayaan penduduknya, orang Bali berhasil 
mempertahankan budaya aslinya.  
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Cerita Misi: Dr. Alexander Duff  

Dr. Alexander Duff adalah seorang utusan Injil dari Scotlandia yang pernah dikirim ke 
India dan sekarang telah lanjut usia. Pada suatu hari, di Scotlandia, ia berdiri di 
hadapan jemaat Presbyterian dan berkhotbah di hadapan para pemuda gereja, agar 
mereka bersedia menyerahkan diri untuk menerima pengutusan dan menjadi misionaris 
yang mengabarkan Injil Tuhan ke India. Tapi sayang sekali, tidak seorangpun yang 
menaruh perhatian pada seruannya. Ia sekali lagi mencoba menantang mereka, tetapi 
mendadak ia jatuh pingsan. Orang- orang berdatangan untuk menolong dia dan 
seorang dokter datang untuk memeriksa jantungnya. Akhirnya, pahlawan tua itu 
membuka mata, ia bertanya: "Dimanakah saya?" Dokter menjawab: "Tenang, Bapak 
tidak boleh terlalu banyak bergerak. Keadaan jantung Bapak sangat lemah." Tapi Dr. 
Duff terus berusaha sekuat tenaga untuk bangkit, ia berkata: "Bawalah saya kembali ke 
gereja, bawa saya ke sana. Saya harus segera menyelesaikan tantangan saya." Dokter 
sekali lagi berusaha mencegah, namun usaha dokter itu sia-sia saja. Dengan diapit oleh 
dokter dan seorang majelis, Dr. Duff berjalan tertatih-tatih menaiki tangga mimbar. 
Seluruh jemaat terharu. Lalu Dr. Duff melanjutkan khotbahnya: ketika Ratu Victoria 
memanggil sukarelawan untuk dikirim ke India, saya melihat begitu banyak pemuda 
yang siap menyerahkan diri memenuhi panggilan tersebut, mereka mau dikirim ke 
India," ia berhenti sejenak, kemudian dengan keras ia kembali berseru: "tetapi pada 
saat Yesus, Sang Raja sendiri menyerukan panggilan pelayanan utusan Injil, kenapa 
tidak ada seorangpun yang mau mendengar panggilanNya? Benarkah di Scotlandia 
tidak ada lagi pemuda yang rela menjadi utusan Injil ke India? Kalau memang tidak ada 
lagi yang mau pergi bagi Kristus, maka saya yang tua dan lemah ini memutuskan untuk 
pergi sekali lagi ke India. Walaupun saya sudah tidak dapat berkhotbah, tapi saya dapat 
berbaring di tepi sungai Gangga dan mati di sana, agar masyarakat India tahu bahwa 
setidaknya masih ada satu utusan Injil dari Scotlandia, yang rela berkorban jiwa dan 
raga bagi mereka." Dalam waktu sekejap, banyak pemuda menitikkan air mata, mereka 
terharu, lalu berdiri dan berseru: "Kami berssedia pergi ke India." Tidak lama kemudian, 
Dr. Duff meninggal dunia. Sejak saat itu, banyak pemuda Scotlandia yang bersedia 
diutus ke India. Di sana, mereka menghabiskan banyak waktu untuk melayani 
masyarakat India. Semua ini terjadi karena panggilan Tuhan melalui hambaNya, yaitu 
Dr. Alexander Duff. Mungkin hari ini Allah memanggil anda. Sudahkah anda mendengar 
panggilanNya? Bersediakah anda diutus untuk pergi bagi Kristus? Maukah anda 
menjawab panggilan Tuhan tersebut dan berkata: "Ini aku, utuslah aku!"  

 
Sumber: "Merindukan Jiwa yang Tersesat" oleh Oswald Smith  
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Sumber Misi: Cornerstone University Center, 
ChristianAnswer.net 

Cornerstone University Center for World Missions  

< http://www.gospelcom.net/ccwm >  
Situs ini merupakan penghargaan terhadap karya Rev. Mark Sigmon 
<missions@cornerstone.edu> karena dia telah membuat sebuah pusat misi dunia bagi 
"Cornerstone University di Grand Rapids", Michigan USA. Situs ini mengajak gereja dan 
sekolah lokal untuk memanfaatkan pelayanan konsultasi, perpustakaan dan juga para 
pembicara dari staf pusat misi tersebut. Bagi orang-orang yang tinggal di luar Michigan, 
keuntungan terbaik yang dapat diakses melalui Situs berbahasa Inggris ini adalah 
banyaknya list tentang sumber-sumber misi, yang ditemukan di halaman "Resource 
Library". Di dalam Situs tersebut, anda akan menjumpai: Penerbit, Biografi, Bacaan 
Teologis dan Penginjilan, Pendeta dan Misi, Gereja Misi, Gereja Teraniaya, 
Kabar/Trend terbaru, Drama/Skits, Doa, Bahan-bahan pelayanan bagi misionaris, 
Pendidikan Dewasa dan Anak-anak, Majalah, dan masih banyak lagi.  
Sumber: RESOURCES--2000-06-13  

ChristianAnswers.net (Bahasa Indonesia)  

< http://www.christiananswers.net/indonesian/home.html > 
Ada berita gembira. Sekarang telah hadir Situs ChristianAnswers.Net berbahasa 
Indonesia. ChristianAnswers.Net adalah Situs yang dirancang untuk penginjilan, 
pendidikan dan pemuridan yang efektif melalui Internet. Tujuan utamanya adalah 
pelayanan -- menyediakan JAWABAN INJILI YANG BEBAS DAN AKURAT atas 
berbagai pertanyaan baik mengenai umat Kristen maupun non-Kristen. Bagian Situs 
dari bahasa Indonesia ini adalah berkat dari para sukarelawan yang membantu 
penterjemahan situs ini. Direktori yang tersedia dalam Situs Web ini antara lain 
"Kreasi/Evolusi", "Arkeologi Kitab Suci", "Theologi Kristen", "Agama", "Keluarga & 
Perkawinan", "Pemerintah & Isu Sosial", serta "Isu Remaja". Situs ini juga menyediakan 
banyak pilihan bahasa selain bahasa Inggris dan Indonesia, antara lain Belanda, 
Jerman, Italia, Jepang dan masih banyak lagi. Info detilnya dapat ditemui saat anda 
mengunjungi Situs Web ini.  

�  Seperti yang kami janjikan dalam edisi 029 minggu yang lalu, maka berikut ini (dan 
diatas) adalah daftar Situs Penginjilan yang dapat anda kunjungi:  

• WEC (Worldwide Evangelizaion for Christ)  
http://swi.get-2.com  

• Try Jesus  
http://www.TryJesus.com/  

• I AM NEXT  
http://www.iamnext.com  

http://www.gospelcom.net/ccwm
mailto:missions@cornerstone.edu
http://www.christiananswers.net/indonesian/home.html
http://swi.get-2.com/
http://www.tryjesus.com/
http://www.iamnext.com/
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• Victoria's pages - 'As for me and my house' (Kesaksian)  
http://www.webs-2-u.com/Newbirth  

• Peggie's Place  
http://www.peggiesplace.com/  

• Online Evangelism Club at Yahoo!  
http://clubs.yahoo.com/clubs/onlineevangelismclub/  

• Amsterdam 2000  
http://www.amsterdam2000.org/  

• Luis Palau Evangelistic Association http://www.lpea.org/  

• Christian Internet Apologetics  
http://pbc.org/cspace.html  

• Web Evangelism  
http://www.e-vangelism.org.uk/  
http://www.webevangelism.org/  
http://www.e-vangelism.com/  

• Child Evangelism Fellowship  
http://www.gospelcom.net/cef/  

• Christianityonline.com  
http://www.christianityonline.com/comag/9P6/9P6011.html  

  

http://www.webs-2-u.com/Newbirth
http://www.peggiesplace.com/
http://clubs.yahoo.com/clubs/onlineevangelismclub/
http://www.amsterdam2000.org/
http://www.lpea.org/
http://pbc.org/cspace.html
http://www.e-vangelism.org.uk/
http://www.webevangelism.org/
http://www.e-vangelism.com/
http://www.gospelcom.net/cef/
http://www.christianityonline.com/comag/9P6/9P6011.html
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Doakan Misi Dunia: Malawi, Kuba, Singapura 

Malawi (Afrika) 

Jemaat gereja "Living Waters" di Blantyre telah bertumbuh dari sekitar 80 jemaat di 
tahun 1987 menjadi 10.000 jemaat di tahun 1995. Jumlah tersebut terus bertambah dan 
saat ini telah mencapai lebih dari 150.000 jemaat. Di Malawi, sekitar 175 gereja cabang 
yang didirikan pada tahun 1996, telah berkembang menjadi lebih dari 400 gereja dan 
memiliki 100.000 jemaat. Selain itu, ada sejumlah 500 gereja yang berlokasi di luar 
Malawi. Stanley Ndovie, penggerak pertumbuhan tersebut, sekarang secara teratur 
diundang untuk 'sharing' dan diminta pendapatnya oleh pemerintah setempat. Stanley 
dan timnya juga banyak diundang ke berbagai konferensi. Dalam kunjungannya ke 
beberapa negara barat, salah satu penginjil dari "Living Waters" berkata, "Anda telah 
mengirimkan banyak misionaris ke Afrika. Dan kami sangat berterima kasih untuk hal 
tersebut. Saat ini, biji yang anda tanam telah tumbuh, berkembang dan buahnya telah 
matang. Karena itu, saat ini kami ada di sini sebagai anak- anak rohanimu dan siap 
melayani anda."  
Sumber: Joel News International (NEWSBRIEF--2000-05-18)  

Kuba 

Sembilan tahun yang lalu, Pastor TG meresmikan dimulainya sel group "New 
Jerusalem" di apartemennya. Mulai saat itu, ada 150 orang yang hadir untuk bersekutu 
bersama setiap hari Minggu, baik di ruang tamu maupun di ruang tidur anaknya. Sel 
group ini berkembang menjadi 500 orang sehingga apartemen Pastor TG tidak dapat 
menampungnya. Syukurlah karena ada dua apartemen lagi yang menyediakan diri 
untuk digunakan sebagai tempat persekutuan. (Pertumbuhan semacam ini sudah biasa 
di gereja-gereja Kuba, dimana sikap pemerintah yang menganggap sepele beberapa 
kebijaksanaan anti Kristen yang bertahan lama, yang dipadukan dengan puluhan tahun 
orang percaya berdoa dan bertekun). Bersekutu dalam tiga kelompok tidak diinginkan 
oleh Pastor TG, dia rindu menyatukan dalam satu bangunan gereja. Dia berkata, 
"Selama lima tahun ini saya telah mengajukan permohonan kepada pemerintah untuk 
memberi sebidang tanah guna membangun sebuah gereja, namun pemerintah tidak 
memberikan ijin tersebut". Menurut TG, "Di mata pemerintah, kelompok persekutuan 
kami dianggap ilegal karena kami belum memiliki tempat untuk beribadah (gereja)." 
Dukunglah terus dalam doa supaya TG mendapatkan ijin untuk mendirikan gereja dan 
kehidupan rohani 500 jemaatnya agar tetap terus bertumbuh.  
Sumber: Compass Direct oleh NewsBrief 2000-05-18  

Singapura 

Anak-anak Singapura sangat tersentuh saat mereka melihat video Yesus versi anak-
anak. Banyak di antara mereka terpana saat mengetahui bahwa anak-anak ternyata 
juga dapat belajar berdoa pada Allah. Saat film tersebut berakhir, ada sekitar 34 anak 
mengangkat tangan dan berkata bahwa mereka ingin sekali mengenal Yesus. Anak- 
anak ini sekarang telah menghadiri "Kids Plus", sebuah kelas Alkitab penginjilan yang 
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diselenggarakan oleh suatu gereja di Singapura. Selama tahun-tahun terakhir ini, 
Operation Mobilization (OM) telah menolong gereja untuk memenangkan anak-anak 
setempat. Jennifer, dari OM Singapura, telah mengajarkan cerita-cerita Alkitab pada 
anak-anak apalagi masa Paskah merupakan kesempatan yang dapat digunakan untuk 
mengundang anak-anak tersebut. Terus doakan untuk kelanjutan pelayananOM 
tersebut dan doakan juga anak-anak setempat (terutama anak-anak dari keluarga non-
Kristen) agar memiliki kesempatan melihat video dan belajar mengenal Yesus.  
Sumber: Headlines from Operation Mobilization  

Pokok Doa  

1. Anak-anak Tuhan di Bali dapat menjadi saksi-saksi Kristus dan dapat memberitakan 
Kabar Kesukaan sehingga nama Tuhan dimuliakan.  

2. Pemerintah dapat membantu perkembangan pariwisata di Bali agar semakin menjadi 
pusat pariwisata yang baik sehingga dapat menambah devisa negara dengan baik.  

3. Doakan agar anak-anak muda di Bali tidak terpengaruh dengan akibat negatif 
pergeseran budaya di Bali.  

 
Sumber: CD-ROM SABDA/LINK  

Surat Anda: Terima Kasih, Siapakah di Balik e-JEMMi? 

>Dari: James.Irianto 
>Salam dalam kasih Tuhan Yesus, 
>Saya berterimakasih atas artikel ini. Sungguh artikel ini kembali  
>menguatkan saya tentang misi hidup saya sebagai orang yang sudah  
>ditebus oleh darah pengasihan Kristus. Kalau boleh tahu, JEMMi ini  
>dibawah naungan lembaga mana? Karena saya agak bingung tiba-tiba  
>dapat jurnal ini. 
>Demikian dari saya, 
 
>Dari: Steven Madyo Sukarto 
>Dear e-JEMMi 
>Sambil mengucap syukur kepada Tuhan yang Mahakasih, saya ingin  
>berterima kasih kepada Anda yang mengaddressed email ini khusus  
>untuk saya. Tentu saja kemudian memunculkan 'sebuah tanya', koq  
>saya? Dan....ada keinginan untuk juga tahu, siapakah Anda, dengan  
>minat untuk semakin mengenal dan kontak ini bila demikian akan  
>menjadi semakin memiliki makna.  

Redaksi:  
Alamat anda terdaftar sebagai pelanggan e-JEMMi mungkin karena ada teman anda 
yang mendaftarkannya kepada kami. Kami bersyukur jika melalui e-JEMMi anda 
mendapatkan manfaat dan berkat -- Doa kami adalah kita menjadi lebih 
terbuka/responsif terhadap panggilan MISI Tuhan!! Nah, sekarang giliran anda mencari 
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beberapa teman untuk anda daftarkan kepada kami supaya merekapun mendapatkan 
berkat!  

Secara singkat, e-JEMMi adalah "jurnal" misi elektronik pertama di Indonesia yang 
diterbitkan oleh e-MISI (Mengabarkan Injil ke Seluruh Indonesia) dan bekerjasama 
dengan YLSA (Yayasan Lembaga SABDA) dan memakai sistem infrastruktur I-KAN 
(Internet -- Komputer Alkitab Network); memuat berita dan cerita dari dunia misi dan 
perkembangan pelayanan misi. Jika anda yang ingin mengenal secara lebih detil 
tentang siapa di belakang e-JEMMi, silakan berkunjung ke Situs e-MISI atau YLSA :  

http://www.sabda.org/misi  
http://www.sabda.org/ylsa  
http://www.sabda.org/icw/00-074.htm  

[[Cat. Red: Kami sudah cek link arsip ICW di atas, ternyata, edisi terakhir ini - No. 74 - 
belum dipasang. Bila berminat, anda dapat mengirim email pada Endah 
<Endah@sabda.org> ]]  

Partisipasi anda -- kiriman artikel/kesaksian/cerita/doa/dana/dll -- sangat dinantikan oleh 
e-MISI (dan e-JEMMi <G><). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi langsung <e-
MISI@sabda.org> atau staf-nya <Staf-MISI@sabda.org>.  

 

“  Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata: 
"Siapakah yang akan Kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk Aku?"  
Maka sahutku: "Ini aku, utuslah aku!"'  ”  

—(Yesaya 6:8) 

 

  

http://www.sabda.org/misi
http://www.sabda.org/ylsa
http://www.sabda.org/icw/00-074.htm
mailto:Endah@sabda.org
mailto:e-MISI@sabda.org
mailto:e-MISI@sabda.org
mailto:Staf-MISI@sabda.org
http://alkitab.mobi/?Yesaya+6%3A8
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e-JEMMi 31/Agustus/2000  
Editorial 

Shalom,  

Ada banyak tantangan dan hambatan yang mungkin akan dialami oleh para misionaris. 
Lebih-lebih bagi mereka yang diutus ke suku terasing atau ke wilayah yang belum 
terjangkau (seperti Papua, atau Jakarta <G><). Ada berbagai halangan, misalnya 
perbedaan adat, budaya dan bahasa, dll. Ketika mereka mencoba belajar menerima 
perbedaan dan halangan-halangan itu, tidak jarang para misionaris menjadi tertekan, 
depresi, dan bahkan muncul perasaan putus asa. Hal ini akan mengakibatkan 
pekerjaan misi yang sudah sulit menjadi semakin sulit.  

Oleh karena itu, setiap misionaris memerlukan dukungan dari gereja/ lembaga 
pelayanan misi yang mengutusnya dan juga dari umat Kristen seperti kita. Bentuk 
dukungan itu tidak selalu harus dalam bentuk finansial, tetapi juga dukungan * doa* , 
semangat dan penghiburan agar mereka dapat bertahan di tengah kesulitan yang 
dihadapi dan tetap bersemangat dalam pelayanan misinya.  

Oleh karena itu, pada edisi ini kami secara khusus menampilkan Situs "Missionary 
Care",yaitu Situs-situs yang peduli dan mendukung para misionaris dalam 
melaksanakan pelayanan misinya. Melalui sajian ini kami berharap kita yang ada di 
Indonesia juga tergerak untuk memiliki "Missionary Care" (baik oleh gereja atau secara 
pribadi) untuk menolong para misionaris di manapun mereka berada. Selain para 
misionaris "profesional" tersebut, kita juga perlu peduli dan mendukung terhadap 
pelayanan misi (atau pelayanan lain) yang dilakukan oleh para gembala jemaat, pekerja 
Kristen, penginjil-penginjil dan juga para aktivis jemaat yang ada di  

gereja kita masing-masing. Dengan demikian kita dapat menjadi saluran berkat bagi 
Tubuh Kristus yang am ini.  

Selamat Melayani yang Melayani!!  
dan Tuhan memberkati!  

Staf Redaksi (Endah)  
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Profil Bangsa: Suku Abung (Sumatera Selatan) 

Jumlah penduduk: 500.000 jiwa Bahasa : Abung Anggota Gereja : 20 (0,004%) Alkitab : 
Belum Film : Belum  

Suku Abung tinggal di bagian timur laut Propinsi Lampung. Wilayah di sebelah utara 
dialiri sungai Tulang Bawang, sedang sebelah barat berbatasan dengan daerah 
Lampung Utara dan Barat. Sebelah selatannya berbatasan dengan Selat Sunda, dan 
sebelah timurnya Laut Jawa. Orang Abung dikenal sebagai "Masyarakat Pegunungan" 
dan mempunyai sejarah tersendiri dalam hal berburu. Bahasa yang mereka pergunakan 
adalah bahasa Abung yang sedikit berbeda dengan bahasa Melayu Riau. Suku Abung 
umumnya menanam padi di ladang. Sesudah panen padi, ladang yang terbaik ditanami 
lada. Kebun lada ini tetap produktif selama 20-25 tahun. Selama berabad-abad 
penanaman lada ini telah memberikan hasil yang baik di antara suku Abung. Mata 
pencaharian lain yang penting adalah menangkap ikan, khususnya di daerah berawa-
rawa di Tulang Bawang, dimana penanaman ladang hampir tidak memungkinkan. 
Kebutuhan orang Abung saat ini adalah peningkatan pengelolaan perkebunan, 
khususnya lada guna meningkatkan kualitas ekspor dan dengan demikian membantu 
memperbaiki taraf hidup masyarakat. Dibutuhkan juga kehadiran investor untuk 
menggalakkan perindustrian di daerah tempat tinggal suku Abung ini, karena selama ini 
perindustrian belum begitu berkembang.  
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Cerita Misi: Pelayanan Misi di Los Llanos  

Los Llanos merupakan suatu wilayah yang terletak di bagian Timur Laut Kolumbia. Los 
Llanos ini merupakan ajang pertempuran dari 4 kelompok garis keras, yaitu militer, 
pengedar obat-obatan terlarang, kekuatan pemberontak dan teroris. "Sekali kekuatan 
pemberontak memutuskan untuk melakukan aksi, maka tidak mungkin ada sasaran 
yang lolos dan tidak ada kemungkinan untuk negosiasi."  

Banyak organisasi misi yang telah menarik keluar para misionarisnya dari wilayah 
tersebut. Dan bahkan agama resmi setempat juga tidak berani mengirimkan utusan 
untuk melayani ribuan orang terabaikan yang tersebar di berbagai kota dan desa yang 
terletak di sepanjang sungai Los Llanos. Inilah kondisi kehidupan yang dialami oleh 
ratusan saudara-saudara kita seiman di Los Llanos, Kolombia.  

Meskipun demikian, bersyukur karena ada pemimpin pelayanan pribumi di Kolombia 
yang bersedia untuk diutus ke wilayah yang paling dihindari oleh para misionaris lainnya 
ini. Pada awalnya, pemimpin ini memulai pelayanan di Bogota (ibu kota Kolombia). 
Namun kemudian, dia merasa bahwa Allah menginginkan dia untuk pergi dan melayani 
di Los Llanos.  

Di samping hal tersebut, ternyata pelayanan lokal yang telah ada di Los Llanos tetap 
terus melanjutkan usaha untuk mendirikan gereja- gereja setiap tahunnya. Hal tersebut 
memberikan dampak yang luar biasa bagi penduduk Los Llanos dan sekitarnya. Dalam 
15 tahun terakhir ini, 41 gereja dan persekutuan telah dimulai di Los Llanos. Ibadah 
rutin di gereja dihadiri lebih dari 2000 jemaat. Banyak suku- suku lain juga telah 
dijangkau oleh pelayanan ini, antara lain suku Guahivos, Tikuanes dan Piapocos yang 
tinggal di sepanjang sungai Tomo, Gabilan, dan Caño Negro. * Bersyukurlah* untuk 
perkembangan pelayanan di Los Llanos dan * doakan* agar pelayanan ini tetap 
bertumbuh meskipun dalam suasana yang tidak aman, dan kiranya pelayanan mereka 
dapat semakin menjangkau wilayah-wilayah lain.  

 
Sumber: Missions Insider, Juni 2000  
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Sumber Misi: Member Care, Emerge Ministries, 
Missionary Care Brochures 

Missionary Care 

Berikut ini adalah beberapa lembaga-lembaga yang peduli terhadap pelayanan misi 
(Missionary Care) yang memiliki alamat URL. Kami berharap, informasi ini dapat 
memberikan gambaran dan dorongan bahwa kita juga perlu peduli terhadap pelayanan 
misi yang dilakukan oleh para misionaris, gembala jemaat, pekerja Kristen, dan 
penginjil- penginjil dari manapun mereka berasal.  

Member Care  

< http://www.membercare.org > 
Situs, yang dikelola oleh "The Task Force for Member Care (MemCa)" dan di bawah 
pengawasan "Mission Commission of the World Evangelical Fellowship (WEF)", 
merupakan sumber informasi yang mengulas tentang missionary care (lembaga yang 
peduli pada pelayanan misi). Karena baru dalam taraf pengembangan, maka informasi 
dan sumber-sumber baru akan terus ditambahkan.  

Emerge Ministries, Inc  

< http://www.emerge.org > 
Ini adalah sebuah lembaga yang khusus mengurusi pasien rawat jalan yang sangat 
berorientasi pada Injili. EMERGE menyediakan berbagai jenis konseling, terapi, 
konsulatasi, workshops dan seminar psikologi bagi umat Kristen. Sejak tahun 1989, 
EMERGE juga telah melayani kebutuhan pribadi dari para misionaris melalui 
"Department of Clinical Ministries to Ministers and Missionaries"  

Missionary Care Brochures (Online) 

< http://www.asbury.edu/academ/psych/mis_care/brochure.htm > 
Situs ini menampilkan berbagai macam brosur yang mengulas hal-hal "Apa yang 
sebaiknya diketahui oleh para misionaris tentang depresi, kegelisahan, konflik, 
konseling, harapan, rasa bersalah, pengampunan, dan masih banyak lagi yang dapat 
anda baca saat mengunjungi Situs tersebut.  

Situs Yang Membahas Tentang Missionary Care 

• Areas of On-field Supervision (artikel)  
http://www.caring.westhost.com/onfield.htm  

• Barnabas International: "a world wide ministry of encouragement to missionaries, MKs, & 
national pastors"  
http://www.barnabas.org/lowgraphics.html  

http://www.membercare.org/
http://www.emerge.org/
http://www.asbury.edu/academ/psych/mis_care/brochure.htm
http://www.caring.westhost.com/onfield.htm
http://www.barnabas.org/lowgraphics.html
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• Godspeed Missionary Care Corporation  
http://www.missionarycare.org/  

• Hiring a Missions Pastor  
http://www.acmc.org/mssn_pstr.html  

• Bethesda Care - resources regarding mental health  
http://www.bethesdacares.org  

Daftar Sumber (Resources/Links) Missionary Care 

• Asbury College - Psychological Dept.- Missionary Care (sumber)  
http://www.asbury.edu/academ/psych/mis_care/  

• Link Care Center  
http://www.linkcare.org  

• MemCa - incredible listing of missionary care resources!  
http://www.caring.westhost.com/  

• Missionary Care Resources - many!  
http://www.caring.westhost.com/missiona.htm  
http://www.asbury.edu/academ/psych/mis_care/links.htm  

• Missionary Care: many excellent resources re missionary care!  
http://www.iteams.org/ITeams/resource/crdb/Topic-Missionary_care.html  

• O'Flare's Mental Health Issues: incredible listing of resources!  
http://www.netastic.com/oflare/m-health/mental_health.html  

• ACMC (Advancing Churches in Missions Committment)  
http://www.uscwm.org/mf/95/MF95.01-02.25-ACMC.html  

• Resources for Caring for Missionaries  
http://acmc.org/care.html  

Buku-Buku Tentang "Missionary Care" 

• < http://www-students.biola.edu/~jay/mhim/mhimbooks.html >  
• Hiring a Missions Pastor  

< http://www.acmc.org/mssn_pstr.html > 
• How To Series  

< http://www.iteams.org/ITeams/resource/crdb/cr100723.html > 
• How to Pray for Missionaries  

< http://www.iteams.org/ITeams/resource/crdb/cr100721.html > 
• Loving Your Missionaries Through the Holidays  

< http://www.acmc.org/holiday.html > 
• Missionary Re-Entry: The Church's Role  

< http://www.iteams.org/ITeams/resource/crdb/cr100199.html > 
• Re-Entry: Making the Transition from Missions to Life at Home  

< http://www.iteams.org/ITeams/resource/crdb/cr102225.html > 
• Serving as Senders: 6 Ways to Support Your Missionaries  

< http://www.iteams.org/ITeams/resource/crdb/cr100265.html 
• The Missionary Family  

< http://www.iteams.org/ITeams/resource/crdb/cr100360.html 
• Understanding and Nurturing the Missionary Family  

< http://www.iteams.org/ITeams/resource/crdb/cr100452.html 
• Your Church: Maximizing Missionary Furloughs  

< http://www.iteams.org/ITeams/resource/crdb/cr100150.html 

http://www.missionarycare.org/
http://www.acmc.org/mssn_pstr.html
http://www.bethesdacares.org/
http://www.asbury.edu/academ/psych/mis_care/
http://www.linkcare.org/
http://www.caring.westhost.com/
http://www.caring.westhost.com/missiona.htm
http://www.asbury.edu/academ/psych/mis_care/links.htm
http://www.iteams.org/ITeams/resource/crdb/Topic-Missionary_care.html
http://www.netastic.com/oflare/m-health/mental_health.html
http://www.uscwm.org/mf/95/MF95.01-02.25-ACMC.html
http://acmc.org/care.html
http://www-students.biola.edu/~jay/mhim/mhimbooks.html
http://www.acmc.org/mssn_pstr.html
http://www.iteams.org/ITeams/resource/crdb/cr100723.html
http://www.iteams.org/ITeams/resource/crdb/cr100721.html
http://www.acmc.org/holiday.html
http://www.iteams.org/ITeams/resource/crdb/cr100199.html
http://www.iteams.org/ITeams/resource/crdb/cr102225.html
http://www.iteams.org/ITeams/resource/crdb/cr100265.html
http://www.iteams.org/ITeams/resource/crdb/cr100360.html
http://www.iteams.org/ITeams/resource/crdb/cr100452.html
http://www.iteams.org/ITeams/resource/crdb/cr100150.html
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• Your Church: Stimulating Missions in the Home  
< http://www.iteams.org/ITeams/resource/crdb/cr100161.html 

• William Carey (Missions) Resource Library  
< http://www.uscwm.org/mobilization/resources/wcl/wcl-cat.html 

Database "Missionary Care" 

• Missionary Care Database  
< http://www.asbury.edu/academ/psych/mis_care/dwnload.htm > 

Seminar, Dsb. Tentang Missionary Care 

• Consultation on Missionary Care (MTI's)  
http://www.mti.xc.org/conmc.htm  

• Convention on Member Care (MTI's)  
http://www.mti.org/cmc.htm  

 
Sumber: Grace's Mission Lists  

  

http://www.iteams.org/ITeams/resource/crdb/cr100161.html
http://www.uscwm.org/mobilization/resources/wcl/wcl-cat.html
http://www.asbury.edu/academ/psych/mis_care/dwnload.htm
http://www.mti.xc.org/conmc.htm
http://www.mti.org/cmc.htm
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Doakan Misi Dunia: Armenia, Texas (USA), Myanmar 

Armenia 

"Bible League", yang baru-baru ini mulai melayani di Armenia melaporkan bahwa 
Armenia masih menderita akibat gempa bumi yang terjadi pada tahun 1988, di mana 
25.000 penduduk terbunuh dan banyak diantaranya kehilangan rumah. Lebih dari 80% 
populasi penduduk tidak bekerja, dan dari statistik pemerintah menunjukkan bahwa 
54% populasi penduduk hidup dalam kemiskinan. Selain memerlukan bantuan, 
penduduk yang mengalami penderitaan tersebut juga memerlukan Injil. Sebelas 
kelompok PA telah dimulai sejak akhir tahun 1998 dan empat gereja baru dengan 
sekitar 200 anggota telah didirikan sebagai hasil dari adanya kelompok PA tersebut. 
"Bible League" berharap jumlah anggota gereja itu dapat bertambah dua kali lipat pada 
tahun 2000. Selain itu, gereja tradisional Armenian Apoloistic juga memiliki orientasi 
persaudaraan Injili yang terdiri dari 400 kelompok pendoa di 200 wilayah pegunungan. 
Doakan supaya pelayanan yang ada di Armenia ini dapat bertumbuh dan berkembang 
dan banyak jiwa yang dapat dijangkau dan dilayani.  
Sumber: Deutsche Bibel Liga (German Bible League) dan Friday Fax 26, 29 Juni 2000.  

Texas, Amerika Serikat 

Beberapa minggu yang lalu, Mali, teman baru saya, meminta saya untuk menuliskan 
suatu artikel sebagai studi banding agama dalam buletin yang diterbitkan oleh "Muslim 
Student Association." Mali berkata, "Anda lebih memahami agama yang anda anut 
melebihi apa yang saya tahu tentang agama saya sendiri." Ini merupakan kesempatan 
yang harus saya dipergunakan sebaik-baiknya. Segera saya meneliti Qu'ran, bergumul 
banyak dalam doa dan mulai menulis artikel. Ketika saya menyerahkan artikel tsb., 
pemimpin redaksi buletin ini tampak senang menerimanya dan mereka segera 
mencetaknya. Satu hal yang menggembirakan, melalui artikel ini, ada banyak wanita 
non-Kristen yang membacanya mulai terdorong untuk tahu lebih banyak lagi tentang 
Alkitab. Melalui diskusi yang terjadi antara Mali dan saya, Mali bersedia membaca 
beberapa bagian Alkitab. Tolong doakan agar Mali dapat menyadari bahwa Yesus 
adalah Allah dan dapat terbuka hatinya untuk menerima Tuhan serta bersedia menjadi 
muridNya.  
Sumber: Spring 2000 Internationals on Campus Magazine  

Myanmar 

"Kami telah terbiasa untuk mengajarkan Firman Tuhan melalui korespondensi kepada 
ratusan orang yang tidak dapat menghadiri PA secara langsung," kata seorang 
pemimpin dari sebuah lembaga misi yang bermarkas di Myanmar. "Sebanyak 419 
orang telah menyelesaikan kursus Alkitab tertulis ini dan ada sekitar 49 orang yang 
ditolong untuk mengenal Kristus melalui kursus tertulis ini. Kami tidak begitu yakin 
tentang jumlah orang yang telah mengenal Kristus di gereja kami karena banyak di 
antara mereka yang takut menghadapi penganiayaan. Namun ada 102 orang yang 
menyatakan iman percaya mereka pada Kristus secara terbuka dan mereka telah 
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dibaptis tahun lalu. Terpujilah Tuhan atas karya keselamatanNya di Myanmar. Doakan 
terus orang-orang tsb. agar mereka dapat menjadi saksi-saksi Kristus bagi masyarakat 
di sekelilingnya.  
Sumber: NEWSBRIEF--2000-06-28 [Cat. Red: Di Indonesia, juga ada beberapa Kursus 
Tertulis seperti di atas (lewat pos) dan ternyata, ada satu yang elektronik [PESTA]; 
jangan lupa untuk * mendoakan* supaya melalui kursus-kursus tersebut banyak jiwa 
dimenangkan sehingga mereka juga dapat bertumbuh dan didewasakan dalam Kristus, 
serta bersedia menjadi saksi-saksiNya. Silakan kirim ke Redaksi/Endah 
<endah@sabda.org> bila memerlukan alamat-alamat kursus tsb.]  

Pokok Doa  

1. Doakan agar ada orang yang terbeban untuk melayani atau mengadopsi suku Abung 
agar mereka juga dapat mengenal Yesus.  

2. Doakan agar pemerintah memberikan perhatian bagi suku ini baik dalam hal 
peningkatan pengelolaan perkebunan, perindustrian dan membantu memperbaiki taraf 
hidup masyarakat.  

 
Sumber: CD-ROM SABDA/LINK  

Dari Meja Redaksi: Kabar dari KTB MISI -- Sudah 
menyelesaikan PA-04  

PA-04 dari KTB MISI mengambil tema "YESAYA: VISI KERAJAAN ALLAH" Beberapa 
hal yang dapat dipelajari melalui diskusi PA-04 yang kami ingin bagikan kepada para 
pembaca e-JEMMi adalah:  

• Hanya karena anugerah Allahlah kita manusia yang berdosa dapat mengenal dan dekat 
dengan Allah.  

• Kita harus belajar taat kepada Allah sama seperti ketaatan Kristus dalam menjalankan 
kehendak BapaNya. Perlu memiliki sikap "love, trust and obey" kepada Allah.  

• Allah mau menerima kita apa adanya, karena itu kita harus belajar menerima sesama 
manusia dengan sikap yang sama. Karena kita telah diselamatkan maka seharusnya 
kita ingin mereka selamat juga. Jadi, sudah menjadi tugas kita untuk menceritakan 
kepada mereka tentang Injil keselamatan supaya mereka dapat mengenal Yesus dalam 
hidup mereka.  

Satu hal yang sangat jelas dipelajari dalam diskusi PA-04 ini adalah betapa besarnya 
kasih yang Allah berikan pada kita. Lalu, "Bagaimana respon dan tindakan kita setelah 
menerima anugerah Allah yang luar biasa tersebut??" "Masihkah kita akan menunda-
nunda mengangkat kaki kita untuk pergi mengabarkan Kabar Sukacita kepada orang 
yang sangat membutuhkan kasih Allah??" Bagaimana jawab anda?!!  

mailto:endah@sabda.org
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N.B. Diskusi PA-05 "YUNUS: MISIONARIS YANG ENGGAN" sudah berjalan dan 
sedang disimpulkan; besok Rabu, PA-06 akan dikirim dengan judul "YESUS 
MENGHANTAR KERAJAAN ALLAH".  

Surat Anda: Terima Kasih dari Australia! 

Dari: "Sapta Putra" 
 
>Dear e-Jemmi, Natalia Endah dan pengurus lainnya 
>Terima kasih atas kiriman jurnalnya, dan isinya membantu 
>menyegarkan kehidupan rohani saya. Kebetulan saya lagi  
>di Townsville - Australia, dan agak susah dapat bacaan  
>rohani berbahasa Indonesia. 
>Tuhan memberkati pelayanan kalian, 
>Syalom Sapta  

Redaksi: 
Sungguh merupakan sukacita bagi kami bila e-JEMMi dapat membantu atau 
menyegarkan kehidupan rohani anda. Puji Tuhan yang sedang/bisa kerja di seluruh 
dunia!! Tuhan menempatkan anda di Australia mungkin karena Tuhan ingin memakai 
anda untuk menjadi saksiNya/"misionaris"Nya <G>< -- anda pasti mendapat 
kesempatan untuk mengabarkan Injil! Karena itu, jangan lupa untuk bagi-bagi "sukacita 
dan berkat" yang telah anda terima tersebut pada teman-teman anda juga!!  

 

“  Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata: 
"Siapakah yang akan Kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk Aku?"  
Maka sahutku: "Ini aku, utuslah aku!"'  ”  

—(Yesaya 6:8) 

  

http://alkitab.mobi/?Yesaya+6%3A8
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e-JEMMi 32/Agustus/2000  
Editorial 

Salam dalam Kasih Kristus.  

Seperti pembaca ketahui bahwa pada setiap edisi e-JEMMi anda akan menjumpai 
tampilan profil suku Indonesia dalam kolom "Mengenal Suku". Apakah tujuannya? 
Salah satu tujuannya yang jelas adalah supaya pembaca bisa mengenal keadaan suku-
suku yang ada di wilayah Indonesia, karena banyak sekali suku-suku terpencil yang 
tidak dikenal bahkan oleh orang Indonesia sendiri. Tapi selain itu ada tujuan lain yaitu 
dengan mengenal keadaan suku-suku tsb. mungkin ada di antara pembaca yang 
akhirnya akan tertarik untuk menolong mereka, baik secara rohani maupun jasmani, 
khususnya jika mereka belum pernah mendengar berita KABAR BAIK. Bagaimana 
caranya?  

Untuk menjawab pertanyaan itu, maka khusus edisi ini kolom "Mengenal Suku" akan 
membahas tentang apa artinya "Mengadopsi Suku-suku Terabaikan". Harapan kami, 
informasi ini dapat mendorong kita untuk mengambil langkah untuk ikut terlibat 
menolong suku-suku yang belum mengenal berita KABAR BAIK Yesus Kristus.  

Selamat Membaca dan Berdoa!!  
Tuhan memberkati.  
Staf Redaksi/Endah  
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Profil Bangsa: Adopsi Suku Indonesia 

Mengadopsi Suku-Suku Yang Terabaikan 

A. Apa Artinya Mengadopsi Suku? 

1. Definisi Mengadopsi Suku  
a. Secara harafiah "mengadopsi" artinya: 1) mengangkat anak orang lain dan 

secara resmi (oleh pihak yang berwenang) mensahkannya sebagai anak 
sendiri; 2) memeliharanya seperti anggota keluarga sendiri.  

b. Mengadopsi "Suku" perlu: mengambil keputusan untuk mempelajari, 
mendoakan dengan setia salah satu suku yang belum mengenal kasih 
Kristus.  

c. Apakah artinya "Mengadopsi Suku"? Definisinya adalah komitmen secara 
formal yang dibuat oleh gereja, sekelompok jemaat setempat, yayasan 
Kristen atau persekutuan pelayanan tertentu -- untuk mendoakan, 
mengutus, atau mendukung pelayan lintas budaya yang melayani salah 
satu suku yang belum terjangkau.  

2. Definisi Suku Terabaikan 
Yang disebut sebagai "Suku Terabaikan" (atau kadang disebut sebagai suku 
yang belum terjangkau - "the unreached"), adalah bila dalam suku tsb. belum ada 
orang yang percaya pada Yesus, atau bila jumlah orang yang percaya hanya 
dibawah 1%. Jadi "suku terabaikan" bukan selalu berarti bahwa suku tsb. 
terasing, berada di hutan atau pedalaman terpencil. "Suku Terabaikan" bahkan 
bisa mencakup suku yang terluput dari perhatian kita yang ada di perkotaan! 
Menurut data yang tersedia, di Indonesia terdapat 132 suku terabaikan 
berdasarkan populasi diatas 10.000 orang. [132 Suku == Sumatera 43; Sulawesi 
36; Kalimantan 20; Maluku 8; Nusa Tenggara 14 ... dari 23 Rumpun Bahasa]  

3. Mengadopsi salah satu suku mengandung tanggung jawab yang besar. Ada tiga 
macam komitmen Adopsi yang bisa dipilih oleh Gereja/ 
Yayasan/Lembaga/Persekutuan Anda, yaitu:  

a. MENDOAKAN (Mengadopsi untuk Berdoa) 
Allah kita bekerja melalui doa syafaat umatNya. Oleh karena itu membuat 
komitmen untuk berdoa syafaat merupakan keputusan yang serius. Anda 
dan kelompok anda sebaiknya mulai berdoa dengan terlebih dahulu 
mempelajari data dari "Profil Doa Suku", yang menjelaskan:  

 Siapa dan di mana suku itu berlokasi  
 Berbagai ciri budaya setempat  
 Kebutuhan jasmani dan rohani  
 Hambatan pelayanan tertentu  
 Pokok-pokok doa dari lapangan <brBahan doa lanjutan bisa dicari 

dari perpustakaan, pelayanan di lapangan, dan wawancara dengan 
orang asli dari suku tersebut.  

b. MENDUKUNG (Mengadopsi untuk Mendukung Pelayanan) 
Jika belum siap mengutus pelayan Tuhan ke lapangan, atau jika sudah 
ada sekelompok kecil orang percaya di daerah itu, maka kelompok anda 



e-JEMMi 2000 
 

254 
 

bisa mendukung pelayanan dengan mengumpulkan dana, mengirimkan 
bahan-bahan training yang dibutuhkan, atau membina hubungan yang 
baik dengan suku tsb.  

c. MENGUTUS (Mengadopsi untuk Mengutus Pelayan) 
Suku-suku yang belum dijangkau ini sering kali membutuhkan bantuan 
orang luar supaya pelayanan menjadi lebih efektif. Namun demikian 
melayani di lingkup budaya yang berbeda tidaklah mudah. Oleh karena itu 
perlu kriteria tertentu dari pelayan lintas budaya yang akan diutus:  

 dewasa di dalam Kristus  
 mampu mengajar (dan belajar!)  
 mampu menyesuaikan diri dengan budaya setempat  
 memiliki komitmen untuk jangka panjang (bertahun-tahun)  
 bekerja dalam tim/kemitraan (tidak dapat bekerja sendiri) 

Penjelasan; Pelayan yang diutus akan harus bisa bekerjasama baik 
dalam tim dan dengan empat jenis pihak/pelayanan ini:  
Gereja-gereja  
Sekolah Teologia  
Puslat Lintas Budaya  
Badan Pengutusan  

B. Mengapa Mengadopsi Salah Satu Suku? 

1. Karena Allah =mengasihi= semua suku.  
Allah tidak hanya mengasihi beberapa suku saja, tetapi Allah mengundang semua suku 
bangsa untuk mengalami keselamatan dari Yesus dan masuk ke FirdausNya (Yoh.3:16; 
Mat.24:14; 28:18-20).  

2. Karena banyak suku tidak bisa dilayani melalui pola pelayanan biasa.  
Yang berasal dari 132 suku dengan penganut Kristen kurang dari 1%, ada sekitar =121= 
juta masyarakat Indonesia. Memang pernah ada pelayanan ke beberapa suku-suku 
tersebut, tetapi hampir semua gagal karena pola pelayanan tidak sesuai dengan bahasa, 
budaya dan kondisi setempat. Ini perlu bijaksana dari Tuhan, oleh karena itu perlu ada 
komitmen dari Gereja Tuhan untuk mendoakan, mengutus dan mendukung pelayanan 
yang baru ke setiap suku. Dengan persiapan dan penyesuaian diri yang baik kita dapat 
'memenangkan jiwa sebanyak mungkin'. (1 Korintus 9:19-23).  

3. Menciptakan kemitraan yang konstruktif dan mengurangi persaingan. Tiap suku 
memerlukan berbagai macam pelayanan pemuridan, sosial dan gerejawi di seluruh 
wilayahnya. Namun, kadang kala muncul persaingan yang tidak konstruktif. Kemitraan 
daerah bisa menjadi forum komunikasi antar pelayanan dan saluran untuk membagi 
sumber- sumber pelayanan, misalnya data budaya, buku terjemahan dan cetakan. 
Kemitraan di lapangan harus dimulai dengan kemitraan doa di gereja dan jemaat 
setempat.  

C. Bagaimana Mengadopsi Salah Satu Suku? 

1. Mendoakan berbagai suku sebelum kelompok anda membuat komitmen untuk 
mengadopsi salah satu (atau lebih) suku.  

2. Menentukan bentuk adopsi yang cocok bagi kelompok Anda saat ini:  
a. Mendoakan;  

http://alkitab.mobi/?Yoh.3%3A16
http://alkitab.mobi/?Mat.24%3A14%3B+28%3A18-20
http://alkitab.mobi/?1+Korintus+9%3A19-23
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b. Mendukung Pelayanan;  
c. Mengutus Pelayan.  

3. Membuat keputusan formal dan resmi bersama-sama kelompok anda untuk 
mengadopsi salah satu suku untuk jangka 5-20 tahun y.a.d.  

4. Mengirim data kepada Adopsi Suku Indonesia supaya didaftar di Indonesia dan 
di luar negeri sebagai salah satu adaptor suku itu.  

5. Mulai mempelajari, mendoakan, mengunjungi, dan melayani suku itu!  

 
Sumber: Brosur dari Adopsi Suku Indonesia  

  



e-JEMMi 2000 
 

256 
 

Cerita Misi: Gambar di Dinding  

Di sebuah desa kecil di wilayah Asia Selatan, terdapat sepasang suami-istri yang telah 
menghadiri pemutaran film YESUS di desa tetangganya. Pasangan ini membawa 
selebaran tentang film Yesus dan memberikan selebaran tersebut kepada tetangganya. 
Dalam selebaran tersebut terdapat gambar Yesus.  

Tetangganya yang menerima selebaran bergambar Tuhan Yesus ini adalah sebuah 
keluarga kecil, dan mereka masih ragu apakah Yesus yang ada dalam gambar itu 
benar-benar Allah yang sejati, Allah yang harus mereka sembah. Kemudian keluarga ini 
menempelkan selebaran bergambar Yesus di dinding rumah dengan harapan suatu 
saat nanti mereka dapat mengenal Yesus yang tergambar dalam selebaran itu.  

Bulan berganti bulan dan waktu terus berlalu. Suatu sore, ada sekelompok kecil 
mahasiswa tiba di teras rumah keluarga kecil tersebut. Mereka adalah mahasiswa yang 
mengikuti pelatihan penginjilan bersama dengan kelompok pemutaran film setempat. 
Para mahasiswa ini mendapat tugas untuk "menceritakan" tentang Tuhan Yesus 
kepada penduduk setempat.  

Salah satu mahasiswi dalam kelompok penginjilan ini melihat selebaran yang ditempel 
di dinding rumah keluarga kecil itu. "Oh!" dia menyatakan keterkejutannya, "Anda 
sekeluarga adalah orang Kristen!"  

"Bukan," jawab kepala keluarga. "Kami bukan orang Kristen."  

"Tapi gambar Yesus yang ada di dinding itu," kata mahasiswi itu, "Saya pikir..."  

Si kepala keluarga melihat sekilas gambar itu lagi dan berkata, "Kami berharap suatu 
hari nanti kami dapat mengenal Dia. Kami hanya mendengar bahwa Dia adalah satu-
satunya Allah, tetapi tidak ada seorangpun yang dapat menceritakannya pada kami."  

Sekelompok mahasiswa itu tersenyum, "Kami dapat menceritakan tentang Yesus, 
kepada anda sekeluarga." Lalu keluarga itu (yang terdiri atas bapak, ibu dan anak- 
anaknya) mengajak para mahasiswa tersebut masuk ke rumah. Mereka dengan senang 
mendengarkan berita Injil Keselamatan. Bersama-sama dengan para mahasiswa itu, 
seluruh anggota keluarga tersebut berdoa dan mengundang Yesus masuk dalam hati 
mereka sebagai Juruselamat dan Raja.  

 
Sumber: "I Just Saw Jesus" by Paul Eshleman  
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Sumber Misi: Adoption Guidance Sources 

Adoption Guidance Sources (Smith 99; Resources - English) 

Bagaimana gereja anda dapat belajar dan mengetahui lebih banyak lagi mengenai 
bagaimana "mengadopsi" sebuah suku?  

1. Denominasi anda. Bila anda menjadi anggota dari suatu denominasi, check lebih 
dulu apakah mereka telah memiliki program "Adopsi". Jika mereka memiliki, 
mulailah dari program tersebut. Hal ini akan mempermudah anda untuk 
mengajak pemimpin dan jemaat gereja untuk terlibat langsung!  

2. AD2000 and Beyond Movement  
< http://www.ad2000.org/ > 
Melalui daftar "Joshua Project 2000", anda dapat melacak suku- suku terabaikan 
di wilayah mana saja yang telah diadopsi ataupun yang menjadi target dari 
berbagai gereja dan lembaga pelayanan misi. AD2000 juga menyediakan 
"Adoption Guidance Program & Mission Resource Kit" baik di web atau dalam 
bentuk CD-ROM.  

o ADOPT-A-PEOPLE CAMPAIGN US Center for World Mission  
< http://www.uscwm.org/ > 
Menyediakan informasi tentang adopsi suku dan merupakan bagian dari US 
Center for World Mission (wadah organisasi misi, termasuk "The William Carey 
Library"). Sumber-sumber ini dapat dijumpai dalam "The William Carey Library" 
(1-800- MISSION):  

3. * Adoption: A Practical Guide to Successfully Adopting an Unreached People Group, Bruce 
Camp, editor, USCWM Mobilization Division, 1993, manual, 52 pp. Berisi informasi bagaimana 
memenangkan suku yang belum terjangkau. 

4. * Doing Your Bit. Adopt-A-People introductory video, 1991, 9 menit. Video ini menjelaskan 
"Adopt-A-People dan pelayanannya, serta perlunya suku bangsa diadopsi gereja. 

o Adopt-A-People Clearinghouse (AAPC)  
< http://www.aapc.net/ > 
AAPC menyediakan informasi dan kesempatan untuk bekerjasama dalam 
melayani suku terabaikan. Dalam Situsnya, anda dapat mengakses sekitar 1500 
profil suku terabaikan lengkap dengan lokasi, populasi, dan faktor sosial-
ekonomi. AAPC juga menawarkan peta, video dan buletin yang dapat menolong 
anda untuk memulai program adopsi dalam persekutuan anda.  

o Bethany Unreached People Profiles  
< http://www.bethany.com/profiles/home.htm >  
Situs ini berisi koleksi ribuan profil suku-suku terabaikan termasuk pokok-pokok 
doa, peta-peta dan gambar untuk setiap suku.  

 
Sumber: RESOURCES  

Adoption Guidance Sources (Urls And Sites - English) 

Beberapa Situs bagus yang membahas Suku Terabaikan dan Adopsi:  

http://www.ad2000.org/
http://www.uscwm.org/
http://www.aapc.net/
http://www.bethany.com/profiles/home.htm


e-JEMMi 2000 
 

258 
 

• AIMS  
< http://www.aims.org/ > 

• BETHANY PROFILES  
< http://www.bethany.com/profiles/home.htm >  

• CALEB PROJECT 
< http://www.calebproject.org/ > 

• TEAM EXPANSION  
< http://www.brigada.org/pace/ > 

• THE ANTIOCH NETWORK 
< http://www.antiochnetwork.org/ > 

• AD2000 and Beyond Movement 
< http://www.ad2000.org/adoption/ > 

• ADOPT-A-PEOPLE  
< http://www.aapc.net/ > 

Adoption Guidance Sources (Resources - Indonesia) 

• ADOPSI SUKU JP23 -- Brosur mengenai bagaimana cara mengadopsi suku.  
• PJRN -- Ratusan Brosur Profil Suku-suku di Indonesia, dll.  
• LINK/JDN -- KJDN; bahan jaringan doa nasional <linkage@ub.net.id>  
• CD-SABDA -- Ada e-MISI dan 100+ Profile Suku; <order-cd@sabda.org>  
• Dan ???? -- e-MISI ingin tahu sumber lain dalam bahasa Indonesia!!  

[[Untuk alamat lengkap dan menghubungi sumber-sumber tersebut, anda dapat menulis 
email ke staf e-MISI atau saya <endah@sabda.org> .]]  

Yayasan Pulihkan Indonesia 

Bacalah kutipan di kolum "Surat Anda" berikut ini yang diterima dari Yayasan Pulihkan 
Indonesia, suatu yayasan Indonesia yang berusaha menjangkau suku terabaikan di 
Indonesia. [[Seperti biasa, bila anda menginginkan artikel yang lengkap; 
<endah@sabda.org> .]]  

"Make a Difference" Missions CD-ROM 

e-MISI memiliki 12 keping CD-ROM berbahasa inggris yang penuh dengan informasi 
misi, lembaga misi, adopsi, dan banyak lagi. Kalau anda dan gereja/pelayanan anda 
benar-benar serius untuk mengetahui lebih banyak tentang pelayanan (e-)MISI dan 
terbeban dalam pelayanan misi, maka e-MISI dengan senang hati akan mengirimkan 
CD-ROM tersebut secara GRATIS. Dengan syarat ini: e-MISI ingin mengetahui tentang 
siapakah Anda, mengapakah dan untuk apakah anda menginginkan CD tersebut. 
Selain itu, kami juga perlu tahu sedikit ttg identitas pribadi/organisasi dan visi/beban 
anda!! Jangan lupa alamat anda secara lengkap untuk mengirim CD tersebut lewat pos. 
Segera hubungi staf e-MISI <Staf-MISI@sabda.org> .  

  

http://www.aims.org/
http://www.bethany.com/profiles/home.htm
http://www.calebproject.org/
http://www.brigada.org/pace/
http://www.antiochnetwork.org/
http://www.ad2000.org/adoption/
http://www.aapc.net/
mailto:linkage@ub.net.id
mailto:order-cd@sabda.org
mailto:endah@sabda.org
mailto:endah@sabda.org
mailto:Staf-MISI@sabda.org
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Doakan Misi Dunia: Vietnam, Rusia, Amerika 

Vietnam 

Meskipun ada kebebasan beragama yang dijamin dengan UU di Vietnam, sebenarnya 
hal itu merupakan kebijaksanaan dari pemerintah untuk mengawasi semua gerakan 
agama. Walau demikian, jumlah umat percaya di Vietnam bertumbuh dengan cepat. 
Penguasa Marxist takut melihat pengaruh mereka dan dengan kuasa yang dimilikinya 
mereka terus menekan, menginterogasi dan memenjarakan para pemimpin Kristen.  

Sebuah lembaga pelayanan, yang bermarkas di Vietnam, mengadakan PA untuk anak-
anak setiap tahunnya. Tahun lalu mereka membuka 500 kelas di 300 wilayah di seluruh 
Vietnam dan diikuti sekitar 11.000 anak. Anak-anak itu mengikuti PA yang 
diselenggarakan selama 5 hari berturut-turut. Pada tahun ini, lembaga tersebut 
merencanakan untuk menjangkau lebih banyak anak lagi, membuka lebih banyak kelas 
di berbagai wilayah Vietnam yang lain. Lembaga pelayanan ini akan melatih 450 guru 
dengan fasilitas yang telah tersedia dan yang memiliki kerinduan untuk pergi ke gereja 
lokal dan kembali melatih 600 orang guru lokal. Harapannya mereka dapat mengajar 
ratusan kelas lagi di 350 gereja di Vietnam. Dan tahun lalu ada sekitar 100 anak yang 
menyatakan imannya kepada Yesus Kristus. Doakan orang-orang percaya di Vietnam 
agar mereka terus bertumbuh walau mendapat tekanan dari pemerintah. Dan bersyukur 
untuk kegiatan PA bagi anak-anak di Vietnam, doakan agar melalui PA ini banyak anak 
yang terjangkau. Doakan juga untuk pembukaan kelas-kelas PA di berbagai tempat 
agar dapat berjalan dengan lancar, dan kemulian Tuhan dinyatakan melalui PA ini.  
Sumber: What In the World (Juni 2000, Missions Insider)  

Rusia 

Telah ada lembaga pelayanan Kristen yang sekarang melayani di dekat kota industri 
Ishevsk di daerah pegunungan Ural di Rusia. Dipimpin oleh seorang Ukraina yang telah 
mengenal Tuhan saat di Dagestan dan mengikuti sekolah Alkitab di Latvia, lembaga ini 
merupakan sekolah Alkitab pertama di bekas Uni Soviet. Pelayanan ini sekarang 
mengumpulkan 2000 orang percaya dan membuka sekolah Alkitab. Saat ini misionaris 
dari sekolah Alkitab ini telah memberitakan Injil ke desa-desa di pegunungan Ural, dan 
ada 130 gereja didirikan di sekitar Udmurtija, daerah bagian Rusia. Rahasia 
keberhasilan mereka adalah melatih dan mengirimkan warga lokal sebagai misionaris. 
Dalam banyak hal, mereka adalah yang pertama membawa kabar keselamatan sejati 
pada generasi yang saat ini ada di tempat-tempat terisolasi tersebut. Kebanyakan dari 
generasi di tempat itu terikat dengan dukun dan alkohol; bunuh diri menempati tingkat 
tertinggi di seluruh wilayah Rusia. Hidup memerlukan perjuangan terus menerus agar 
mereka dapat bertahan. Namun bersyukur, para misionaris ini sangat tekun. Walau ada 
sekitar 20 orang misionaris yang belum memiliki alat transportasi, mereka bersedia 
jalan kaki untuk dapat melayani dari desa ke desa dengan penuh semangat. Doakan 
agar mereka memiliki transportasi yang cukup sehingga dapat memudahkan mereka 
melayani dari desa ke desa. Doakan pula agar mereka tetap bersemangat dan 
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dimampukan dalam pelayanan mereka.  
Sumber: Juni 2000, Prayerline.  

Amerika 

Karena menderita kanker usus, Clayton Goward, 79 th. menjanjikan US $375.000 pada 
orang yang bisa menunjukkan kepadanya kebenaran mengenai kehidupan setelah 
kematian. Dia menerima lebih dari 50.000 surat sebagai tanggapan, termasuk 
diantaranya sejumlah surat lamaran menikah. Dia mengundang 10 orang yang 
memberikan tanggapan untuk mengadakan diskusi, tetapi mereka tidak bisa 
memberikan jawaban. Akhirnya dia bertemu pendeta Brad Smith, yang tidak 
menginginkan uang. Smith mendapatkan penglihatan di mana dia melihat ada orang 
menyakiti pria tua pada masa lalu. Diskusi berakhir dengan Goward menyerahkan 
hidupnya pada Yesus dalam doa. Akhirnya, tes terakhir memperlihatkan bahwa tidak 
ada lagi kanker dalam ususnya. Doakan agar kesembuhan yang dia peroleh dapat 
menjadi bukti akan kasih Tuhan dan menjadi dorongan bagi dia untuk bersaksi kepada 
orang lain.  
Sumber: Friday fax 24, 16 Juni 2000 dan Charisma News Service.  

Surat Anda  

Dari: Pdt. Ir. Jarot Wijanarko [Subject: Suku Terabaikan -- Artikel] 
>C. MISI KE SUKU TERABAIKAN 
>Bagaimana kita bisa menyelesaikan Amanat Agung dalam generasi 
>ini ? menjangkau setiap suku-suku bangsa dan memuridkannya,  
>menjadikan setiap suku paling tidak terwakili dihadapan Allah ?  
>Ada satu istilah yang sudah menjadi kesepakatan diantara lembaga 
>yang menjangkau suku-suku ini dengan sebutan, MENGADOPSI. 
 
>1. Mengadopsi Suku 
>Mengadopsi berarti menjadikan suku tersebut, seolah-olah bagian 
>dari keluarga kita.Keluarga dihadapan Allah.Kita merasa sedih 
>jika mereka ada masalah, kekeringan, kelaparan, kita rindu untuk 
>bertemu (mission trip), kita mendoakan dan terus mendoakan sama 
>seperti kita mendoakan anak-anak kita, berdoa supaya diterima di 
>sekolah, berdoa supaya mendapat pekerjaan setelah anak kita besar, 
>berdoa untuk supaya berkeluarga, dst, dst. Mengadopsi suku berarti 
>kita menjadikan diri kita bagian dari suku tersebut dan menjadikan 
>suku tersebut sebagai keluarga kita. 
-- 
>2. Langkah Adopsi 
>a. Komitment Mendoakan (Terus menerus, secara khusus 1 suku saja) 
>b. Komitment Mengutus (mendanai utusan misi) 
>c. Komitment Diutus (menjadi utusan misi) 
-- 
>Tuhan memberkati 
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>Pdt. Ir. Jarot Wijanarko 
>Yayasan Pulihkan Indonesia 
>http://welcome.to/indorest  

Redaksi: 
WOW ... Terima kasih untuk kiriman informasi tersebut. Tepat dan pas sekali untuk edisi 
ini!! Selamat melayani dan Tuhan juga memberkati :) Bagi pembaca lain yang punya 
informasi/cerita/artikel "MISI" jangan segan untuk kirim ke Staf e-JEMMi.  

Dari: Rian Ankaa Sagara 
>Shalom, 
>Gimana kalau e-JEMMI nambahin artikel tentang PI ke Saksi Yehovah. 
>Selain itu saya minta info tentang gerakan Baha'i, Mormonisme dan  
>beberapa gerakan lainnnya. Sejujurnya kadang saya dibingungkan  
>dengan begitu banyak nama. Tetap setia dalam pelayanan.  

Redaksi: 
Usulan yang bagus dan kami terima. Saat ini sedang diusahakan untuk mencari bahan-
bahan tersebut. Ada harapan/rencana untuk membuat edisi khusus dengan informasi 
tersebut seperti yang anda inginkan. Terus dukung dalam doa supaya edisi/artikel ini 
segera jadi.  

 

“  Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata: 
"Siapakah yang akan Kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk Aku?"  
Maka sahutku: "Ini aku, utuslah aku!"'  ”  

—(Yesaya 6:8) 

 

  

http://welcome.to/indorest
http://alkitab.mobi/?Yesaya+6%3A8
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e-JEMMi 33/September/2000  
Editorial 

Tanpa terasa kita sudah memasuki bulan ke-9 di tahun 2000. Di awal bulan September 
ini, Redaksi khusus menampilkan tentang profil India dalam satu edisi.  

India, negara yang memiliki penduduk hampir 1 M, menyimpan banyak cerita misi. 
Beberapa diantaranya dapat anda simak melalui edisi ini. Kita dapat belajar bersama 
tentang lika-liku pelayanan misi di India, suku-suku yang belum terjangkau Injil, dan 
sebagainya.  

Karena itu, segera simak edisi berikut ini untuk mengenal India lebih dekat lagi.  

Selamat Membaca dan Tuhan memberkati.  
Staf Redaksi/Endah  
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Profil Bangsa: India 

Luas 3.204.000 km2. India merupakan negara serikat yang terdiri dari 25 negara bagian 
dan 7 daerah khusus. Secara geografis, India meliputi sebagian besar Asia Selatan dan 
Samudera Hindia.  

Penduduk (1995): 904.800.000. Hampir 16% dari penduduk dunia adalah orang India, 
dan mereka mendiami 2,4% dari seluruh tanah di dunia. Pada th. 2020 India akan 
menjadi negara yang mempunyai penduduk terbanyak di dunia yaitu sekitar 1,3 milyar 
orang.  

Suku bangsa: Karena bermacam-macam masalah yang berkaitan dengan ras, etnis, 
agama dan bahasa yang sangat berbeda, maka sulit untuk membuat pengelompokan 
yang sederhana untuk semua penduduk. Pada th. 1991 suatu penelitian menemukan 
adanya 4.635 masyarakat atau suku.  

Kasta: Suatu sistem turun-temurun yang menekankan keunggulan suku Brahmana dan 
kasta-kasta tinggi lain di atas suku-suku yang mayoritas. Merupakan asas kepercayaan 
agama Hindu dan pengaruhnya menembus semua struktur keagamaan maupun sosial 
di India. Sebenarnya perbedaan antar kasta dilarang oleh undang-undang negara, 
tetapi hal itu masih dianggap penting secara sosial bagi lebih dari 80% penduduk India. 
Jumlah kasta seluruhnya diperkirakan lebih dari 6.400. Setiap kasta berfungsi sebagai 
suatu golongan orang tersendiri, karena ada tembok-tembok pemisah sosial yang 
tinggi.  

Bahasa-bahasa resmi: Hindi (bahasa Perserikatan India), Inggris (bahasa perundang-
undangan dan pengadilan). Jumlah semua bahasa 1.652 (sensus tahun 1971) dan 33 di 
antaranya dipakai oleh lebih dari 100.000 orang; sebanyak 381 dari semua bahasa itu 
telah terdaftar di buku ( SIL Ethnologue ) yang diterbitkan oleh lembaga Penerjemah 
Alkitab Wycliff.  

Ibu kota: New Delhi 9.252.000.  

Agama Kristen 2,61% (resmi). Mungkin sebesar 4% - angka sensus yang resmi terlalu 
rendah karena hanya agama yang dianut kepala keluarga dicatat. Juga, karena diliputi 
ketakutan, banyak orang Kristen yang berasal dari kasta rendah dan kasta terbuang 
mengaku diri sebagai orang Hindu.  

Misionaris: Ke India 766 (1:1.076.000 penduduk) dari 150 lembaga. Dari India 11.284 
(1:524 orang Protestan) dari 44 lembaga. 171 luar negeri, 5.137 lintas budaya, 6.147 
lokal. Katolik Roma 1.76%. Pertumbuhan 2,2%.  

 
Sumber: CD-ROM SABDA/LINK  

• Doakan negara India dengan segala permasalahannya yang beragam.  
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baik perselisihan antar suku, agama, kasta, bahasa, dsb. Berdoa agar kasih Tuhan 
menerangi negara ini, dan banyak orang yang mau datang pada Tuhan. Doakan juga 
agar orang yang telah mengenal Tuhan memiliki keberanian untuk menjadi saksi-
saksiNya bagi orang-orang di sekitarnya.  
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Cerita Misi: Separuh Lebih Dari Kota-Kota di India Belum 
Terjangkau Injil  

Ada 300 kota di India yang jumlah penduduknya lebih dari 100.000 orang. Namun, 
hanya 51 kota yang memiliki populasi penduduk Kristen lebih dari 5%. Sedangkan, 189 
kota lainnya, populasi penduduk Kristen di bawah 2%. Doakan survei urban yang 
sedang dilakukan oleh departemen penelitian India Mission Association sehingga Injil 
dapat diberitakan dengan efektif di kota-kota tersebut.  
Sumber: NEWSBRIEF--2000-03-02  

Penginjilan Melalui Film Titanic  

Salah satu strategi yang kreatif untuk mengabarkan Injil bagi orang- orang yang belum 
terjangkau Injil, khususnya India, adalah dengan cara menemukan analogi-analogi yang 
mereka kenal dan dapat menggunakan analogi tersebut sebagai jembatan untuk 
memberitakan Injil.  

Penduduk India suka film. Mereka sangat menyukai film romantis yang terutama 
menceritakan tentang pengorbanan seorang pria yang rela kehilangan nyawanya demi 
wanita yang dicintainya, salah satu diantaranya adalah film Titanic (meski banyak orang 
Kristen tidak menyetujui adegan sexual yang ada dalam film Titanic.) Film Titanic ini 
sangat populer di kalangan pemuda India. Campus Crusade For Christ memakai film ini 
sebagai sarana untuk menjalin komunikasi dengan para pemuda tersebut, baik untuk 
membicarakan tentang kehidupan, kematian, dan juga Yesus -- seorang Pribadi yang 
mau memberikan nyawaNya bagi keselamatan semua orang. Metode penginjilan ini 
merupakan cara yang baik untuk membantu penduduk India agar memahami betapa 
luar biasa kasih penebusan yang telah dilakukan Kristus bagi pengantin wanitanya. 
Doakan supaya setiap orang yang melihat film ini dapat mengerti apa yang telah Kristus 
lakukan bagi mereka, terutama saat Dia bersedia mati bagi dosa mereka dan bangkit 
dari kematian. Berdoa juga agar Allah Bapa memberi hikmat dan kebijaksanaan bagi 
para misionaris dan pemimpin gereja supaya mereka berhati-hati dalam membedakan 
antara nilai Alkitabiah yang mutlak dengan norma budaya setempat.  
Sumber: April 2000 Global Prayer Digest  

Ibu Disembuhkan, Dukun Dibaptis 

O.P.merupakan seorang penyembah berhala dan dukun di kota Kotli, Haryana. Dia 
akrab dengan setan dan bisa mengusir roh jahat dari tubuh orang dengan trik magisnya, 
dengan tujuan untuk mendapatkan uang. Enam bulan lalu, ibunya menderita sakit 
serius, dan hampir mendekati kematian. O.P. sudah mencoba trik magisnya dan bahkan 
membawa ibunya ke rumah sakit, tetapi kondisi ibunya semakin memburuk. Suatu hari 
dia berbicara dengan roh jahat, bertanya pada roh itu tentang bagaimana cara supaya 
ibunya bisa sembuh. "Saya tidak bisa memberi dia kehidupan," jawab roh jahat 
tersebut. Dengan penuh amarah O.P. menghancurkan semua berhalanya. Pada saat 
yang bersamaan Pendeta Joseph sedang mendoakan ibu O.P. meminta kesembuhan 
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dari Tuhan dan dikabulkan, ibu O.P. dapat sembuh secara total. Pada bulan Maret 2000 
"Operation Agape" mengadakan baptisan tidak hanya bagi ibu O.P., tapi juga bagi O.P., 
istri dan ayahnya. Bersyukur untuk kesembuhan ibu O.P dan hidup baru yang dialami 
oleh O.P sekeluarga. Doakan agar mereka dapat menjadi saksi bagi orang- orang 
disekitarnya.  
Sumber: Friday Fax Isue 16, 2000.  

Suku Korwa Membutuhkan Doa 

Suku Korwa yang berpenampilan paling ganas dan menakutkan ini hidup di wilayah 
pusat Madhya Pradesh. Suku ini memperbolehkan adanya free sex dalam lingkup suku 
itu sendiri, namun tidak dengan suku- suku lain. Mereka juga mengorbankan hewan 
untuk merayakan pesta pernikahan. Sebelum pemerintah Inggris mengeluarkan 
larangan untuk mengorbankan manusia, suku ini selalu mengorbankan seorang anak 
laki-laki Brahmin setiap tahunnya. Sehubungan dengan banyaknya penebangan hutan, 
maka secara praktis, suku Korwa telah kehilangan sumber penghidupan tradisional 
mereka. Populasi suku ini adalah 57.078 orang dan yang beragama Kristen ada sekitar 
1110 orang. (Indian Express Magazine, April 23, 2000). Doakan agar suku Korwa dapat 
memahami pengorbanan Tuhan Yesus bagi mereka, sehingga mereka tidak perlu lagi 
memberikan korban persembahan baik seorang anak maupun hewan. Doakan agar 
semakin banyak orang dalam suku Korwa dapat mengalami kasih Yesus dan doakan 
agar orang Korwa yang sudah Kristen memiliki keberanian berani untuk menyatakan 
kebenaran.  
Sumber: Mei 2000, India Missions Association  

Sekitar 5000 Orang Melihat Film Yesus 

Ajay, seorang mahasiswa di Universitas Delhi, menerima Kristus secara pribadi melalui 
pelayanan North India Campus. Dia mengikuti kelompok PA yang dipimpin oleh Tamil 
Mani. Ajay mengajak saudara laki-lakinya dalam kelompok PA itu dan mengenalkannya 
pada Tamil Mani. Mereka bersama-sama sharing tentang Injil dan akhirnya, saudara 
laki-laki Ajay juga menerima Kristus secara pribadi. Lalu dia pulang ke kampung 
halamannya Sonipat, India Timur. Lantas dia mengajak Sushil dan mengenalkannya 
pada Tamil Mani. Sushil mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamatnya. 
Sushil segera menceritakan Injil pada 25 orang melalui kaset video. Sushil juga 
menayangkan film Yesus tersebut melalui televisi lokal dengan jaringan kabel dimana 
ada sekitar 5000 orang yang melihat fim tersebut.  
Sumber: WHAT IN THE WORLD ... is God doing? Juni 2000  

Orang Kristen Baru di Nagaland 

Orang Kristen di Nagaland, wilayah India bagian Tenggara tetap teguh dalam iman 
mereka meskipun menghadapi banyak penganiayaan. Seorang penduduk asli yang 
telah menjadi penginjil bekerja sama dengan pelayanan "Gospel Revival Ministries" 
baru-baru ini telah mengunjungi 48 orang petobat baru. Berdasar kesaksian dari 
penginjil itu, sebulan sesudah para petobat baru itu datang kepada Kristus, para 
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pemimpin agama setempat memukuli dan mengusir mereka dari desa. Meskipun 
mereka dibuang dari desa, namun para petobat baru tersebut tetap terus bertumbuh 
dalam iman. Doakan agar petobat baru ini semakin diteguhkan imannya sehingga 
mereka mampu bertahan dalam menghadapi segala resiko karena iman yang 
dimilikinya.  
Sumber: WHAT IN THE WORLD ... is God doing? Agustus 2000  

Disembuhkannya Bayi Yang Punya 2 Kepala Dan 2 Jenis Kelamin 

• Komentar dari Wolfgang Simson: 
Sebagai editor Dawn Friday Fax  

banyak kisah luar biasa yang sering saya dengar, termasuk kisah ini - kisah nyata yang 
diceritakan oleh Rev. Amos dalam sebuah konferensi perintisan gereja di Madhya 
Pradesh. Semula saya ragu saat mendengar kisah ini, namun akhirnya saya 
memutuskan untuk memuatnya sesudah berkali-kali memeriksa kebenarannya melalui 
teman-teman saya di India, seperti Dr. Victor Choudhrie - seorang ahli bedah terkenal - 
dan Prof. Alex Abraham. Keduanya mengkonfirmasikan bahwa kisah berikut ini benar-
benar terjadi.  

"Sebuah tim perintisan gereja mengadakan kunjungan ke suatu desa yang belum 
memiliki gereja. Seperti biasa, tim tersebut selalu menanyakan apakah ada orang sakit 
di desa tersebut yang dapat mereka doakan. Para penduduk desa mengajak mereka ke 
sebuah gubuk yang ditinggali sebuah keluarga. Keluarga itu memiliki bayi berusia 5 
bulan yang memiliki 2 kepala dan 2 jenis kelamin. Orang tua bayi itu dan para penduduk 
desa ingin melihat apa yang akan dikerjakan oleh tim Kristen itu. Dengan iman, seorang 
wanita, anggota tim, meletakkan tangannya di atas tubuh bayi itu, berdoa kepada Yesus 
meminta mukjizat. Saat mereka berdoa, 2 kepala tersebut menyatu dan bayi itu tinggal 
memiliki 1 jenis kelamin: perempuan. Bersyukur dengan mujizat yang terjadi karena 
gereja Tuhan dapat didirikan di tempat tersebut. Doakan agar penduduk setempat dapat 
memahami kasih Tuhan dan mau menyerahkan hidupnya pada Tuhan.  
Sumber: Rev. Amos/Dr. V. Choudhrie, and Erich Reber.  

• Komentar dari Erich Reber: 

Saat mendengar kisah Rev. Amos tersebut, dan pikiran saya masih bertanya-tanya 
tentang apakah kisah tersebut benar-benar terjadi, Allah mengatakan satu hal dengan 
sangat jelas. Dia menunjukkan pada saya bahwa gereja di Switzerland (dan di tempat 
lain, -red-) juga memiliki beberapa kepala. Selain Yesus sebagai Kepala gereja, ada 
beberapa kepala lain seperti materialisme, humanisme, mammon, rasionalisme, pikiran-
pikiran duniawi, dsb. Identitas gereja juga tidak terlihat jelas; orang-orang yang melihat 
gereja itu dari luar, tidak dapat mengatakannya sebagai gereja. Seperti wanita yang 
meletakkan tangan di atas tubuh bayi tersebut, maka Allah memprakarsai suatu 
gerakan yang dilakukan oleh banyak wanita, pria dan anak-anak, yang berdoa agar 
Yesus dapat menjadi satu-satunya Kepala gereja dan identitas gereja dapat terlihat 
jelas.  
Sumber: FRIDAYFAX Issue 32, 18 Agustus 2000  
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Sumber Misi: Situs-Situs yang Mengupas Tentang 
Pelayanan Di India:  

• Mission 21 India 
< http://www.missionindia.org/ > 
Situs ini menginformasikan tentang "Mission 21 India" -- organisasi misi non-profit yang 
memiliki misi: mengenalkan Injil pada penduduk di India -- yaitu dengan memotivasi, 
memperlengkapi dan melatih gereja-gereja nasional menggunakan cara yang sistematis 
agar dapat merintis berdirinya gereja-gereja baru di India.  

• India Evangelical Mission, Inc. 
< http://www.gospelcom.net/mnn/MEDIA/iem.html > 
India Evangelical Mission (IEM) adalah salah satu partner "Mission Network News". India 
Evangelical Mission memiliki beragam pelayanan antara lain: memenuhi kebutuhan 
rohani (penyediaan traktat, kursus Alkitab gratis, taman bacaan Kristen, dll) dan jasmani 
(mendirikan klinik medis; tempat penampungan bagi anak-anak, tuna wisma dan 
penderita kusta; pusat pendidikan; serta pendistribusian bantuan keuangan, pangan dan 
sandang bagi yang membutuhkan.) Selain itu, Bible College yang didirikan oleh IEM 
telah melatih banyak pekerja dan menempatkan mereka di wilayah-wilayah terabaikan di 
India.  

• Maranatha Ministries of India (M.M.I) 
< http://mmindia.org/ > 
Tujuan dari lembaga pelayanan ini adalah mengabarkan Injil melalui banyak program 
seperti kelompok pemahaman Alkitab, persekutuan doa, kursus Alkitab dan juga 
program kegiatan untuk anak-anak di India. Proyek dari M.M.I : menolong penduduk 
India dari segi sosial dan ekonomi.  

• Mission of Joy 
< http://www.missionjoy.org/ > 
Situs ini berisi tentang pelayanan misi mereka di India. Tujuan dari Mission of Joy adalah 
menunjukkan kasih Yesus kepada penduduk India melalui penginjilan dan perhatian 
kepada para janda dan anak-anak yatim piatu. Selain itu, Mission of Joy juga 
memberikan dukungan kepada para misionaris di India. Anda juga dapat menemukan 
banyak link ke lembaga pelayanan misi lain dan sumber-sumber yang mengulas tentang 
India melalui Situs Mission of Joy ini.  

Buku-Buku Tentang India:  

• PANDUAN DOA: The Rajputs 
Dengan format grafis baru, "Caleb Project's Unreached People Prayer Guide" 
mendesain panduan doa untuk suku Rajputs di India. Melalui panduan ini, anda akan 
merasa seolah-olah telah pergi ke tempat tersebut saat menjelajahi 30 halamannya dan 
melihat bagaimana kerajaan Allah dinyatakan dalam suku Rajputs ini. Kunjungi Situs  
< http://www.calebproject.org/reso.htm > untuk mendapatkan info  
selengkapnya.  

http://www.missionindia.org/
http://www.gospelcom.net/mnn/MEDIA/iem.html
http://mmindia.org/
http://www.missionjoy.org/
http://www.calebproject.org/reso.htm
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Sumber: RESOURCES--2000-08-23 (Prayer)  

• Buku-buku INDOLOGICAL  
< http://samyujdhara.com > 
Buku-buku yang berfokus pada kekristenan di India ini dapat dibaca secara online. Lebih 
dari 1200 buku terdaftar dan diatur  

berdasarkan topik untuk memandu pengunjung dalam mencari buku yang diinginkan, 
baik menurut subjek, judul ataupun pengarangnya.  
Sumber: BRIGADA TODAY 2000/07/14  

• "UNREACHED MEGA PEOPLES Of INDIA" Jamie Bean <ihs@uscwm.org> 
mengungkapkan: Buku ini dirilis tanggal 20 September 1999. Buku yang diterbitkan oleh 
India Missions Association ini membahas tentang 100 suku dimana masing-masing suku 
memiliki lebih dari 1 juta penduduk. Anda dapat mengetahui profil; peta lokasi dan 
kepadatan penduduk dari setiap suku; organisasi yang dapat bekerja sama dengan 
mereka; pokok-pokok doa dan beberapa artikel dari pakar yang ahli dalam melakukan 
pendekatan dengan suku-suku. Buku ini merupakan sumber inspirasi bagi anda dalam 
berdoa dan menuntun anda untuk bertindak sehingga suku-suku tersebut dapat diberkati 
dan dipulihkan. Bila berminat, kirim e-mail ke <ihs@uscwm.org>  

 
Sumber: RESOURCES--2000-08-23 (Prayer)  

Dari Meja Redaksi: KTB Misi -- PA-05  

PA-05 yang berjudul "YUNUS: MISIONARIS YANG ENGGAN" telah selesai diskusinya 
minggu yang lalu. Hal yang dipelajari antara lain:  

• Manusia dapat selamat hanya karena belas kasih Allah. Karena itu tidak sewajarnya bila 
kita bersungut-sungut dlm mengemban tugas untuk mengabarkan keselamatan tersebut 
pada orang-orang yang belum mengenal keselamatan.  

• Satu hal yang perlu diingat: seperti Yunus, kita tidak dapat melarikan diri dari tanggung 
jawab untuk mengabarkan Injil bagi orang-orang yang belum mendengarNya.  

Renungkan/refleksikan fakta dan pertanyaan ini:[Jangan lari, ya :)] "Seseorang telah 
memberitakan dan mengenalkan Kristus kepada anda. Sudahkah anda 
memberitakanNya juga kepada orang lain minggu ini?"  

[[Minggu ini PA-06 "YESUS MENGHANTAR KERAJAAN ALLAH" akan selesai 
diskusinya dan PA-07 yang berjudul "YESUS MENDIDIK PENGIKUTNYA UNTUK MISI 
DUNIA" akan dikirim dan mulai didiskusikan.]]  

Tentang Permohonan "Make A Difference" CD-ROM Staf e-MISI sungguh bersukacita 
saat membaca setiap surat masuk dari gereja/organisasi/orang yang menginginkan CD 

http://samyujdhara.com/
mailto:ihs@uscwm.org
mailto:ihs@uscwm.org
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MISI tsb., terutama saat mengetahui visi dan misi dari pelayanan mereka. Minggu 
depan e-MISI akan mengumumkan 12 penerima dan mengirimkan CDnya!!  

Salah satu diantaranya adalah: (* * lihat catatan dibawah) Dari B[..]  

> "Saya sangat tertarik untuk memperoleh CD misi tersebut. Saya  
> sekarang ini melayani dengan teman-teman di Tim Misi POSA [..] dari  
> sebuah perguruan tinggi di Jakarta. Kami memiliki Visi dari Amanat 
> Agung (Mat 28:19-20). Kami pun berpikiran untuk menmpersembahkan  
> Indonesia ini untuk kemuliaanNya. Tetapi kami sungguh rindu dapat  
> bekerja sama dan melayani bersama dalam ladang pelayanan yang luas  
> ini. Beberapa hari lalu kami telah melakukan perjalanan misi  
> (Mission Trip) ke suatu daerah. Kegiatan ini diadakan setiap 2 kali  
> dalam setahun (pada saat liburan semester, mengingat kami adalah  
> mahasiswa)..." Jika anda ingin tahu banyak tentang TM POSA [..] 
> maka saya dengan senang hati menjelaskannya; atau dapat mengunjungi 
> http://www.egroups.com/group/...[..]  
> terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati. 
> B[..]  
> NB: Anda dapat mengirimkan CD tersebut ke alamat saya [...]  

Kepada B[..]: Puji Tuhan! Anda pasti akan dapat satu CD :-) !! Selamat Melayani.  

Kepada pembaca: 
Semangat para mahasiswa (dan kelompoknya!) tersebut dalam melakukan pelayan misi 
dapat dijadikan contoh untuk memacu semangat kita dalam melayani. Jangan lupa 
doakan mereka.Trims :-)  

• Cat.Red: Kami akan menampilkan kesaksian dan visi dari beberapa  

pelayanan misi gereja/organisasi/orang yang menginginkan CD-ROM MISI dalam edisi-
edisi mendatang. Nama gereja/organisasi tidak kami cantumkan. [[Semua 
orang/sumber akan anonim (tanpa nama/organisasi), tetapi kalau ada yang ingin 
menghubunginya, atau ingin tahu lebih banyak, silakan kirim surat melalui saya 
<endah@sabda.org>, dan saya akan meng-forward surat itu ke mereka...]]  

 

URL/Link Edisi ini  

• Advance Newsletter // Brigada Todayhttp://www.brigada.org/  
• FRIDAYFax (DAWN - Eropa) dan CMDNet Updatehttp://www.cmd.org.nz/  
• What In The World http://www.egroups.com/group/WhatInTheWorld/  
• Mission Network News http://www.gospelcom.net/mnn/  
• India Missions Association<indiamail@eth.net>  

 

http://alkitab.mobi/?Mat+28%3A19-20
http://www.egroups.com/group/
mailto:endah@sabda.org
http://www.brigada.org/
http://www.cmd.org.nz/
http://www.egroups.com/group/WhatInTheWorld/
http://www.gospelcom.net/mnn/
mailto:indiamail@eth.net
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“  Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata: 
"Siapakah yang akan Kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk Aku?"  
Maka sahutku: "Ini aku, utuslah aku!"'  ”  

—(Yesaya 6:8) 

e-JEMMi 34/September/2000  
Editorial 

Salam sejahtera,  

Ada sebuah kisah menarik yang dapat anda simak di kolom "Cerita Misi". Kisah ini 
mendorong kita untuk mengintrospeksi kehidupan doa kita. Apakah kita masih percaya 
akan kuasa doa? Apakah kita terlalu "lelah" berdoa karena tidak segera dikabulkan oleh 
Tuhan? Ataukah beban kehidupan sehari-hari begitu berat sehingga anda capai dan 
tidak bersemangat untuk berdoa? Ataukah doa anda telah berubah menjadi semacam 
rutinitas sehari-hari?  

Jangan biarkan hati anda beku dan mati rasa, selidikilah dengan benar hati dan 
kerinduan anda akan kehadiran Allah, serta berkat- berkat Tuhan dalam hidup anda. 
Anda akan melihat betapa berharga- nya anda di mata Allah melalui doa-doa yang anda 
panjatkan. Jalan- jalan anda saat ini telah dipersiapkan Allah jauh-jauh hari sebelumnya 
untuk kehidupan yang penuh harapan di masa yang akan datang. Allah telah melihat 
permasalahan anda, bahkan Dia telah mempersiapkan jawabannya jauh-jauh hari 
sebelum anda berdoa, yakinlah bahwa Allah selalu mendengar doa-doa anda.  

Selamat melayani!  
(dan Selamat Berdoa!!)  
Staf Redaksi/Endah  

N.B. September ini "banyak mata" tertuju pada Olimpiade 2000. Tahukah anda bahwa 
Olimpiade juga merupakan sarana yang bagus untuk ber-PI -- Olimpiade bisa jadi 
kesempatan =EMAS= <G>< !! Nah, simak segera ketiga Situs Olimpiade dalam kolom 
"Sumber Misi" yang berisi cerita/kesaksian/info/dll. -- dapat anda manfaatkan sebagai 
bahan Warta Gereja atau untuk sharing pribadi. Enjoy !!  

  

http://alkitab.mobi/?Yesaya+6%3A8
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Profil Bangsa: Suku Wolio 

Letak : Sulawesi Tenggara Jumlah penduduk: 30.000 jiwa Bahasa : Wolio Anggota 
Gereja : 2 (0,006%) Alkitab : Belum Film Yesus : Belum  

Suku Wolio atau yang juga biasa disebut orang-orang Buton berdiam di kepulauan 
Buton, Muna dan Kabaena di Propinsi Sulawesi Tenggara dan pulau-pulau kecil di 
propinsi Sulawesi Selatan. Mereka berbicara dalam bahasa Wolio, sub kelompok 
bahasa Buton-Muna dari kelompok bahasa Austronesia. Saat ini, Buton lebih terkenal 
sebagai penghasil aspal di Indonesia. Di dalam perkampungan mereka umumnya 
terdapat pasar yang menjual hasil-hasil tenunan dari sutera, katun dan sejenisnya. Mata 
pencaharian utama suku Wolio adalah bertani, karena tanah yang mereka tempati 
sangat subur. Hasil pertanian tersebut antara lain beras, jagung dan singkong. 
Kendatipun tanah mereka subur, hasil pertanian dan non pertanian belum dapat 
meningkatkan perekonomian orang Wolio secara berarti. Selain itu, para nelayan 
membutuhkan pengetahuan yang cukup untuk dapat meningkatkan produksi dan 
distribusi hasil laut daerah mereka yang terkenal, seperti ikan tuna dan ikan ekor kuning 
di pulau Buton dan Muna. Juga, orang Wolio membutuhkan lapangan pekerjaan yang 
dapat menghasilkan uang untuk membiayai hidup. Keadaan geografis yang berupa 
kepulauan membutuhkan sarana perhubungan yang cukup memadai untuk 
memungkinkan mereka mengadakan kontak dengan dunia luar. Sedangkan, sikap haus 
ilmu dari orang Wolio memproyeksikan kebutuhan pengajar dan pendidik yang dapat 
mengembangkan potensi dan wawasan mereka.  
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Cerita Misi: Botol Pemanas di Equator  

Dr. Helen Roseveare, seorang misionaris di Zaire, menuliskan satu pengalamannya 
saat melayani di Afrika.  

"Suatu sore, saya menolong seorang ibu melahirkan di bangsal bersalin. Meskipun kami 
telah berusaha keras, ibu itu meninggal. Kami harus merawat bayi prematurnya dan 
gadis kecilnya yang baru berumur 2 tahun. Sangat sulit untuk menjaga agar bayi 
prematur itu dapat bertahan hidup karena bangsal ini belum memiliki listrik ataupun 
inkubator. Padahal suhu di malam hari sangatlah dingin, meskipun negara ini terletak di 
wilayah equator. Seorang assisten mengambilkan botol pemanas kami yang terakhir 
untuk menjaga agar tubuh bayi itu tetap hangat. Namun, kami kembali putus asa karena 
botol pemanas yang terakhir itu pecah. Saya segera menyuruh salah satu assisten 
untuk membungkus bayi itu dengan selimut tebal dan membawanya ke dekat perapian, 
supaya bayi itu tetap hangat dan tidak kedinginan.  

Keesokan harinya, saya mengikuti persekutuan doa dengan anak-anak yatim piatu. 
Saya menceritakan kepada mereka tentang bayi prematur itu, kakaknya yang masih 
berusia 2 tahun dan botol pemanas yang pecah. Saat berdoa, Ruth, seorang anak 
Afrika yang baru berumur 10 tahun, berkata, "Allah, kirimkan kepada kami sebuah botol 
pemanas sore ini. Bila Engkau mengirimkanNya besok pagi, maka akan terlambat 
karena bayi itu tentu sudah meninggal. Dan jika Engkau mau melakukannya, maukah 
Allah juga mengirimkan sebuah boneka untuk kakaknya supaya dia tahu bahwa Engkau 
mengasihi dia juga. Amin." Terus terang, saya tidak dapat percaya bahwa Allah akan 
melakukan hal itu. Betul, saya tahu bahwa Allah dapat mengerjakan segala sesuatu, 
seperti yang tertulis dalam Alkitab. Tapi tetap membutuhkan waktu. Saya belum pernah 
mendapat kiriman paket dari rumah selama 4 tahun terakhir ini. Dan jika seseorang 
mengirimkan paket, apakah mungkin bila dia mengirimkan botol pemanas ke Afrika, 
sebuah negara tropis?  

Saat senja, saya mendengar suara mobil datang. Dan ketika tiba di apartemen, saya 
melihat ada sebuah paket besar telah diletakkan di beranda! Mata saya berkaca-kaca 
saat melihatnya dan saya segera memanggil semua anak sehingga kami dapat 
membuka paket itu bersama. Selain baju dan obat-obatan - saya tidak dapat 
mempercayai penglihatan saya! - sebuah botol pemanas dari karet yang baru! Saya 
menangis. Saya tidak berani untuk meminta itu secara langsung pada Allah, tetapi Ruth 
yang melakukannya. Ruth berkata, "Bila Allah mengirimkan botol pemanas berarti Dia 
juga mengirimkan sebuah boneka!" Dia membongkar semua isi paket dan akhirnya dia 
menemukan sebuah boneka cantik. Mata Ruth bersinar dan dia berkata, "Dapatkah kita 
menemui gadis kecil itu dan memberikan boneka ini sehingga dia tahu bahwa Yesus 
mengasihinya?"  

Paket itu dikirim oleh sekelompok anak sekolah minggu 5 bulan yang lalu. Guru Sekolah 
Minggu mereka sangat taat pada Allah bahkan ketika Allah memintanya untuk mengirim 
sebuah botol pemanas dari karet ke negara di wilayah ekuator. Salah satu muridnya 
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juga memberikan sebuah boneka, 5 bulan sebelum Ruth berdoa, "Allah, kami 
membutuhkannya sore ini juga."  

“  "Maka sebelum mereka memanggil, Aku sudah menjawabnya;  
ketika mereka sedang berbicara, Aku sudah mendengarkannya"  ”  

— (Yes 65:24) 

Sumber: 
Dr. Helen Roseveare, FRIDAYFAX Issue 28, 14 July, 2000  

  

http://alkitab.mobi/?Yes+65%3A24
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Sumber Misi: Real Gold 2000, Global Prayer Digest, 
Pentecostal Evangel Olympic Outreach 

Berikut ini, ada 3 Situs yang mengulas tentang lembaga-lembaga pelayanan yang 
memfokuskan diri pada pelaksanaan Olimpiade 2000 di Sydney dalam bulan 
September ini.  

Real Gold 2000 

< http://www.gospelcom.net/realgold/ > 
Ratusan ribu orang dari berbagai negara di dunia akan berkumpul bersama guna 
mengikuti Olimpiade 2000 di Sydney, Australia. Dan jutaan orang lainnya yang tidak 
dapat mengikuti acara tersebut secara langsung akan mengakses internet untuk 
mengikuti jalannya Olimpiade 2000. Karena itulah, Situs "RealGold" 2000 hadir. Situs ini 
menyajikan kesaksian bagi para penggemar Olimpiade yang mengaksesnya lewat 
internet dan juga mendorong adanya pelayanan outreach "tatap muka" (face-to-face) 
dalam ajang Olimpiade 2000. Olimpiade, yang menarik ribuan atlet dan jutaan 
penggemar/wisatawan dari berbagai negara, merupakan kesempatan =EMAS= bagi 
gereja, organisasi Kristen dan orang Kristen untuk menceritakan tentang Injil kepada 
orang-orang yang memiliki beragam kepercayaan dan budaya. NB: Situs "RealGold" 
2000 adalah Situs pilihan minggu ini dari buletin "E-vangelism Site of the Week" selama 
2 minggu berturut- turut -- 11 September 2000 dan 18 September 2000.  
Sumber: GOOD NEWS BULLETIN -- September 8, 2000  

Global Prayer Digest 

 
< http://www.cmd.org.nz/gpd.html > 
Olimpiade 2000 yang diselenggarakan di Sydney menjadi fokus dari berita-berita dalam 
Global Prayer Digest. Pokok-pokok doa bulan September khusus mendoakan bagi para 
perwakilan (baik sebagai pemain ataupun hanya hadir sebagai pengawas) dari negara-
negara yang melarang masuknya Injil sehingga penduduknya belum terjangkau Injil. 
Lembaga Pekabaran Injil bagi kelompok-kelompok etnis yang ada di Australia maupun 
Selandia baru juga diulas dalam buletin Global Prayer Digest edisi September ini. Untuk 
membaca atau mendapatkannya (Global Prayer Digest), silakan ke Situs di atas.  
Sumber: CMD Net WEEKLY UPDATE, 13 Agustus 2000  

Pentecostal Evangel Olympic Outreach 

 
< http://pe.ag.org/pentecostal-evangel/articles.cfm > 
"Pentecostal Evangel" (PE) adalah publikasi mingguan yang diterbitkan oleh 
'Assemblies of God' dan bulan yang lalu baru mengeluarkan edisi dengan fokus 
"Olympic". Edisi ini berisi tentang kesaksian-kesaksian dari enam atlet dunia, antara lain 
Emilio Abreu (Paraguay, swimming, 1976); Michelle Akers (USA, soccer, 1996); Jorge 

http://www.gospelcom.net/realgold/
http://www.cmd.org.nz/gpd.html
http://pe.ag.org/pentecostal-evangel/articles.cfm
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Campos (Brazil, soccer, 1988) dan Ruthie Bolton-Holifield (USA, basketball, 1996). 
Komentar PE: "Cerita kesaksian mereka merupakan alat yang efektif bagi penginjilan." 
Meskipun edisi ini sudah diterbitkan pada 23 Juli yang lalu, ada beberapa artikelnya 
yang menarik yang dapat dibaca secara online saat berkunjung ke Situs ini.  
Sumber: INTERNET FOR CHRISTIANS; July 31, 2000 / Issue 115  

[[Catatan: Kalau ada pembaca yang tahu tentang pelayanan atau Situs Olympiade 
"Kristen"/Outreach yang lain, kirim ke <endah@sabda.org>]]  

  

mailto:endah@sabda.org
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Doakan Misi Dunia: Guatemala, Afrika, Kuba, El Salvador 

Guatemala 

Kini 60.000 suku "Comitancillo Mam" sentral dapat memiliki Alkitab PB dalam bahasa 
mereka sendiri berkat kerja keras Wes dan Nancy Collins serta Antonio Perez dalam 
menerjemahkan Alkitab PB tersebut selama 18 tahun. Wes Collins menceritakan 
bagaimana bersemangatnya Antonio Perez, salah seorang dari suku "Comitancillo 
Mam" Sentral, untuk segera menyelesaikan terjemahan tersebut bagi sukunya. "Tiap 
kali Antonio dan saya menyelesaikan tiap kitab dalam PB, kami lalu berdoa bersama, 
bersyukur atas tuntunan Allah pada kami saat mempersiapkan penerjemahan tersebut 
dan memohon berkat agar kitab tersebut bermanfaat bagi sukunya." Pada waktu kami 
berdoa setelah penerjemahan kitab Galatia diselesaikan, Antonio meneteskan air mata. 
Setelah kata 'Amin' diucapkan, dia berkata, "Mari kita terus maju. Sukuku sangat 
membutuhkan Alkitab ini." Bersyukur untuk penerjemahan Alkitab PB bagi suku ini yang 
telah dapat diselesaikan dengan baik. Semoga melalui Alkitab ini mereka dapat 
semakin mengenal Tuhan dan dapat membagikan kasih Tuhan kepada sesamanya.  
Sumber: Wycliffe Insider Update, Feb 2000; http://www.wycliffe.org/  

Afrika 

World Relief, salah satu cabang dari lembaga internasional "National Association of 
Evangelicals", meluncurkan program yang bertujuan menolong krisis AIDS yang dialami 
oleh penduduk Afrika. Organisasi ini memulai program perawatan dan pendidikan di 
Rwanda, Malawi dan Mozambigue, dan berencana memulainya segera di Afrika 
Selatan dan Burkina Faso. Presiden dari World Relief, Clive Calver, berkata: "AIDS 
adalah "musibah terbesar" di Afrika sebesar potensinya... (karena merupakan faktor 
terbesar bagi pertumbuhan gereja di Afrika.) Saat sekitar 23 juta penduduk Afrika 
menghadapi kematian, banyak diantara mereka yang mengenal Yesus dan memanfaat- 
kan sisa hidup mereka untuk melayaniNya. Bersyukur karena ada organisasi yang 
tergerak untuk melayani para penderita AIDS ini. Semoga melalui pelayanannya banyak 
penderita AIDS yang terbuka hatinya dan mau berserah pada Tuhan dan terbeban 
untuk melayani yang lain.  
Sumber: Juni 26, Charisma News Service, NEWSBRIEF--2000-06-28  

Kuba 

Anak-anak di Kuba sangat rindu akan Allah. Gereja bagi orang awam yang saat ini 
sedang membentuk jaringan telah mencurahkan segenap pelayanan mereka untuk 
mengajar anak-anak tersebut tentang siapakah Allah. Banyak persekutuan anak 
didirikan di wilayah Kuba, terutama di Havana. Gereja-gereja bekerja sama untuk 
memenuhi kebutuhan rohani para generasi muda Kuba agar dapat bertumbuh di 
tengah-tengah masyarakat atheis. Persekutuan anak banyak diadakan di rumah-rumah 
penduduk dan sasarannya adalah anak-anak di lingkungan sekitarnya. Bulan Maret 
yang lalu ada sekitar 170 anak telah menjadi Kristen saat mengikuti sebuah 
persekutuan yang didirikan pada bulan Januari. Rata-rata, ada 30 - 50 anak yang 

http://www.wycliffe.org/
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menghadiri persekutuan yang diadakan pada hari Minggu malam, tiap satu atau dua 
minggu sekali. Sebagian besar orang tua dari anak- anak yang mengikuti persekutuan 
tersebut adalah non-Kristen. Doakan supaya melalui anak-anak tersebut, mereka (para 
orang tuanya) dapat mengenal Yesus. (Compass Direct, July 15, 2000)  
Sumber: WHAT IN THE WORLD...is God doing? Agustus 2000  

El Salvador 

Puji Tuhan dan bravo untuk para pemuda El Salvador! Menurut seorang misionaris 
Assemblies of God, Don Triplett, para pemuda El Salvador telah mengabarkan Injil 
selama 30 hari berturut-turut kepada sekitar 2 juta orang. Sebanyak 3.500 pemuda 
berpartisipasi dalam kegiatan "soul-a-thon" dan bergabung dengan ratusan partisipan 
dari negara-negara lain. Lebih dari 30.000 orang yang mendengar cerita Injil itu 
mengambil keputusan untuk menerima Kristus. Para pemuda yang tergabung dalam 
pelayanan King's Castle (yang dipimpin oleh Don Triplett) mengabarkan Injil di halte 
bus, pasar, sekolah, pabrik, penjara, tempat olah raga dan juga dari rumah ke rumah. 
Mereka (tim-tim PI tersebut) terbagi dalam 174 kelompok dengan anggota sebanyak 15 
- 20 pemuda, dan masing-masing kelompok terbagi lagi menjadi tim-tim kecil yang 
beranggotakan 2 - 3 orang. Tim PI tersebut berkhotbah/bersaksi kepada lebih dari 2 juta 
orang. Terus berdoa untuk tim-tim tersebut agar mereka dapat memenangkan lebih 
banyak jiwa lagi di El Salvador.  
Sumber: Religion Today, July 14, 2000  

Pokok Doa  

Marilah kita berdoa bagi Suku Wolio agar:  

1. Injil dapat diberitakan melalui anak-anak suku Wolio yang telah mengenal Tuhan, 
terutama mereka diberi keberanian dan kemauan untuk melakukannya.  

2. Terwujud sarana penghubung yang cukup memadai untuk berkomunikasi dengan 
daerah luar.  

3. Hasil laut dan pertanian semakin baik sehingga dapat membantu meningkatkan 
kehidupan masyaratakat di suku Wolio.  

 
Sumber: CD-ROM SABDA/LINK  
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Dari Meja Redaksi: CD Misi  

Visi dari gereja yang satu ini perlu kita simak dan perhatikan.  

Dari : "GBI[...]" 
>Kepada Ykk : Staf E-Misi 
>Kami dari Departemen MISI mewakili GBI[...], ingin mengetahui 
>lebih lanjut tentang "Make a Difference" Mission CD-ROM,yang 
>diberikan secara gratis di dalam artikel e-MISI no. 32. CD-ROM 
>ini akan kami pakai untuk dipresentasikan kepada Jemaat yang perlu 
>mengetahui tentang MISI/ADOPSI dan pelayanan misi itu sendiri. 
>Departemen MISI [...] baru dibentuk bulan January tahun 2000 dan 
>selama ini misi baru bergerak ke kunjungan-kunjungan di daerah 
>untuk dilayani dan program diakonia untuk daerah tersebut. Selama 
>ini berita-berita MISI kami dapat dari Buletin VIP (Visi dan 
>Prakasa yang memuat berita-berita MISI secara umum). Dan dari 
>Departemen MISI punya kerinduan agar VISI dari GEMBALA kami : 
>"MENJADI JEMAAT MISIONER YANG TERLIBAT AKTIF DALAM 
>PROGRAM DAN MOMENT GEREJA SECARA REGIONAL MAUPUN 
>NASIONAL, YANG TERUS MENINGKATKAN JEMAAT LOKAL 
>MELAHIRKAN PRIBADI-PRIBADI YANG CINTA MISI"  
>dapat makin terrealisasi dengan informasi dan bahan dari e-Misi 
>yang berupa CD-ROM. Dan kami mewakili Departemen MISI GBI[...] 
>sangat bersyukur dengan semakin berkembangnya informasi-informasi 
>tentang MISI dari E-MISI.  

Kepada "GBI[...]": Syukur dan Puji Tuhan! "GBI[...]" dan departemen MISI-nya memiliki 
visi yang bagus sekali! Tetap semangat dalam melayani sehingga visi tersebut dapat 
semakin terealisasi dengan CD-MISI. Juga, kalau ada cerita, laporan, dll. ... jangan lupa 
kirim.. :)  

Kepada Pembaca: 
Harapan kami, kiranya visi dari "GBI[...]" dapat memacu dan mendorong kita untuk 
semakin terlibat aktif dalam pelayanan misi. Jangan lupa untuk mendukung visi 
"GBI[...]" dalam doa-doa kita.  

• Sesuai dengan janji kami, maka berikut ini kami cantumkan nama-nama  

yang mendapatkan CD MISI: 
Fiertra Cahya <FIERTRA@>; Budimoeljono Reksosoesilo <gkiamb@>; Adiprasetyo 
<adiprasetyo@>; "wahyu" <wahyu@>; Lydia S <gbika@>; Marcel Handaja 
<marcel@theunleashed.com>; Kian <kian@>; Budiman <bhoedy@>; "HPN" <hpn@>; 
Billy N <yah-raphanet@>  

KTB Misi PA-06 -- Yesus Menghantar Kerajaan Allah 

mailto:marcel@theunleashed.com


e-JEMMi 2000 
 

280 
 

PA-06 telah diselesaikan minggu yang lalu. Dalam PA-06 ini para peserta KTB diajak 
untuk:  

• merenungkan apa yang menjadi misi hidup Yesus dan bagaimana Ia mulai 
melaksanakan misiNya, lalu membandingkannya dengan apa yang menjadi misi hidup 
mereka saat ini.  

• setelah itu, para peserta diminta untuk melihat apakah misi hidup mereka sesuai dengan 
tujuan Allah semula ketika menciptakan manusia ... dan Kerajaan-Nya ... dan sesuai 
dengan Misi Yesus!!  

Dari jawaban-jawaban peserta dapat disimpulkan : Para peserta KTB, dalam hidupnya, 
harus berusaha dan berjuang untuk memiliki hati misi dan untuk mau mengabarkan Injil 
pada setiap orang yang belum mendengarNya, dengan tujuan untuk memuliakan 
namaNya dan melaksanakan kehendakNya !!  

Lalu, bagaimana dengan kita ( termasuk anda <G>< ),  

"Apakah yang menjadi MISI dan TUJUAN hidup kita saat ini?" 
Apakah mengabarkan Injil juga menjadi misi hidup kita?"  

 

URL/Link Edisi ini  

• Religion Todayhttp://www.religiontoday.com/  
• FridayFaxhttp://www.egroups.com/groups/FridayFax/  
• CMDNet Updatehttp://www.cmd.org.nz/  
• IFC http://www.gospelcom.net/ifc/  
• Good News Buletin http://www.e-vangelism.com/  

 

“  Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata: 
"Siapakah yang akan Kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk Aku?"  
Maka sahutku: "Ini aku, utuslah aku!"'  ”  

—(Yesaya 6:8) 

 

  

http://www.religiontoday.com/
http://www.egroups.com/groups/FridayFax/
http://www.cmd.org.nz/
http://www.gospelcom.net/ifc/
http://www.e-vangelism.com/
http://alkitab.mobi/?Yesaya+6%3A8
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e-JEMMi 35/September/2000  
Editorial 

Salam sejahtera.  

Banyak orang membuat banyak alasan untuk tidak mengabarkan Injil. Pernahkah anda 
mendengar alasan seperti ini: "Tapi saya khan bukan seorang Pendeta atau Penginjil. 
Masak saya harus bingung memikirkan penginjilan? Biar mereka yang punya 'spiritual 
gift' saja yang melakukan."  

Dalam artikelnya (Newsletter GKI Monrovia), Leonardo Giarto berkata, "Memang tidak 
semua orang dapat menginjili ribuan orang seperti Billy Graham, tetapi setiap kita 
dipanggil untuk mengabarkan Injil. [...] Tuhan lebih melihat ketaatan daripada jumlah. 
Kita semua adalah 'Christ's ambassadors' - duta-duta Kristus (2Kor 5:20)."  

Berbicara mengenai penginjilan, ada satu kisah menarik yang dapat anda baca dalam 
kolom "Cerita Misi" edisi ini. Bagaimana kita dapat belajar dari kerinduan seorang anak 
untuk dapat memberikan Alkitab kepada orang-orang Kristen di Tiongkok yang 
mengalami penganiayaan.  

Berbahagia sekali saat kita melihat anak-anak pada usia dini sudah mengenal Kristus. 
Banyak cara dapat ditempuh untuk meperkenalkan mereka kepada Kristus. Salah satu 
cara penginjilan yang efektif untuk anak-anak adalah "Puppet Ministry" (cara lain: 
menggunakan alat peraga, baik melalui film, gambar, boneka atau wayang). Simaklah 
dan menjelejai Situs dan Daftar URL dalam kolom "Sumber Misi", untuk mengetahui 
lebih banyak bagaimana "Puppet" dan "Puppet Ministry" bisa dipakai untuk program 
penginjilan :) !!  

Dan dalam kolom "Surat Anda", ada kiriman beberapa sumber/URL Olimpiade 
tentang/oleh 'outreach' Kristen -- Jangan lupa berdoa!!  

Akhir kata, selamat menikmati dan selamat melayani.  

Staf Redaksi.  
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Profil Bangsa: Suku Semendo (Sumatera Selatan) 

Jumlah Penduduk: 105.000 jiwa Bahasa : Semendo Anggota Gereja : 10 (0,01%) 
Alkitab : Belum Film Yesus : Belum  

Suku Semendo berada di Kecamatan Semendo, Kabupaten Muara Enim, Propinsi 
Sumatera Selatan. Menurut sejarahnya, suku Semendo berasal dari keturunan suku 
Banten yang pada beberapa abad silam pergi merantau dari Jawa ke Sumatera, dan 
kemudian menetap dan beranak cucu di daerah Semendo. Bahasa yang digunakan 
dalam pergaulan sehari-hari adalah bahasa Semendo. Banyak kata-kata dalam bahasa 
Semendo ini yang diakhiri dengan "e." Hampir 100% penduduk Semendo hidup dari 
hasil pertanian, yang masih diolah dengan cara tradisional. Lahan pertanian di daerah 
ini cukup subur, karena berada kurang lebih 900 meter di atas permukaan laut. Suku 
Semendo membutuhkan peningkatan pengolahan lahan pertanian agar dapat 
dikerjakan dengan lebih modern. Saat ini telah ada proyek kerja sama yaitu: proyek 
penggilingan kopi, perikanan dan percontohan perikanan. Proyek ini perlu didukung dan 
dikembangkan lagi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat ini. Mereka juga 
membutuhkan peningkatan dalam bidang pendidikan.  
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Cerita Misi: Inisiatif Seorang Anak TK  

Lebih dari 100 warga Kristen yang teraniaya di Tiongkok menerima Alkitab karena 
inisiatif dari seorang anak TK yang bernama Sophie D. (6 tahun). Sophie 
mendengarkan program radio yang menyiarkan tentang penganiayaan yang dialami 
oleh warga Kristen di Tiongkok. Sophie langsung tergerak dan ingin sekali membantu 
mereka. Lalu dia menceritakan pada ibunya tentang keinginannya untuk mengirim 85 
Alkitab ke Tiongkok melalui program yang diprakarsai oleh "Bible League", sebuah 
lembaga pelayanan dari Illinois.  

Ketika memecah tabungannya, ternyata uang Sophie hanya cukup untuk membeli 
sebuah Alkitab. Lalu dia pergi ke sekolah TK-nya di Covenant Christian School. Di 
depan teman-temannya yang berusia 5-6 tahun, Sophie menceritakan tentang 
penganiayaan terhadap warga Kristen yang tinggal di negara penganut paham komunis 
terbesar tersebut. Sophie mengajak teman-temannya untuk membantu mereka. Sophie 
berkata, "Kita dapat menyisihkan uang jajan dan bila perlu, mencari pekerjaan 
tambahan sehingga kita dapat membeli banyak Alkitab dan warga Kristen di Tiongkok 
dapat terus belajar Firman Allah."  

Anak-anak TK tersebut dengan segera menyisihkan uang jajan. Mereka memberi tanda 
pada kotak-kotak kecil yang ditempel di dinding setiap kali memiliki uang yang cukup 
untuk membeli sebuah Alkitab. Melihat perjuangan gigih dari anak-anak kecil tersebut 
maka banyak dana mengalir untuk menolong mereka. Dalam jangka waktu beberapa 
minggu, Sophie dan teman-temannya dapat mengumpulkan sejumlah uang yang dapat 
digunakan untuk membeli 127 Alkitab dan mengirimnya ke Tiongkok.  

 
Sumber: ReligionToday, Mei 2000  

Cat. Red: 
Bila anak sekecil itu sudah memiliki kerinduan dan beban untuk menolong orang lain, 
bagaimana dengan kita? Apakah kita juga mempunyai kerinduan agar orang lain dapat 
memiliki Alkitab?  

  



e-JEMMi 2000 
 

284 
 

Sumber Misi: Situs One Way Street, Puppet Scripts, 
Puppet Picks; 

Cara efektif untuk menceritakan Injil pada anak-anak adalah dengan menggunakan alat 
peraga, baik melalui film, gambar, boneka atau wayang. Berikut ini adalah Situs-situs 
berbahasa Inggris yang membahas tentang alat peraga boneka yang dapat dipakai 
untuk melayani anak-anak, dan ada juga yang menyertakan naskah dramanya.  

One Way Street 

http://www.onewaystreet.com/  
"One Way Street, Inc." merupakan lembaga yang mengembangkan pelayanan anak 
melalui panggung boneka/wayang yang bermarkas di Englewood, Colorado, USA. Saat 
mengunjungi Situs ini, anda akan menjumpai informasi dan pelatihan mengenai cara 
kreatif dalam melayani anak-anak, misalnya bagaimana memainkan boneka, sulap, 
menggunakan suara perut, menjadi badut, dsb.  

Puppet Scripts 

http://www.zbh.com/puppet/  
Anda kesulitan mendapatkan naskah-naskah untuk panggung boneka? Situs ini 
menyediakan kebutuhan anda mengenai naskah panggung boneka ini dalam bahasa 
Inggris, antara lain "Anger", "I Can't Wait", "Sickness", "Don't Interrupt Me", "The Lost 
Sheep", dll.  

Puppet Picks 

http://fox.nstn.ca/~puppets/picks.html  
"PUPPET PICKS" adalah Pusat Informasi Boneka/Wayang yang memiliki banyak link ke 
Situs-situs Kristen maupun sekuler, antara lain Puppet Studio - Ljubljana di Slovenia, 
Teatro Naku, Balinese Shadow Puppets, African Art Francisco Peralta, dan masih 
banyak lagi.  

Beberapa URL lain yang juga mengulas tentang panggung boneka: 

• Puppet Ministry/Links http://www.greateropendoor.org/linking2.htm  
• FCP Linkshttp://www.fcpfellowship.org/Resources/links.htm  
• Fellowship of Christian Puppeteershttp://www.fcpfellowship.org/  
• Our Father's Puppet Kingdom http://www.cheta.net/puppets/ofpk.htm  
• Puppet Ministry Chat http://www.geocities.com/Athens/Forum/1929/puppetry.html  
• Puppet Ministry Articleshttp://www.reachteach.com/puppetry.htm  
• Reach and Teach Childrenhttp://www.reachteach.com/puborder.htm  
• Maher Studios http://www.maherstudios.com/frmain.htm  
• Puppets Around the Worldhttp://www.auntannie.com/puppets.html  
• Puppeteers of America http://www.puppeteers.org/  
• Puppetry Home pagehttp://www.sagecraft.com/puppetry/  

http://www.onewaystreet.com/
http://www.zbh.com/puppet/
http://fox.nstn.ca/~puppets/picks.html
http://www.greateropendoor.org/linking2.htm
http://www.fcpfellowship.org/Resources/links.htm
http://www.fcpfellowship.org/
http://www.cheta.net/puppets/ofpk.htm
http://www.geocities.com/Athens/Forum/1929/puppetry.html
http://www.reachteach.com/puppetry.htm
http://www.reachteach.com/puborder.htm
http://www.maherstudios.com/frmain.htm
http://www.auntannie.com/puppets.html
http://www.puppeteers.org/
http://www.sagecraft.com/puppetry/
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• Puppet Productionshttp://www.puppetproductions.com/  
• The Puppet Prospectorshttp://www.mvcc.com/non/pp/index.htm and 

Linkshttp://www.mvcc.com/non/pp/puplinks.htm  
• Children's Mission Resource Center 

http://www.uscwm.org/mobilization/resources/cmrc/subs/visualaids_puppets_etc.html  

Autoresponder -- Anda bisa mengirim email kosong ke alamat ini: 
< puppets@brigada.org > dan anda akan dapat file (37k) yang penuh dengan sumber-
sumber URL/Informasi tentang Pelayanan Puppet (dalam bahasa Inggris). [Red: ada 
yang mau menerjemahkan file ini, dan kirim ke saya?]  

  

http://www.puppetproductions.com/
http://www.mvcc.com/non/pp/index.htm
http://www.mvcc.com/non/pp/puplinks.htm
http://www.uscwm.org/mobilization/resources/cmrc/subs/visualaids_puppets_etc.html
mailto:puppets@brigada.org
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Doakan Misi Dunia: Laos, Filipina, Hungaria, Indonesia 

Laos 

Udara yang lembab memenuhi sel penjara, dimana Pdt. Pao Lee (bukan nama 
sebenarnya) ditahan. Dia berlutut dan berdoa untuk keluarganya dan jemaat di 
gerejanya yang ketakutan. Terkhusus hatinya tertuju pada istrinya. Dia tahu bahwa 
istrinya akan sendirian dalam menghadapi penganiayaan, sama seperti yang telah 
dialami oleh istri-istri dari 27 pendeta yang juga dipenjarakan karena iman mereka. Para 
istri pendeta tersebut diancam, supaya memilih untuk menyangkal iman mereka atau 
tidak akan melihat suami mereka dibebaskan dari penjara. Lee Chalernsouk, teman Pao 
Lee dalam satu ruangan penjara, ditangkap beberapa bulan yang lalu karena dia 
mendengarkan siaran dari FEBC (Far East Broadcasting Co.) Melalui siaran radio 
tersebut, dia dan keluarganya dapat mengenal Yesus. Dan ada banyak orang yang 
mendengarkan siaran FEBC ini ditangkap sehingga salah satu gereja mengirim surat ke 
FEBC untuk menghentikan siarannya, dengan maksud untuk menghindari 
penangkapan. Karena para penyiar Kristen FEBC memahami kerinduan dan kebutuhan 
para penduduk Laos untuk mendengar Firman Tuhan dan semakin mengenal Kristus, 
mereka tetap meneruskan siaran mereka. Mereka siaran selama 7 jam setiap 
minggunya dan program siaran tersebut dibawakan dalam 2 macam dialek. Banyak 
orang tetap setia mendengarkan program siaran tersebut dan mengabaikan 
penganiayaan yang harus mereka terima dari pemerintah.  
Sumber: NEWSBRIEF--2000-08-03  

Filipina 

Tim pelayanan Film Yesus menceritakan bahwa tim-tim mereka berusaha untuk 
menjangkau 40.000 komunitas di Filipina. Tim yang terdiri pasangan-pasangan yang 
telah menikah melakukan perjalanan dari baranguay ke baranguay (kampung ke 
kampung) di Filipina, yang berpenduduk antara 1000 - 2000 orang, untuk mengadakan 
pemutaran Film Yesus. Mereka sudah membawa film Yesus dalam 26 versi bahasa dan 
ditayangkan kepada lebih dari 15.000 komunitas. Kata salah seorang pemimpin tim, "... 
jumlah jemaat gereja bertambah di setiap baranguay atau perkampungan yang melihat 
pemutaran film Yesus, dan paling tidak ada 6 gereja baru yang didirikan sebagai hasil 
dari program outreach ini. Meskipun banyak kesulitan yang harus kami hadapi, namun 
saat melihat banyak penduduk yang mau menerima Kristus, semua kelelahan kami 
terhapuskan!"  
Sumber: July 20, Religion Today http://www.jesusfilm.org/  

Hungaria 

Menurut laporan dari "Alliance for Saturation Church Planting" yang bermarkas di 
Budapest dan Monument, Colorado, seorang Pendeta C.H. dipindahkan dari Hongkong 
ke Hungaria supaya dapat menjangkau penduduk Tiongkok yang tinggal di Eropa 
Timur. C.H. direlokasikan di Budapest untuk melayani sekitar 10.000 etnis Tionghoa 
yang tinggal di ibu kota. Dia juga merencanakan untuk melayani penduduk yang tinggal 

http://www.jesusfilm.org/
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di sekitar daerah metropolitan. C.H. telah memulai pelayanannya beberapa tahun yang 
lalu, yang berawal kelompok pemahaman Alkitab di sebuah rumah, dan berkembang 
menjadi sebuah gereja. Rata-rata ada 150 jemaat yang hadir setiap minggunya, 
termasuk para pengunjung.  
Sumber: Religion Today, August 15, 2000  

Indonesia 

Ada satu gereja di pulau Bali mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Menurut Lxxxx 
dari "CMA", gereja Txxxx tersebut sekarang dihadiri banyak penduduk Bali yang ingin 
mengenal Kristus. Doakan supaya mereka dapat menemukan sumber hidup yang 
sesungguhnya (Yesus!), betumbuh dalam hidup baru dengan baik, dan dapat menjadi 
saksi-saksiNya.  
Sumber: WHAT IN THE WORLD...is God doing? September 2000  

Selain bersyukur untuk gereja di Bali tersebut, saat ini Indonesia membutuhkan banyak 
dukungan doa, karena ada banyak permasalahan yang harus dihadapi dan perlu 
diselesaikan dengan segera. Pokok doa untuk Indonesia:  

• Doakan ibu kota Jakarta yang saat ini situasinya sedang memanas setelah terjadinya 
peledakan bom di beberapa tempat. Berdoa untuk pemerintah dan aparat keamanan 
agar dapat segera mengatasi persoalan keamanan dengan baik.  

• Kabinet baru saat ini supaya dapat menjalankan pemerintahan dengan baik di segala 
bidang.  

• Doakan hubungan dengan dunia internasional yang sedang rawan, supaya Indonesia 
tidak kehilangan kepercayaan dari dunia internasional.  

• Berdoa untuk anak-anak Tuhan yang saat ini duduk di pemerintahan supaya dapat 
menjadi saksi-saksi Allah yang setia.  

• Doakan agar terjadi rekonsiliasi (perdamaian) di banyak daerah yang mengalami 
konflik : Maluku Utara (Galela & Tobelo), Poso, Aceh, Jambi, Ruteng, Timor/Atambua, 
dll. Mintalah agar RohNya yang kudus membalut hati mereka yang terluka, 
menggantikan segala kebencian & dendam dengan pengampunan.  

• Doakan Milisi Pro Integrasi agar mereka mendapatkan kepastian tentang tempat tinggal 
mereka, di Indonesia atau tetap di Timor Timur.  

• Dan banyak lagi ... ... Mari kita berdoa!!  

Pokok Doa  

Doakan agar:  

1. Anak-anak Tuhan di suku Semendo dapat menjadi garam dan terang dimana saja 
mereka berada dan dapat bersaksi bagi kemuliaan namaNya.  

2. Doakan adanya orang-orang yang terbeban untuk menerjemahkan Alkitab dalam 
bahasa Semendo.  

3. Ada alat yang modern, yang dapat digunakan untuk mengolah hasil pertanian dengan 
lebih baik.  

4. Pendidikan dapat ditingkatkan dengan adanya tenaga dan sarana penunjang yang lebih 
maju.  
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Sumber: CD-ROM SABDA/LINK  

Surat Anda: URL Olimpiade, Terima Kasih 

Berikut ini merupakan tanggapan dari para pembaca e-JEMMi tentang pelayanan atau 
Situs Olympiade "Kristen"/Outreach di Sidney:  
http://www.ywam.org.au/aust2000  
http://creativearts.worldnet.net.au  
http://www.geocities.com/igo2000cop  
http://www.anglicanmediasydney.asn.au/olympics2000  

Dari: "Gusti H.M" 
>Berikut ini ada beberapa link website yang sedang mengerjakan 
>pelayanan outreach di Sydney 2000. 
>1. http://www.ywam.org.au/aust2000 
> YWAM Game Outreach, mereka mengorganisasi gerakan penginjilan/ 
> outreach selama olimpiade berlangsung. Pesertanya dari seluruh 
> dunia, termasuk dari Indonesia. 
2. http://creativearts.worldnet.net.au 
> Quest Australia More Than Gold. Pelayanan ini memakai sarana 
> kesenian untuk menarik jiwa-jiwa bagi Kristus. Pelayanan ini 
> melibatkan artis-artis (musisi, penyanyi, paduan suara, penari, 
> performer) top kristen dari seluruh dunia. Mereka akan 
> menampilkan talenta mereka untuk menarik perhatian orang di 
> jalan-jalan, lapangan, plaza, gedung pertemuan, dll, untuk 
> kemudian diberi kabar baik. Dari Indonesia diwakili oleh 
> Indonesian Global Outreach (IGO) yang berangggotakan sekitar 
> 70 orang. 
3. http://www.geocities.com/igo2000cop 
> "Indonesian Global Outreach." Situs sementara Indonesian Global 
> Outreach (IGO) yang mengikuti pelayanan "Quest Australia More 
> Than Gold Sydney 2000." Mereka telah memberangkatkan 70 orang 
> pelayan musik, vokal, tari, musisi, creative, yang berasal 
> dari berbagai denominasi gereja Indonesia, diseleksi dengan 
> ketat dan dilatih dan disiapkan untuk event khusus ini. 
>Tuhan Memberkati 
>Murdani 
 
Dari: Guntur Sutirto  
>Shalom! 
>Saudari Endah, saya hanya mau beri alamat website yang bisa di 
>lihat, yaitu http://www.ywam.org.au/aust2000 dan lihat Sydney 
>2000. Terima kasih. 
>Guntur Sutirto  

http://www.ywam.org.au/aust2000
http://creativearts.worldnet.net.au/
http://www.geocities.com/igo2000cop
http://www.anglicanmediasydney.asn.au/olympics2000
http://www.ywam.org.au/aust2000
http://creativearts.worldnet.net.au/
http://www.geocities.com/igo2000cop
http://www.ywam.org.au/aust2000
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Redaksi: 
Terima kasih sekali atas kiriman URL-nya. Bila punya informasi tentang pelayanan 
Kristen lainnya...:), jangan segan- segan untuk mengirimnya!  

Dari: "Karmito M.Th" <karmito@> 
>Syaloom dalam nama Kristus, 
>Terima kasih atas buletin elektronik yang anda kirim. Dari  
>Yogyakarta saya boleh menerima berkat rohani yang indah itu.  
>Juga sejumlah pokok-pokok doa untuk negara-negara di Amerika 
>Latin. Salam kami dari Yogya, dan kiranya Tuhan memberkati 
>pelayanan anda dan staff.  
>Teriring salam dan damai, 
>in Christ, 
>Karmito  

Redaksi: 
Sudah cukup jelas ... :) ... trims!!  

 

URL/Link Edisi ini  

• Religion Todayhttp://www.religiontoday.com/  
• FridayFaxhttp://www.egroups.com/groups/FridayFax/  
• Jesus Filmhttp://www.jesusfilm.org/  

 

“  Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata: 
"Siapakah yang akan Kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk Aku?"  
Maka sahutku: "Ini aku, utuslah aku!"'  ”  

—(Yesaya 6:8) 

 

  

http://www.religiontoday.com/
http://www.egroups.com/groups/FridayFax/
http://www.jesusfilm.org/
http://alkitab.mobi/?Yesaya+6%3A8
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e-JEMMi 36/September/2000  
Editorial 

Salam dalam Kasih Kristus.  

Waktu berjalan sangat cepat dan tidak terasa kita sudah memasuki minggu terakhir 
bulan September 2000. Tiga bulan lagi kita akan menyongsong hadirnya milenium baru 
(abad 21). Bagaimana dengan masa depan pelayanan misi? Sudahkah 
gereja/lembaga/organisasi Kristen, termasuk pelayanan misi telah mempersiapkan diri 
untuk menghadapi abad 21 ini?  

Dalam kolom "Cerita Misi" kita akan diingatkan untuk bersiap-siap menghadapi 
tantangan, kesulitan dan juga kesempatan yang besar bagi pelayanan misi di abad 21. 
Untuk itu marilah kita belajar bersama-sama dengan merenungkan hal-hal apa yang 
telah terjadi pada tahun-tahun yang lalu supaya kita dapat mengambil hikmahnya dan 
menjadikannya suatu evaluasi untuk pelayanan kita yang akan datang.  

Selamat mengevaluasi untuk mempersiapkan pelayanan misi abad 21!  

“  "Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia, yang semakin 
besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, 
menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah.  

”  
—(2Kor 4:15) 

Staf Redaksi/Endah  

  

http://alkitab.mobi/?2Kor+4%3A15
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Profil Bangsa: Suku Bajau (Sulawesi) 

Jumlah penduduk : kira-kira 500.000 jiwa Bahasa: Bajau Alkitab : Belum Film Yesus: 
Belum  

Suku Bajau atau yang sering disebut orang Bajo adalah kelompok masyarakat yang 
memiliki mobilitas tinggi, sehingga tersebar di berbagai wilayah Indonesia, yakni di 
sekitar pantai P. Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, Flores dan lain-lain. Di Sulawesi, 
orang Bajau bisa ditemukan di Sulawesi Tenggara (Sultra) dan di Sulawesi Utara 
(Gorontalo). Kehidupan orang Bajau umumnya berlangsung di laut. Suku Bajau 
termasuk kelompok etnis yang masih berada dalam kondisi ekonomi, sosial dan budaya 
yang belum berkembang. Di antara mereka ada yang masih hidup secara primitif dan 
bertempat tinggal di atas perahu kecil bersama istri, anak-anak serta anggota keluarga 
lainnya. Tapi ada juga orang Bajau yang tidak hidup seperti itu. Saat ini, orang Bajau 
masih membutuhkan perbaikan sarana medis dan pendidikan. Selama ini tenaga, 
sarana dan pelayanan medis di desa-desa hunian mereka masih kurang memadai. 
Pelayanan imunisasi belum merata sehingga anak-anak suku Bajau pun banyak 
terancam penyakit diphteria, infeksi saluran pernafasan, polio dan penyakit campak. 
Sedang di bidang pendidikan, masih banyak orang Bajau yang buta aksara latin, buta 
bahasa Indonesia, dan buta pendidikan dasar, bahkan di beberapa desa ada kepala 
kampung yang masih buta huruf.  
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Cerita Misi: Misi Dunia: Menjelang Millenium Baru  

(Oleh: McGregor dari SIM)  

Saat-saat kita akan menyongsong millenium baru (abad 21), adalah saat yang tepat 
untuk merenungkan dan merefleksikan berbagai kebutuhan, tantangan dan perubahan 
yang saat ini dapat mempengaruhi pelayanan misi dunia. Menurut McGregor, ada 10 
hal yang akan mempengaruhi kita saat melanjutkan pemberitaan Injil yang kekal ke 
tengah-tengah dunia yang telah rusak dan terluka ini.  

1. PARTNERSHIP (KERJASAMA ANTAR LEMBAGA PELAYANAN) 
Kerjasama antar lembaga pelayanan sangat dibutuhkan untuk melakukan pelayanan 
misi saat ini. Tugas-tugas yang harus dikerjakan sangatlah banyak, namun sumber yang 
tersedia sangatlah terbatas. Melihat sejarahnya, misi memiliki arti kerjasama 
(partnership.) Saat ini, banyak gereja dan lembaga pelayanan yang terlibat dalam 
pekerjaan misi dan mereka menaruh harapan besar dalam pelayanan ini. Banyak gereja 
telah diperlengkapi dan telah dapat mengembangkan fungsi kerjasama dalam pelayanan 
misi; kita perlu membentuk struktur guna menyediakan fasilitas bagi keinginan yang 
terus berkembang ini. Pada dasarnya, misi adalah suatu kerjasama, bukan suatu 
persaingan.  

2. PROSES KETERLIBATAN  
Keterlibatan merupakan suatu PROSES. Bentuk-bentuk keterlibatan telah berubah. 
Kaum muda ingin mengetahui tentang pelayanan jangka pendek untuk mengevaluasi 
panggilan pelayanannya dan kemudian membangun keterlibatan mereka dalam 
pelayanan saat mereka diutus. Jumlah kaum muda yang mengambil bagian dalam Tim 
SIM PACE (selama 1 bulan) terus bertambah. Dalam jangka waktu setahun atau 
beberapa tahun kemudian, mereka datang lagi dan ingin meluangkan waktu selama 1 
atau 2 tahun untuk melayani di berbagai negara. Seringkali sekolah Alkitab mendukung 
dengan menyediakan pelatihan lanjutan sebagai pijakan menuju pelayanan jangka 
panjang. Kecenderungan orang saat ini adalah tidak mau bergantung hanya pada satu 
jenis pekerjaan selama hidup mereka -- mereka menyadari hal itu dan mempersiapkan 
diri untuk menghadapi berbagai perubahan. Banyak pekerja datang dan pergi dalam 
pelayanan misi luar negeri, dan frekuensinya lebih sering bila dibandingkan dengan 
masa lalu. Meskipun memiliki beberapa kesulitan, namun fenomena baru ini juga banyak 
memiliki kelebihan.  

3. FINISHERS (Orang Purna Tugas) 
Banyak orang menjalani masa purna tugas lebih dini dan merasa lebih baik dari 
sebelumnya. Banyak diantara mereka yang bergumul agar Tuhan dapat memakai 
mereka dalam fase baru yang mereka jalani. Beberapa orang telah berkeliling dunia 
sebagai pegawai sekuler dan mereka memiliki apresiasi tentang pelayanan lintas 
budaya. Ada kemungkinan mereka telah terlibat juga dalam pelayanan dan 
kepemimpinan gereja, dan telah memiliki kedewasaan melalui pengalaman yang telah 
dialami. Dalam posisi-posisi yang tepat, orang-orang tersebut memiliki banyak hal yang 
dapat disumbangkan bagi pelayanan misi manca negara.  

4. TENTMAKING (Tenaga Profesional) 
Selalu ada cara untuk menempatkan para tenaga profesional (seperti guru, dokter, 
perawat, ahli bangunan, ahli teknik, atau administrator) untuk terlibat dalam pelayanan 
misi. Kesempatan bagi mereka terbuka lebar karena target pelayanan misi saat ini 
adalah negara dan suku bangsa yang belum terbuka bagi Injil, terutama negara-negara 
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di wilayah 'jendela 10/40'. Semakin bertambah jumlah tenaga profesional yang 
menggunakan talentanya (keahlian yang mereka miliki) untuk menolong daerah-daerah 
yang memerlukan, dan sekaligus menceritakan Injil melalui hidup dan pekerjaan 
mereka.  

5. TALENTA - KREATIF 
Sistem pendidikan dapat menghasilkan orang-orang yang sangat ahli di bidangnya. 
Menggunakan keahlian mereka sangatlah penting untuk mendapatkan kepuasan dalam 
bekerja. Namun, saat bekerja di negara- negara lain, keahlian-keahlian mereka sering 
kali jarang digunakan, sehubungan dengan situasi lingkungan yang tidak 
memungkinkan, dan hal ini dapat menimbulkan kekecewaan. Karena itu, diperlukan cara 
agar dapat memanfaatkan talenta mereka, sehingga di satu sisi, mereka dapat 
mengembangkannya, dan di sisi lain, mereka dapat menyumbangkan keahliannya untuk 
pembangunan sebuah gereja yang kuat.  

6. PERKOTAAN DAN PEDESAAN 
Di seluruh dunia, jumlah populasi yang berpindah dari daerah pedesaan ke perkotaan 
semakin meningkat. Lingkungan perkotaan dan pedesaan memiliki tantangan-tantangan 
yang berbeda dalam pelayanan misi. Hidup di perkotaan sangatlah keras dan kejam. 
Kondisi tersebut akan menghasilkan satu golongan elit yang kaya dan segolongan besar 
orang-orang miskin yang tereksploitasi. Karena itu, kita perlu berdoa agar Tuhan 
memberi lebih banyak lagi pekerja yang dapat membantu mengatasi segala 
permasalahan perkotaan dan dapat efektif di tengah-tengah pertumbuhan pusat-pusat 
perkotaan yang semakin pesat.  

7. MASYARAKAT YANG RUSAK 
Dilihat dari sudut pandang Alkitab, masyarakat saat ini dalam keadaan rentan dan 
banyak mengalami kesulitan hidup. Allah terus memanggil umatNya, dan banyak 
diantara mereka memiliki pengalaman hidup yang sulit dan pahit. Satu hal yang perlu 
diingat, orang-orang tersebut merupakan alat yang tepat untuk menjangkau dunia yang 
telah rusak ini. Tugas kita saat ini adalah menolong mereka agar dapat menjalankan 
peran mereka.  

8. PEMAHAMAN ALKITAB 
Komunikasi saat ini lebih banyak menggunakan suara dan gambar. CNN memberikan 
waktu sekitar 20 detik untuk setiap hal bagi tiap satelit TV-nya -- dimana anda akan 
dapat mengingat beberapa gambar dan kalimatnya, yang memuat sedikit pengetahuan 
dan pengertian. Budaya komunikasi modern saat ini juga berdampak dalam kegiatan 
ibadah di gereja - sehingga khotbah-khotbah pendek lebih diminati daripada 
pendalaman Firman Allah yang sungguh-sungguh. Banyak kaum muda yang tetap taat 
dan mau terlibat dalam pekerjaan Tuhan, namun perlu dipastikan, apakah kaum muda 
tersebut memiliki dasar yang kokoh tentang Firman Tuhan? dan mereka telah betul-betul 
diperlengkapi dengan pengetahuan serta pemahaman tentang kebenaran  

9. MEMBERIKAN POLA 
Kebanyakan dari kita ingin mendukung banyak orang dan proyek. Kita cenderung ingin 
menjalin hubungan dengan orang-orang tertentu atau memilih yang kita sukai, daripada 
menjalin hubungan dengan lembaga pelayanan yang ada di depan mata kita. Seperti 
yang diungkapkan oleh SIM, visi SIM yaitu sebagai 'saluran dan katalis' dalam 
pelayanan misi dunia. Karena itu, SIM tidak dapat hanya memikirkan diri sendiri saja. 
Sekarang ini, standar-standar administrasi yang diharapkan dari organisasi sangat 
tinggi. Harapan-harapan ini bisa berarti orang, sistem dan sarana, yang kesemuanya 
membutuhkan uang. Kita harus lebih mengutamakan kebutuhan orang ataupun proyek-
proyek daripada kebutuhan pribadi organisasi.  

10. KE BERBAGAI PENJURU DUNIA 
Pelayanan misi saat ini mulai merambah ke berbagai tempat di seluruh penjuru bumi, 
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tidak lagi 'West to the rest.' Gereja di Afrika, Asia dan Amerika Selatan telah turut serta 
dalam pelayanan misi dunia. Mereka telah mengirim orang ke benua-benua lain. Hal ini 
sangatlah menyenangkan, dan kita perlu bantuan gereja-gereja di Afrika, Asia dan 
Amerika Selatan untuk membagikan tentang tantangan yang telah ada dalam hati 
mereka.  

Ada banyak tantangan yang akan dihadapi pelayanan misi dunia dalam menyongsong 
millenium baru, yang menuntut perhatian sungguh-sungguh dan sekaligus memberikan 
sukacita yang luar biasa. ( 2 Kor 4:8-10)  

Sumber: SIM  

  

http://alkitab.mobi/?2+Kor+4%3A8-10
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Sumber Misi: Free Articles for Mission Use, Christian 
Textbooks for East Timor, International Tract Society 

Free Articles For Mission Use (Artikel Bagi Pelayanan Misi) 

http://www.driveway.com [ account == kenwilly ; password == mission ] Dalam Situs ini 
terdapat informasi menarik dari Brigada Today tanggal 4 Agustus 2000. Dua puluh dua 
artikel Alkitabiah yang berhubungan dengan misi dapat di-download dari Situs ini. 
Artikel ini memiliki hak cipta sehingga tidak boleh diubah tanpa ijin, tetapi dapat di-copy 
secara bebas bagi para misionaris, pemimpin misi, atau digunakan dalam program-
program pelatihan. Permasalahan yang dibahas meliputi wawancara dengan para 
misionaris (4 artikel), suatu pandangan baru bagi dukungan misi, penghargaan pada 
Alkitab itu sendiri (4 artikel), bagaimana mempertahankan vitalitas semangat di ladang 
misi, dan beberapa artikel yang lain. Untuk dapat mengakses artikel ini, kunjungi Situs 
Web di atas.  
Sumber: Brigada Today -- 2000/08/04  

Christian Textbooks For East Timor 

http://www.calebproject.org/bomm/  
Dalam publikasi "Mission Mobilisers" (Agustus 9, 2000), Nate Wilson menuliskan 
tentang perlunya buku-buku pelajaran Kristen di Timor Timur. Seorang misionaris untuk 
Timor Timur baru saja kembali ke Timor Timur dan menghadapi kesempatan-
kesempatan yang luar biasa. Belum ada sekolah negeri yang dibuka di Timor Timur 
beberapa bulan terakhir ini, disebabkan karena dampak keributan yang menyertai 
sesudah kemerdekaan Timor Timur. Sekarang dia memiliki kesempatan untuk 
menyediakan buku-buku yang berorientasi pada Kekristenan di sekolah-sekolah. 
Pemerintah Timor Timur telah setuju untuk menggunakan segala sesuatu yang dia 
sediakan. Ini merupakan suatu usaha yang sangat besar. Sekolah dibuka pada bulan 
Oktober. Jika anda tahu dimana dia dapat memperoleh buku-buku pelajaran tersebut 
dalam bahasa Indonesia, Portugis atau Inggris (dia membutuhkan ratusan copy), anda 
dapat berkunjung ke Situs tersebut untuk mengetahui informasi selengkapnya.  
Sumber: CMD Net WEEKLY UPDATE, August13th, 2000  

International Tract Society 

http://www.gospelcom.net/ats/its/  
Sebagai dampak dari konferensi Amsterdam 2000, ribuan orang terbakar semangatnya 
untuk ikut dalam penginjilan internasional. Untuk mengikuti perkembangannya, 
"American Tract Society" (ATS) membuat Situs Web "International Tract Society" (ITS). 
Melalui Situs ini anda dapat memesan traktat Injil ATS yang tersedia dalam 18 bahasa. 
Situs ITS juga menyediakan daftar distributor ATS di seluruh dunia yang bekerja sama 
dengan ATS untuk mencetak dan mendistribusikan literatur Injil yang berkualitas. Bila 
anda ingin bergabung (sebagai partner distributor), anda dapat melihat dalam 

http://www.driveway.com/
http://www.calebproject.org/bomm/
http://www.gospelcom.net/ats/its/
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questionnaire online-nya dalam Situs ITS.  
Sumber: CMD Net WEEKLY UPDATE, August 20th, 2000  

NB: Traktat Injil ATS telah diterjemahkan dalam 18 bahasa dimana bahasa Indonesia 
belum termasuk didalamnya. Bila ada pembaca yang mau menerjemahkan traktat 
tersebut dalam bahasa Indonesia, hubungi <endah@sabda.org> .  

  

mailto:endah@sabda.org
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Doakan Misi Dunia: Amsterdam, Nigeria, Fiji 

Amsterdam 2000  

Konferensi Amsterdam 2000 merupakan peristiwa bersejarah bagi penginjilan. Setelah 
konferensi tersebut berakhir, para misionaris, pemimpin gereja dan teolog berkumpul 
bersama untuk membuat draft Deklarasi Amsterdam, yang berisi tentang penginjilan 
pada abad 21. Mereka juga berkomitmen untuk melayani suku-suku yang belum 
terjangkau. Paul Eshelman, direktur dari "Jesus Film Project", berkata, "Kami telah 
membagikan daftar 325 kelompok suku yang belum terjangkau Injil, dan sepengetahuan 
kami, belum ada seorangpun yang datang ke-325 wilayah tersebut untuk mendirikan 
gereja." Dalam waktu 30 menit, orang-orang yang berada dalam auditorium itu 
menyatakan kesediaannya untuk melayani di 325 wilayah itu. Dengan bersandar pada 
kekuatan Allah, mereka akan mendirikan sebuah gereja di wilayah-wilayah tersebut 
dalam jangka waktu 2 tahun ke depan. Dukung dalam doa supaya misi mereka untuk 
menjangkau 325 suku terabaikan tersebut dapat segera terealisasi. "Jesus Film Project" 
akan menyediakan film Yesus dalam masing-masing bahasa. "Kami telah berjanji 
bahwa siapapun yang mau melayani suku-suku yang belum terjangkau Injil, kami akan 
menyediakan kaset video tentang film Yesus dalam bahasa suku tersebut atau kaset 
audio yang dapat digunakan untuk melayani suku-suku tersebut."  
Sumber: WHAT IN THE WORLD......is God doing? September 2000  

Amsterdam 2000 
Amsterdam 2000 adalah sebuah konferensi kepemimpinan yang sudah 
diselenggarakan pada tanggal 29 Juli - 6 Agustus 2000, di kota Amsterdam, Belanda. 
Lebih dari 10.000 orang -- para pemimpin Kristen dan evangelis dari 185 negara lebih, 
teolog Kristen, orang awam dan pengajar -- mengikuti konferensi yang disponsori oleh 
"Billy Graham Evangelistic Association." Mereka berdiskusi dan mempersiapkan 
penginjilan abad 21 nanti. Info selengkapnya dapat anda simak dalam Situs Amsterdam 
2000 di :  
< http://www.amsterdam2000.org/ > 
 
Sumber: INTERNET FOR CHRISTIANS, July 5, 2000  

Nigeria 

Melayani dan memperhatikan orang buta di Nigeria telah membuka pintu bagi 
pekabaran Injil di Afrika. Jeff Watson dari "Christian Blind Mission International" baru 
saja kembali dari negara tersebut dimana anggotanya sedang memperhatikan dan 
merawat jutaan orang dalam satu tahun. Dia berkata pelayanan ini telah membukakan 
pintu untuk mengabarkan Injil pada penduduk yang belum mengenal Kristus dan orang-
orang animis. Jeff menyatakan, "Kami merawat dan mengasihi mereka. Dan mereka 
dapat merasakan perhatian kami. Tak seorang pun yang benar-benar mau 
memperhatikan mereka. Bahkan agama mereka pun tidak memperhatikan mereka." 
Campus Crusade for Christ membantu kami dalam penginjilan dan pemuridan.  
Sumber: WHAT IN THE WORLD......is God doing? August 2000  

http://www.amsterdam2000.org/
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Fiji 

Negara lain yang mengalami beberapa keributan baru-baru ini adalah Fiji. Permintaan 
berikut ini datang dari seorang pelanggan CMDNet, Marion Male dari "The Northern 
Christian Training Center", seperti yang anda baca berikut ini: "Fiji mengalami suatu 
kudeta yang telah mempengaruhi ekonomi dan kehidupan banyak orang di negara ini. 
Di sisi yang lain, kami melihat suatu kebangkitan baru yang hebat mulai muncul. Saya 
telah terlibat dalam pelayanan misi di Fiji sejak tahun 1980. Saya belum pernah 
digerakkan Tuhan sedemikian hebatnya untuk melayani komunitas India. Dapatkah 
anda menolong kami, atau katakan pada saya tentang siapa saja yang dapat saya 
hubungi untuk membantu kami. Kami sangat membutuhkan Alkitab, dan gereja di Fiji 
hanya memiliki sedikit dana untuk membeli Alkitab dalam situasi pasca kudeta. Kami 
ingin Alkitab yang mudah dipahami terjemahannya, tidak seperti KJV, mungkin NKJV 
atau NIV atau Alkitab yang semacam itu. Bahkan Alkitab bekas atau rusak pun baik 
bagi kami, selama Alkitab itu dapat dibaca." Berdoa terkhusus untuk Marion (dan Fiji) 
agar ia dapat memperoleh Alkitab yang diinginkannya dan ada orang-orang yang 
terbeban untuk mengirimkan Alkitab tersebut kepadanya.  
Sumber: CMD Net WEEKLY UPDATE August 6th, 2000  

Dari Meja Redaksi: KTB (PA-07): Yesus Menghantarkan 
Kerajaan Allah (Luk 9:57-10:12)  

Dalam PA ini didiskusikan tentang kesiapsediaan kita untuk mengikut Kristus. Selain itu, 
peserta diajak untuk membandingkan tujuan, metode dan berita dari misionaris yang 
pertama; dan melihat apakah ada yang telah berubah pada misionaris abad kedua 
puluh sekarang?  

Dari hasil diskusi dapat disimpulkan:  
Mengabarkan Injil adalah tugas bagi semua pengikut Kristus. Lalu, bagaimana 
melakukannya jika masing-masing kita telah disibukkan dengan berbagai urusan, baik 
pekerjaan, keluarga, studi, dsb.?  

• kita dapat tetap melakukan PI (meskipun bukan sebagai misionaris) di lingkungan kita 
masing-masing, baik di tempat kerja, sekolah, keluarga, dsb.  

• yang paling penting, Kolose 3:23: "Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan 
segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia." Jadi, baik dalam 
pekerjaan, studi maupun segala sesuatu, kita kerjakan semuanya itu untuk Tuhan. 
Tentang tujuan dan berita dari misionaris pertama tidaklah berubah dari mula pertama 
Injil diberitakan sampai saat ini. Hanya saja metode yang dipakai disesuaikan dengan 
situasi jaman modern ini.  

Pertanyaan bagi kita masing-masing: "Apakah hidup kita dapat menjadi saksi bagi 
orang-orang di sekitar kita, baik di rumah, kantor, sekolah, kampus, dsb.?"  

Surat Anda: Penerima CD-MISI 

http://alkitab.mobi/?Luk+9%3A57-10%3A12
http://alkitab.mobi/?Kolose+3%3A23
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Berikut ini adalah dua surat dari dua belas penerima CD-MISI: Persediaan CD MISI 
telah habis :-(tetapi persediaan CD SABDA masih ada. Kalau anda ingin mendapatkan 
CD SABDA tersebut secara gratis, silakan tulis alasan ke e-JEMMi, atau langsung ke 
<order-CD@sabda.org>.  

Dari: Adi 
>Syalom Endah, 
>Saya baru hari ini menerima CD Make of Different dan SABDA CD-ROM, 
>Terima kasih dan Puji Tuhan dalam keadaan baik, walaupun biasanya 
>kalau saya menerima CD melalui Post selalu rusak :-). 
>Dan untuk review dan kesaksian akan menyusul setelah saya 
>'mencermati secara baik' isi CD-ROM Make Difference tersebut. 
>Oh ya, ada sedikit informasi, kalau saat ini 'Jesus Net Ministry 
>World Evangelism' telah menyediakan fasilitas free web mail di 
http://jnet-ministry.com 
> dengan domain @jnet-ministry.com, 
>Bila berkenan mungkin anda bisa membantu menginformasikan kepada 
>rekan-rekan seiman E-JIMMI, dan bila anda ingin menggunakannya 
>sebagai sarana komunikasi saya kira akan lebih baik untuk 
>koordinasi, jadi nanti semacam mengirimkan broadcast message 
>kepada semua member @jnet-ministry.com 
>Teriring salam dan doa, 
>Adi Prasetyo 
>President JNM - WE Indonesia  

Redaksi: 
Puji Tuhan karena CD tersebut anda terima dalam keadaan baik. Selamat 'mencermati' 
CD MISI tersebut secara baik, dan jangan lupa untuk terus membagi-bagi berkat yang 
diperoleh dengan pembaca e-JEMMi yang lain ... ;) Selain itu, trims untuk kiriman info 
tentang 'Jesus Net Ministry World Evangelism' Redaksi dengan senang hati akan 
memuatnya (tapi dilengkapi dulu ya info-nya -- perlu informasi untuk saya dan pembaca 
tentang JesusNet).Selamat melayani dan GBU!!  

Dari: Budimoeljono 
>Ibu Endah dan rekan-rekan di Staf MISI yth, 
>Shallom dalam Kristus, 
>Pertama-tama saya mohon maaf jika agak lamban memberi kabar. CD-ROM 
>Misi itu sudah saya terima, dengan CD-SABDA-nya juga, beberapa hari 
>yang lalu. CD-SABDA saya berikan kepada seorang Penginjil Gereja 
>kami untuk pelayanannya. 
>Apakah CD-Misi itu isinya files misi, tanpa program aplikasi seperti 
>SABDA misalnya? Maksud saya begini, apakah untuk mengoperasikannya 
>harus selalu Explore lewat Windows Explorer misalnya? Atau ada 
>program untuk membuatnya interaktif? 
>Sekian dari kami. Terima kasih atas perhatian dan kirimannya. 
>Kesaksian menyusul, tentu sesudah mengerti bagaimana menggunakannya 
>dengan optimal. 

mailto:order-CD@sabda.org
http://jnet-ministry.com/
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>Salam sejahtera, 
>Budimoeljono  

Redaksi: 
Pak Budi, memang CD MISI isinya adalah informasi tentang pelayanan misi dunia yang 
disajikan dalam format html. Bapak dapat membacanya dengan menggunakan browser 
seperti Netscape atau IE. Selamat mencoba dan menjelajahi CD MISI tersebut; 
kesaksian Bapak kami tunggu. [Catatan: Isi CD MISI sangat bagus kalau 
dibagikan/disharingkan pada jemaat anda, melalui warta, khotbah, PA, cerita, dll. 
sehingga akan membangkitkan semangat!! dan motivasi!!dalam pelayanan misi!!]  

 

URL/Link Edisi ini  

• CMD Net http://www.egroups.com/group/CMDNet  
• SIM http://www.sim.org/  
• WhatInTheWorldhttp://www.egroups.com/group/WhatInTheWorld  

 

“  Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata: 
"Siapakah yang akan Kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk Aku?"  
Maka sahutku: "Ini aku, utuslah aku!"'  ”  

—(Yesaya 6:8) 

 

  

http://www.egroups.com/group/CMDNet
http://www.sim.org/
http://www.egroups.com/group/WhatInTheWorld
http://alkitab.mobi/?Yesaya+6%3A8
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e-JEMMi 37/Oktober/2000  
Editorial 

Shalom.  

Untuk mengawali perjumpaan kita pada bulan Oktober ini, anda akan kami ajak untuk 
mengenal negara "Matahari Terbit", Jepang. Mungkin banyak dari antara kita yang 
belum mengetahui bahwa Jepang adalah termasuk negara Asia yang paling sulit 
dijangkau Injil. Bagaimanakah pemberitaan Kabar Baik di negara yang berteknologi 
mutakhir ini? Simaklah sajian kami dalam "Mengenal Asia" dan "Cerita Misi".  

Ada banyak cara yang dapat dipakai untuk memberitakan Injil, salah satunya adalah 
dengan sarana radio. Dalam edisi ini kami akan perkenalkan kepada pembaca ICW 
beberapa Situs yang mengulas tentang pelayanan radio yang kami yakin akan 
menolong kita untuk membuka wawasan baru dalam pelayanan.  

Akhir kata, selamat menikmati dan selamat ber-PI.  

 
TGBTG  
Staf Redaksi/Endah  
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Profil Bangsa: Jepang 

Luas: 372.300 km2, meliputi empat pulau besar (Honshu, Hokkaido, Shikoku, Kyushu) 
dan pulau kecil di barat laut Samudra Pasifik. Bergunung-gunung, hanya 13% yang bisa 
ditanami.  
Penduduk 1995: 126.319.000  
Bebas buta huruf 100%.  
Bahasa nasional: Bhs. Jepang (digunakan oleh 125 juta orang di dunia).  
Ibu kota: Tokyo.  

Ekonomi: Ekonomi Jepang adalah yang terkuat di dunia dan berpusat pada barang-
barang ekspor, meskipun kekurangan bahan mentah dan minyak. Bunga pinjaman yang 
rendah merangsang penanaman modal besar-besaran, karena nilai pemilikan tanah 
dan perumahan adalah tinggi. Nilai kota Tokyo saja telah menjadi senilai dengan 
seluruh USA.  

Politik: Kekaisaran berdasarkan undang-undang dengan demokrasi parlementer. 
Perluasan ekonomi dan stabilitas selama 45 tahun telah membuat Jepang menjadi 
suatu negara adikuasa dengan ekonomi yang sangat kuat. Peningkatan nasionalisme 
dan kemauan untuk menggunakan kekuatan politik di kawasan Pasifik menimbulkan 
kegelisahan di antara negara-negara tetangga. Sejumlah skandal, kejahatan dan 
permainan politik sepihak yang bobrok telah menghilangkan kepercayaan pada sistem 
politik sekarang ini.  

Agama: Kebebasan beragama dijamin oleh undang-undang, tetapi peningkatan 
kekuasaan dari ajaran Shintoisme nasionalis yang ada hubungannya dengan Kaisar 
baru sedang memudarkan kebebasan tersebut.  

Pelayanan Misi: 
TV/radio Kristen adalah salah satu alat yang berguna untuk menjangkau orang Jepang 
yang mempunyai cara berpikir serba elektronik.  

a. Siaran-siaran TV Kristen pada saluran VHC. Siaran Dr. Paul Yonggi Cho dan 
siaran "Lifeline" dan "Harvest Time" dari Pacific Broadcasting Association adalah 
contoh pelayanan yang cukup terkenal dan para pendengarnya tersebar luas. 
Siaran melalui satelit TV dan kabel radio (TEAM) memberikan tantangan baru 
untuk para penyiar Kristen. Doakan supaya sarana-sarana ini dapat digunakan 
secara bijaksana.  

b. Banyak siaran radio diudarakan di Jepang (Pacific Broadcasting Association, 
TEAM, FEBC, Misi Jepang, Lutheran Hours, dll).  

c. Stasiun radio Kristen gelombang pendek luar negeri. FEBC - Korea, TWR-Guam, 
HCJB-Ecuador dan stasiun lain menyiarkan secara keseluruhan 60 jam per 
minggu di Jepang. Jutaan orang muda menggabungkan diri dengan klub-klub 
pendengar gelombang pendek dan mendengarkan siaran-siaran ini.  

d. Film "Yesus" di video. Lebih dari 70% rumah tangga memiliki pesawat video. 
Doakan agar rencana yang efektif dapat diterapkan untuk membagikan video 
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kaset "Yesus" ini di daerah-daerah yang membutuhkannya dan supaya orang-
orang Kristen dapat dilatih untuk menayangkan video Yesus ini secara efektif. 
Penginjilan melalui video terbukti sebagai suatu metode kunci bagi penginjilan - 
sehingga lebih banyak video perlu diproduksi.  

Pelayanan bagi para mahasiswa  
Pelayanan ini adalah strategi yang terbaik bagi gereja di masa mendatang. Ada 1.123 
universitas dan perguruan tinggi dengan 2,5 juta mahasiswa, tetapi hanya 323 
perguruan tinggi yang mempunyai suatu kelompok KGK (IFES) dengan 1.800 
mahasiswa yang bergabung dengan lembaga tersebut. CCC Jepang dengan 20 tenaga, 
YWAM dan Navigators (28) juga melayani di kampus-kampus tersebut.  

Misionaris: ke Jepang 3.007 (1:41.000 penduduk) dari 194 lembaga, dari Jepang 407 
dari 54 lembaga.  
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Cerita Misi: Mantan Yazuka Mengajak Yazuka Lainnya 
Mengenal Yesus  

[The Times of London,http://www.the-times.co.uk]  

Dalam the London Times edisi 8 Agustus, reporter Robert Whymant menulis tentang 
seorang gangster Jepang yang menjadi pendeta setelah dia bertemu dengan Kristus, 
dan sekarang ia membawa anggota ganster lain untuk datang pada Kristus.  

Banyak orang mengatakan bahwa Jepang merupakan negara yang paling sulit 
dijangkau Injil -- hanya 1,5% dari penduduk Jepang yang menyatakan dirinya Kristen -- 
tetapi Evangelis Hiroyuki Suzuki, gangster yang bertobat itu, pantang menyerah. Walau 
dia setuju bahwa Jepang merupakan salah satu negara yang paling sulit menerima 
pemberitaan Injil, tapi ia tetap pergi ke berbagai tempat untuk menceritakan tentang 
Yesus pada banyak orang.  

Suzuki adalah mantan anggota "Yazuka", organisasi penjahat yang paling ditakuti di 
Jepang dan memiliki anggota sebanyak 80.000 orang. Anggota Yazuka mendapatkan 
uang melalui prostitusi dan perjudian. Ada terlalu banyak baku tembak dan 
pertumpahan darah yang menyebabkan masyarakat umum menjadi korban dan merasa 
prihatin. Suzuki yang berusia 44 tahun, menerima berita keselamatan selama masa 
krisis pada tahun 1990, ketika dia melakukan percobaan bunuh diri. Ia bertemu dengan 
kelompok dari Mission Barabbas yang anggotanya terdiri dari mantan anggota gangster 
yang telah menyerahkan hidupnya bagi Kristus. Tato yang ada di tubuh Suzuki 
menunjukkan kehidupan dari masa lalunya, seperti juga beberapa jari tangan yang 
diamputasi sebagai hukuman karena tidak menaati perintah bos mafianya. Suzuki 
mengatakan: "Hari ini, saya masih tetap setia, tetapi hanya pada Yesus, satu-satunya 
bos bagi saya."  

Misi Suzuki adalah menjangkau teman-temannya, kelompok-kelompok penjahat yang 
keras dan anggota sindikat mafia, dengan Injil. Gerejanya di pinggiran Tokyo bagian 
Timur selalu dipenuhi jemaat setiap minggunya dan orang-orang percaya baru selalu 
ditambahkan terus-menerus. Salah seorang murid rohaninya, Mamoru Tsuchiya, 
mendapat kiriman Alkitab dari kelompok "Mission Barabbas" ketika Tsuchiya sedang 
menjalani masa hukumannya di penjara. "Saat saya membaca Firman Tuhan, 'Kasihilah 
saudaramu seperti dirimu sendiri' hati saya tersentuh." kata Tsuchiya. Dan dia dibaptis 
seminggu setelah dia dibebaskan dari penjara.  
Sumber: FRIDAYFAX Issue 34, 1 September, 2000  

• Doakan agar pelayanan dari kelompok "Mission Barabbas" ini semakin diberkati Tuhan 
sehingga dapat mengajak banyak orang Jepang untuk bertekuk lutut di hadapan Tuhan 
Yesus.  

• Doakan Suzuki dan Tsuchiya dalam menyampaikan berita keselamatan pada orang-
orang Jepang dan doakan agar pelayanannya menjadi berkat bagi orang banyak.  

http://www.the-times.co.uk/
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Sumber Misi: MNN (Mission Network News) 

<http://www.gospelcom.net/mnn> MNN adalah stasiun pemancar radio yang 
menyiarkan berita tentang misi ke seluruh dunia. Siarannya setiap hari berisi tentang 
cerita-cerita misi dari berbagai organisasi pelayanan misi. MNN telah mengudarakan 
lebih dari 3500 cerita sejak siaran perdananya pada bulan November 1995. Cerita-cerita 
tersebut berkisah tentang kejadian-kejadian dalam pelayanan misi, termasuk usaha 
yang dirintis, dan berbagai pelayanan outreach lainnya.  

Beberapa Situs yang mengulas tentang pelayanan melalui radio:  

• FEBC (Far East Broadcasting Company)http://www.febc.org/  
• Trans World Radiohttp://www.twr.org/  
• IBRA Radiohttp://www.ibra.org/  
• PANDIA RADIOhttp://www.pandia.com/radio/  
• GodSpeaksTodayhttp://www.gospelcom.net/gst  
• RBChttp://www.gospelcom.net/rbc/resources/family  
• Words to Live By http://www.gospelcom.net/rbc/radio/weekend/  
• Words of Hopehttp://www.gospelcom.net/woh/  
• Wired with the Word (Lutheran HM)http://www.gospelcom.net/lhmra/  
• Back to the Biblehttp://www.backtothebible.org  
• Woman to Woman http://www.lhm.org/w2w/  
• Children's Sonshine Network http://www.kidsradio.org  
• FamilyPlace http://www.oneplace.com/content/channels/family/default.asp  

  

http://www.gospelcom.net/mnn
http://www.febc.org/
http://www.twr.org/
http://www.ibra.org/
http://www.pandia.com/radio/
http://www.gospelcom.net/gst
http://www.gospelcom.net/rbc/resources/family
http://www.gospelcom.net/rbc/radio/weekend/
http://www.gospelcom.net/woh/
http://www.gospelcom.net/lhmra/
http://www.backtothebible.org/
http://www.lhm.org/w2w/
http://www.kidsradio.org/
http://www.oneplace.com/content/channels/family/default.asp
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Doakan Misi Dunia: Zambia, Haiti, Nigeria 

Zambia 

Banyak orang Zambia meninggal karena penyakit dan mereka tidak mau diobati. 
Mereka percaya bahwa penyakit tersebut disebabkan oleh kuasa setan, sehingga 
mereka tidak berbuat apa-apa untuk menolongnya. Seseorang yang perlu diamputasi 
kakinya tidak mendapat izin dari keluarganya untuk dioperasi, sehingga dia kehilangan 
nyawanya. Bayi yang seharusnya bisa dilahirkan dengan bedah caesar akhirnya harus 
mati, karena ibu bayi tidak mau dioperasi karena dilarang mertuanya. Obat-obatan 
tradisional lebih disukai orang daripada pergi ke dokter. Akibatnya sering terjadi 
penderita mencari dokter setelah kondisi penyakit tidak tertolong lagi. Kasus ini banyak 
terjadi pada penyakit anak-anak yang seharusnya dengan mudah dapat ditolong 
dengan antibiotik. Seseorang yang menderita sakit mata (konjungtifis), pergi dukun 
yang mengoleskan abu bercampur bahan-bahan tertentu, sehingga menimbulkan 
kebutaan total akibat rusaknya kornea. Semua ini dikarenakan penduduk Zambia 
mempunyai konsep 'takdir' yang mendarah-daging. Mereka merasa tidak mampu 
melawan kuasa yang menentukan nasib dalam hidup mereka. Sebagian penderitaan ini 
sesungguhnya dapat teratasi dengan pengobatan medis yang sederhana, tetapi hal 
yang mendasar adalah merubah cara pandang mereka yang hanya dapat terjadi melalui 
iman dalam Yesus Kristus.  
Sumber: SIM NOW - Edisi 89  

Haiti 

Haiti masih terikat dengan voodoo. Suatu lembaga Kristen terbeban untuk mengenalkan 
Berita Injil di negara tersebut. "Operation Saturation" merupakan pelayanan outreach 
dari OMS International, rindu untuk memenangkan penduduk Haiti melalui siaran radio, 
doa dan penginjilan baik secara pribadi maupun umum. Salah satu rencana utama 
adalah menempatkan banyak radio di berbagai tempat di Haiti. Radio tersebut telah 
dipersiapkan untuk menyiarkan siaran dari pemancar milik OMS 4VEH yang ada di Cap 
Hatien, suatu stasiun radio Kristen yang menayangkan program dalam bahasa Inggris, 
Creole dan Perancis. Selain berita tentang kekristenan, stasiun radio ini juga 
menyiarkan berita prakiraan cuaca, tip-tip pertanian, informasi kesehatan, dsb. 
Pelayanan yang telah berumur 50 tahun tersebut sering disebut sebagai "the glue that 
holds Haiti together," (perekat yang menyatukan penduduk Haiti).  
Sumber: August 15, Religion Today  

Nigeria 

Pdt. Zachariah adalah perwakilan SIM di Evangelical Church of West Africa (ECWA). 
Visanya untuk tinggal di Nigeria sudah hampir habis dan perlu segera diperpanjang. 
Tetapi berita di radio mengatakan bahwa Presiden memanggil semua stafnya dalam 
suatu rapat istimewa, termasuk petugas senior imigrasi yang perlu menandatangani 
surat- surat visa. Sehingga hal ini tidak memungkinkan visa Pdt. Zachariah bisa 
diperoleh sebelum batas waktu untuk meninggalkan negara tersebut. Lalu Pdt. 
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Zachariah menceritakan hal ini kepada direktur SIM yang menyarankan agar mereka 
berdoa. Kemudian Pdt. Zachariah menelpon kantor imigrasi di ibukota. Namun ia salah 
memencet nomor telpon sehingga bukan nomor bagian resepsi yang ditelpon, 
melainkan langsung tersambung ke Sekretaris Bagian Imigrasi. Dengan terkejut Pdt. 
Zachariah berusaha menjelaskan masalahnya. Esoknya ia berangkat ke ibukota Abuja 
dengan tujuan menunggu sang Sekretaris bagian imigrasi keluar dari ruangan rapat dan 
memohonnya menandatangani surat visanya. Begitu ia sampai di kantor imigrasi, 
seorang petugas bertanya apakah ia dari ECWA. Kemudian petugas itu menjelaskan 
bahwa Sekretaris tersebut telah menandatangani surat-suratnya sebelum ia pergi pagi-
pagi sekali ke rapat istimewa dan menyuruh ajudannya menyelesaikan proses 
pengurusan visa bagi Pdt. Zachariah. Dan ternyata Pdt. Zachariah diberikan visa untuk 
dua tahun, sesuatu yang jarang bisa didapatkan di negeri ini.  
Sumber: SIM NOW - Edisi 89  

Pokok Doa  

Pokok-Pokok Doa Jepang  

• Doakan para misionaris baru agar dapat segera menyesuaikan diri dengan bahasa dan 
budaya setempat.  

• Doakan para pemimpin dan lembaga-lembaga misi agar memiliki strategi pelayanan 
yang tepat bagi orang-orang Jepang.  

• Doakan siaran TV, Radio dan Film Yesus agar dapat dipakai untuk menjangkau orang-
orang Jepang.  

• Doakan Lembaga Pelayanan yang melayani para Mahasiswa Jepang seperti: CCC, 
YWAM, Navigator dan sebagainya.  

 
Sumber: CD-ROM SABDA/LINK  

Surat Anda: Karmito M.Th. dan YWAM Lawang 

Dari: "Karmito M.Th." 
>Syaloom, 
>Saya sangat berterima kasih atas edisi 03-36 2000 ini. Kondisi suku 
>Bajau, sangatlah menantang panggilan Kristen di Indonesia pada 
>umumnya, sebagaimana halnya yang dialami oleh berbagai suku-suku 
>lain yang masih belum beruntung dalam konteks nasion Indonesia. 
>Kalau kami, dari Duta Wacana bisa membantu dan melakukan sesuatu 
>tolong bisa dilibatkan dalam pelayanan literatur anda. Maaf, edisi 
>ini kami mintakan kepada teman (staff) untuk bisa dicetakkan bagi 
>kepentingan meja baca para mahasiswa, terutama Fakultas Theologia. 
>Semoga langkah ini tidak melanggar kode etik yang ditetapkan oleh 
>Redaksi e-JEMMi. Sekali lagi, terima kasih atas kebaikan yang anda 
>berikan, KRISTUS memberkati pelayanan literatur elektronik ini. 
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>Teriring salam dan hormat; 
>Karmito, Pustakawan Theologia - UK Duta Wacana  

Redaksi: 
Kami bersyukur jika pelayanan e-JEMMi dapat menggugah kerinduan jemaat Tuhan 
untuk memperhatian dan berdoa bagi suku-suku lain yang belum terjangkau oleh Injil. 
Saat ini pelayanan literatur SABDA membutuhkan informasi tentang buku-buku dan 
materi yang dapat digunakan untuk menolong masyarakat Kristen Indonesia mengerti 
banyak tentang misi dan juga bahan-bahan untuk pemahaman Alkitab. Jadi jika Bapak 
dan mahasiswa Bapak ataupun para pembaca bisa menolong kami memberikan 
informasi tentang materi-materi seperti itu maka akan sangat menolong kami... Selain 
itu, kami sama sekali tidak keberatan bila Bapak mencetak e-JEMMi. Namun demikian 
ada beberapa persyaratan kami:  

1. Mohon publikasi e-JEMMi dicetak sebagaimana adanya (tidak diubah dan tidak 
dipotong-potong), khususnya bagian "disclaimer".  

2. Tapi jika terpaksa dipotong (diambil sebagian saja) mohon dicantumkan dengan jelas 
sumber/penerbitnya, yaitu: Dari publikasi e-JEMMi (Journal Elektronik Mingguan Misi), 
diterbitkan oleh e-MISI (Mengabarkan Injil Seluruh Indonesia dan kerjasama dengan 
YLSA (Yayasan Lembaga SABDA) dan sistem I-KAN (Internet -- Komputer Alkitab 
Network).  

Dari: "ywamlwg" 
>Salam Sejahtera ! 
>Kami YWAM mengucapkan terima kasih atas semua informasi tentang 
>suku-suku. Kami sebagai Yayasan Misi sangat membutuhkan. Bersama 
>ini, kami mohon bantuan dari anda, kami butuh profile mengenai 
>suku Madura dan Suku Tengger dan Suku Osing di Banyuwangi. 
>Atas bantuannya dan pelayanannya, kami ucapkan terima kasih 
>Tuhan memberkati! 
>Ywam Lawang.  

Redaksi: 
Puji Tuhan karena Yayasan Misi anda terbeban untuk melayani ke-3 suku tersebut. 
Kami telah forward surat anda kepada sebuah lembaga pelayanan yang mengetahui 
banyak tentang seluk-beluk pelayanan bagi suku-suku di Indonesia. Silakan tunggu 
jawaban dari mereka. BTW, info tentang suku-suku dari lembaga tersebut juga dapat 
anda peroleh di dalam CD-SABDA. Bila anda belum memilikinya, silakan menghubungi 
<order-CD@sabda.org> untuk mendapatkan CD tersebut secara gratis.  

 

URL/Link Edisi ini  

• FRIDAYFAX http://www.egroups.com/group/FridayFax  
• Religion Todayhttp://www.religiontoday.com/  

mailto:order-CD@sabda.org
http://www.egroups.com/group/FridayFax
http://www.religiontoday.com/
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“  Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata: 
"Siapakah yang akan Kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk Aku?"  
Maka sahutku: "Ini aku, utuslah aku!"'  ”  

—(Yesaya 6:8) 

 

  

http://alkitab.mobi/?Yesaya+6%3A8
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e-JEMMi 38/Oktober/2000  
Editorial 

Shalom.  

"...Masa mudaku, masa yang terindah, masa Tuhan memanggilku...."  

Ingatkah anda dengan penggalan lagu di atas? Sungguh merupakan suatu kesempatan 
yang indah jika Tuhan memanggil kita untuk melayani Dia pada masa muda kita. Pada 
kolom "Cerita Misi" anda akan menjumpai kisah tentang kerinduan para mahasiswa dari 
"Messiah College" yang mengaplikasikan ilmu yang diperolehnya di bangku kuliah 
untuk melakukan pelayanan bagi orang-orang yang membutuhkan, yaitu penduduk 
yang tinggal di Burkina Faso. Ini adalah salah satu cara penginjilan yang efektif untuk 
pelayanan di daerah Burkina Faso.  

Seperti pepatah mengatakan, "Banyak jalan menuju Roma," demikian pula halnya 
dalam cara menceritakan berita Injil. Selain dengan metode yang dilakukan oleh para 
mahasiswa "Messiah College" yaitu dengan PI dari rumah ke rumah, KKR, dsb., dalam 
era teknologi ini penginjilan melalui internet dapat menjadi salah satu alternatif. Dengan 
adanya jutaan orang yang mengakses ke internet, maka beberapa organisasi Kristen 
menggunakan peluang tsb. untuk membuka ladang penginjilan melalui internet ini. 
Beberapa diantaranya adalah E-vangelism Opportunities, Online Chat Communities, 
dan e-MISI. Untuk mengetahui lebih jauh silakan simak sajian kami minggu ini.  

Tetaplah bersemangat dalam melayani dan ber-PI.  

Staf Redaksi  
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Profil Bangsa: Suku Jawa Osing 

Letak : Jawa Timur Populasi : 350.000 jiwa Bahasa : Jawa Ngoko Anggota Gereja : 
3.300 (0,94%) Alkitab dalam bahasa Jawa Osing : Ada Film Yesus dalam bahasa Jawa 
Osing : Ada Siaran radio pelayanan dalam bahasa Jawa Osing : Tidak Ada  

Suku Jawa Osing berdiam di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Mereka merupakan 
penduduk asli dari daerah paling timur di P. Jawa ini. Dua suku lain yang tinggal di 
Banyuwangi adalah suku Jawa yang erat kaitannya dengan suku Osing ini, dan suku 
Madura yang sangat berbeda dengan suku Osing, baik temperamen, adat istiadat, 
maupun kepercayaan mereka. Sebagian besar perkampungan orang Osing terdapat di 
Banyuwangi. Bahasa yang mereka pergunakan adalah bahasa Jawa ngoko yang bagi 
orang Jawa lainnya dianggap kuno dan rusak akibat pengaruh bahasa Madura. Mereka 
menyebutnya dialek orang Blambangan. Kebudayaan mereka bercirikan provokatif dan 
gaib yang ada di bawah pengawasan pemerintah telah menjadi budaya 'pop' yang 
menarik bagi para turis. Karena sikap pemerintah yang ingin mengembangkan dan 
memanfaatkan aspek-aspek kepercayaan dan praktek kehidupan suku Osing yang unik 
dan tidak lazim ini, dan juga kebanggaan orang Osing sendiri dalam aspek budaya 
mereka ini, tampaknya sulit untuk mengubah pandangan hidup mereka.  

Paranormal suku Osing terkenal akan kekuatan menjalankan ilmu hitamnya dari jarak 
jauh, dimana melalui ilmu gaib itu mereka bisa menyembuhkan maupun 
menghancurkan apa pun atau siapa pun yang diinginkan mereka.  

Sebagai petani dan peternak, orang Osing memiliki kemampuan minimal. Oleh 
karenanya mereka membutuhkan pelatihan dan pengenalan teknologi berskala kecil 
yang tepat untuk meningkatkan produktifitas mereka.  
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Cerita Misi: Kerja Sama Antara SIM Dengan Messiah 
College  

Burkina Faso adalah suatu negara di Afrika bagian Barat. Seorang misionaris dari SIM 
yang melayani di sana, Francoise P., adalah seorang perawat yang melayani orang-
orang cacat. Francoise memiliki kerinduan untuk membangun suatu pusat pendidikan 
yang bisa memperlengkapi orang-orang cacat di sana dengan suatu ketrampilan 
sehingga dapat dipakai untuk mendukung kehidupan mereka secara finansial. Tetapi 
ada dua kendala besar yang menghalangi impian tersebut yaitu: tidak adanya listrik dan 
air.  

Beberapa ribu kilometer dari Burkina Faso, sekelompok mahasiswa jurusan teknik dari 
Messiah College di USA dan professornya mendengar dari seorang misionaris SIM 
yang menceritakan bagaimana Tuhan bekerja melalui mahasiswa sukarelawan di 
seluruh dunia. Hati mereka menjadi tergerak untuk ikut ambil bagian dalam pekerjaan 
Tuhan dan memutuskan untuk membantu mengatasi kedua masalah yang dihadapi 
Pedeau di Burkina Faso.  

SIM dan Messiah College bekerja sama merancang dan memasang sumber listrik 
dengan memakai tenaga matahari dan alat pompa air yang dibutuhkan oleh klinik dan 
sekolah yang diimpikan Pedeau. Impian itu kini telah menjadi kenyataan!  

Alat pompa air yang dirancang oleh mahasiswa teknik dari Messiah College 
dioperasikan oleh tenaga manusia, di mana orang-orang cacat dari klinik bisa 
mengerjakannya sambil berolah raga melatih otot- otot tubuh mereka. Sistem irigasi 
yang dibantu oleh sumber listrik dari tenaga matahari juga memampukan mereka untuk 
berkebun, sehingga mereka memiliki ketrampilan dalam bercocok tanam dan hasilnya 
bisa dijual. Hal ini memberi rasa percaya diri dan meningkatkan harga diri orang-orang 
cacat yang kini bisa mendukung kebutuhan finansial mereka sendiri dan bahkan 
memberi kontribusi kepada masyarakat.  

Mitra kerja antara badan misi atau gereja dengan para mahasiswa ini perlu ditiru karena 
jelas menguntungkan kedua belah pihak, di mana kebutuhan pelayanan bisa dipenuhi 
dan para mahasiswa juga memperoleh pengalaman dan pelajaran yang sangat 
berharga dalam pertumbuhannya menjadi murid Kristus yang dewasa dalam iman dan 
pelayanan.  

 
Sumber: SIMNOW Edisi 91, 2000 (kiriman/terjemahan dari Rudy Kurniadi)  

Melalui kisah ini mungkin anda mendapatkan ide cara penginjilan yang efektif untuk 
komunitas di mana anda berada saat ini. Kalau ada kami mengharap anda bisa bagikan 
ide anda tsb. kepada pembaca e-JEMMi. Untuk itu silakan mengirimkannya ke: <staf-
MISI@sabda.org>  

mailto:staf-MISI@sabda.org
mailto:staf-MISI@sabda.org
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Sumber Misi: E-vangelism Opportunities, After The Call - 
Online Chat Communities, e-MISI 

Berikut ini adalah 3 buah Situs yang berupaya untuk menjangkau jutaan netter 
(pengguna internet) supaya mereka dapat mengenal Kristus melalui internet:  

E-vangelism Opportunities 

http://www.e-vangelism.org.uk  
Bagi banyak orang, kata "penginjilan" memiliki arti "kunjungan dari rumah ke rumah dan 
membagikan traktat Injil." Tetapi internet menyediakan cara baru untuk mengabarkan 
Injil bagi para pengguna internet. e-vangelis.org.uk, sebuah lembaga pelayanan Kristen 
di Great Britain, diadakan untuk memanfaatkan kesempatan PI tsb. Lembaga ini ingin 
menjangkau jutaan orang melalui "Internet chat rooms", dimana para netter dapat saling 
terbuka karena mereka tidak perlu melakukan percakapan dengan tatap muka secara 
langsung. Kunjungilah Situs Web ini untuk menemukan keunikan dari pelayanan 
mereka dan carilah informasi bagaimana anda dapat menjadi seorang evangelis.  
Sumber: CMD Net Weekly Update 17 Sept 2000  

After The Call -- Online Chat Communities 

http://livethecall.com  
http://thecalldc.com  
http://www.strategicnetwork.org "Online chat rooms" (Ruang chating secara online) 
bukanlah fokus satu-satunya E-vangelism. Mereka juga menyediakan kesempatan bagi 
orang Kristen untuk berinteraksi, sharing tentang hal-hal yang perlu didoakan, berdoa 
bersama, dan bahkan menyembah bersama sehingga menciptakan suatu komunitas 
"chat online" internasional yang unik. Hal ini merupakan topik yang dibahas dalam 
artikel paling akhir yang ditulis oleh Justin Long dalam "Monday Morning Reality Check 
Newsletter -- the future of the church online" (September 11, 2000). Justin baru-baru ini 
menghabiskan banyak waktu dalam "chating room" yang dibentuk setelah diadakannya 
Konferensi "The Call" - kegiatan pelayanan 300,000+ pemuda di di Washington D.C., 
Amerika Serikat. Dalam "chating room" ini, Justin sharing tentang pengalamannya. Bila 
menginginkan copy dari artikel tersebut, anda dapat mengirim email ke sini ... < 
endah@sabda.org > :)  
Sumber: Reality Check Newsletter dan CMD Net Weekly Update 17 Sept 2000  

e-MISI (MENGABARKAN INJIL ke SELURUH INDONESIA)  

http://www.sabda.org/misi/ e-MISI  
http://www.sabda.org/misi/links/index02.htmLinks e-MISI  
http://www.sabda.org/misi/e-jemmi/ e-JEMMi  
http://www.sabda.org/misi/arsip/ Arsip e-JEMMi  

http://www.e-vangelism.org.uk/
http://livethecall.com/
http://thecalldc.com/
http://www.strategicnetwork.org/
mailto:endah@sabda.org
http://www.sabda.org/misi/
http://www.sabda.org/misi/links/index02.htmLinks
http://www.sabda.org/misi/e-jemmi/
http://www.sabda.org/misi/arsip/
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Meskipun belum memiliki "chatting rooms", namun Situs Web "e-MISI" sarat dengan 
informasi dan sumber-sumber informasi dari dunia pelayanan misi baik di Indonesia 
maupun di seluruh dunia, dalam bahasa Indonesia. Secara khusus organisasi e-MISI 
(yang menjadi pendiri/pendukung e-JEMMi <G><), melalui Situs Web-nya, menolong 
kita melihat karya Tuhan yang luar biasa di berbagai tempat di dunia dan sekaligus 
diharapkan akan mendorong kita terjun dan ikut ambil bagian dalam pekerjaan misi di 
mana pun kita berada. Selain bahan PA, Cerita Misi, buku "Doakanlah Asia!", dan Profil 
Suku-suku di Indonesia, Situs ini juga menyediakan ratusan link ke berbagai organisasi 
misi baik yang ada di dalam negeri maupun luar negeri. Dan salah satu bagian besar 
dalam Situs ini adalah e-JEMMi (Jurnal Elektronik Mingguan Misi) dan arsipnya.  
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Doakan Misi Dunia: Cambodia, Brazil, India 

Cambodia 

Steven W., yang bekerja dalam "The Christian and Missionary Alliance" di Phnom Penh 
menuliskan bahwa "Ajang pembunuhan kini telah menjadi ajang penuaian." Jumlah 
orang Kristen di negara ini sudah berkembang dari kira-kira 200 jemaat menjadi sekitar 
60.000 jemaat dalam jangka waktu 10 tahun terakhir ini. Perkembangan yang khas dari 
suatu negara yang semula menganut paham komunis. "Pengasingan dan kekerasan 
telah menciptakan kekosongan besar. Saat Cambodia mulai membuka diri pada tahun 
1991, banyak penduduk Cambodia juga mulai terbuka pada Injil. Menurut Christopher 
L., yang saat ini melayani di Cambodia sebagai Pendeta, "Banyak penduduk Cambodia 
yang rindu untuk mengenal Yesus, sang Mesias - Juruselamat yang akan 
menyelamatkan mereka." Doakan supaya ada banyak misionaris yang dapat menolong 
memperkenalkan mereka pada Yesus.  
Sumber: FridayFax, 15 September 2000  

Brazil 

Di Brazil, Gospel Recordings mengadakan kerja sama dengan Youth With a Mission 
(YWAM) untuk membentuk pelayanan outreach bagi suku-suku yang tinggal di wilayah 
Amazon. Sebanyak 12 anggota YWAM dilatih oleh Gospel Recordings untuk membuat 
rekaman audio tentang Alkitab dalam bahasa-bahasa suku yang ada di Amazon. 
Setelah pelatihan tersebut selesai maka 2 organisasi misi tersebut secara bersama-
sama akan mengabarkan Injil pada 126 suku di Amazon yang belum terjangkau Injil 
[Red.:WOW !!]. Dukung dalam * doa* supaya pelatihan tersebut dapat cepat 
diselesaikan dan kerinduan mereka untuk menjangkau 126 suku di Amazon dapat 
segera terlaksana.  
Sumber: Gospel Recordings, August 15, 2000  

India 

Gereja di Bombay terlibat dalam suatu kampanye kota "Tribute to Jesus 2000" (mulai 
dari bulan Agustus sampai Desember 2000). Kampanye ini akan berusaha menjangkau 
sekitar 1,5 juta penduduk Bombay kelas menengah ke atas, yang merupakan 
sepersepuluh dari seluruh penduduk Bombay, the "Gateway of India." Doakan agar 
kampanye tersebut dapat berjalan dengan lancar dan semakin banyak penduduk 
Bombay yang dimenangkan.  
Sumber: WHAT IN THE WORLD...is God doing? September 2000  

Pokok Doa  

Doakan:  
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1. Doakan agar Tuhan mencurahkan Roh Kudus, berkat dan kasihNya di tengah-tengah 
suku Osing.  

2. Berdoa supaya penduduk Osing yang telah diselamatkan dapat menjadi saksi-saksi 
Kristus di tempatnya masing-masing.  

3. Doakan adanya lembaga yang dapat memenuhi kebutuhan pelatihan dan pengenalan 
teknologi tepat guna sehingga dapat meningkatkan produktivitas mereka.  

4. Berdoa agar ada lembaga dan gereja yang digerakkan oleh Tuhan untuk mengadopsi 
suku Osing dan juga berbeban untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.  

 
Sumber: CD-ROM SABDA/LINK  

Cat. Red.: GospelRecordings telah merekam bagian/traktat Alkitab ke dalam beberapa 
bahasa 'Jowo', termasuk bahasa Jawa Ngoko Surabaya. Untuk mengetahui info 
selanjutnya, silakan hubungi saya di <endah@sabda.org> atau berkunjung langsung ke 
situs mereka di  
< http://www.GospelRecordings.com/ > 

Dari Meja Redaksi: Kerinduan Pelayanan Misi  

Berikut ini adalah rencana/pelayanan misi dari Sdr. MIG (meskipun baru rencana) yang 
disharingkan kepada e-JEMMi. Apakah anda juga memiliki misi atau kerinduan yang 
sama dengan Sdr. MIG ini?  

>Shalom, 
>Cepat atau lambat saya yakin akan melangkah dalam misi 
>penginjilan, ini bukanlah kehendak saya secara daging, tapi ada 
>kekuatan yang ada di dalam diri saya yang harus kuturuti, yaitu 
>Rohkudus. Saya masih terlalu awam dalam hal rohani, dan masih 
>blank dalam misi penginjilan, namun Firman Allah harus diberitakan 
>khususnya di daerah pedalaman yang sama sekali belum terjangkau 
>Firman Tuhan. 
 
>Saya terbeban dengan suku ABCD yang tinggal sekitar 40-80 KM dari 
>tempat saya bekerja. Pertama-tama saya akan sesering mungkin 
>mengadakan perjalanan ke sana sekitar 2X satu bulan, untuk 
>mengetahui situasi di pedalaman dan bila tiba waktunya saya akan 
>mencari teman atau membentuk team dan melakukan penginjilan.  
>Saya adalah Jemaat ... yang beralamat: di ... Kalimantan. Saya  
>sering bertanya dalam diri saya: Kenapa banyak hamba Tuhan yang  
>gagal dalam pelayanan di pedalaman. Saya ingin mengetahui penyebab  
>kegagalan dengan mata kepala sendiri, dan saya rindu banyak jiwa  
>yang dimenangkan di pedalaman. Kalau dengan anugerah Yesus kristus  
>saya beroleh keselamatan, dan saya rindu anugerah Yesus itu berlaku  
>untuk mereka. Saya mau sampaikan kepada mereka bahwa ada pengharapan  
>yang kekal buat mereka yaitu Sorga. Ini baru rencana, karena saya  
>baru memulai tahapan-tahapan. Saat ini saya sedang bergumul kepada  

mailto:endah@sabda.org
http://www.gospelrecordings.com/
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>Tuhan tetang transport yang akan saya gunakan kesana! dan sedang  
>dalam pendalaman Alkitab dan apa saja yang berhubungan dengan misi  
>penginjilan. Demikian visi dan misi saya. 
>Terima kasih/MIG  

Kepada MIG : 
Bersyukur karena Tuhan menempatkan kerinduan dalam hati anda untuk melayani suku 
ABCD Terus maju dalam PA dan dalam mempelajari hal-hal yang akan mendukung 
pelayanan misi anda agar cepat terlaksana. GBU dan selamat melayani.  

Kepada Pembaca : 
Seandainya Allah menempatkan kerinduan tersebut dalam hati anda masing-masing, 
bersediakah anda untuk melaksanakannya -- melayani suku-suku terabaikan yang ada 
di Indonesia? Satu hal lagi, dukung sdr. MIG dalam doa-doa anda!  

Surat Anda  

Dari: gputu@ 
>Yth Kordinator e-MISI 
>Ada ralat untuk nama gangster jepang: YAKUZA 
 
Dari: klinik.dr.ratna@ (Dr. David Sudarto Oeiria)  
>Tentang Jepang, Gangster yang dimaksud adalah YAKUZA bukan YAZUKA. 
>Demikian masukan saya. mudah-mudahan membantu. 
 
Redaksi: 
 
Trims untuk ketelitian anda -- kami setuju -- dan merasa anda benar. 
Tapi kami perlu memberitahukan bahwa teks aslinya memang tertulis 
"Yazuka" (FRIDAYFAX Issue 34, 1 Sept. 2000), sehingga tim penterjemah 
dan redaksi e-JEMMi menuliskan "Yazuka" dan bukan "Yakuza". 
 
Dari: Mikha 
>Hello Endah, 
>Saya rindu bisa mendapat alamat e-mail dari YWAM (Youth With A  
>Mission). Saya rindu untuk mengetahui program kerja mereka, terutama  
>untuk bisa mendaftarkan diri masuk menjadi anggota dalam ladang misi  
>yang mereka tangani. 
>Gad Bless/Mikha  

Redaksi: 
Suka cita sekali mengetahui kerinduan anda untuk terlibat dalam pelayanan misi 
YWAM. Cara yang paling mudah adalah dengan mengunjungi langsung Situs YWAM di 
alamat:  
< http://www.ywam.org/ > dimana anda 
dapat mengetahui tentang cara-cara untuk menjadi anggota dan terlibat dalam 

http://www.ywam.org/


e-JEMMi 2000 
 

319 
 

pelayanan YWAM. Selamat berkunjung dan selamat melayani -- jika anda masih 
memerlukan bantuan, silakan menghubungi kami untuk almat email lokal dan bantuan 
yang lain. :)  

Dari: Christ Presbyterian Church 
>Dear e-JEMMI 
>Numpang tanya, siapa gerangan anda? Dari organisasi mana dan dari 
>ujung benua mana? 
>Salam, AK  

Redaksi: 
Secara singkat, e-JEMMi adalah jurnal elektronik mingguan misi. Jurnal ini diterbitkan 
dan didukung oleh e-MISI (keterangan tentang e-MISI dapat anda lihat dalam kolom 
"Sumber Misi" di atas.) Bagaimana? Sudah puas?? Bila belum puas, anda dapat 
berkunjung langsung ke alamat-alamat berikut ini untuk mengetahui informasi tentang 
e-JEMMi dan e-MISI selengkapnya :  
e-MISI http://www.sabda.org/misi/  
e-JEMMihttp://www.sabda.org/misi/e-jemmi/ Juga, e-MISI punya brosur-brosur kecil. 
Kalau mau dapat, tanya aja -- jangan takut ... :-)  

 

URL/Link Edisi ini  

• Religion Todayhttp://www.religiontoday.com/  
• SIM http://www.sim.org/  
• FridayFaxhttp://www.egroups.com/groups/FridayFax/  
• YWAM http://www.ywam.org/  

 

“  Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata: 
"Siapakah yang akan Kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk Aku?"  
Maka sahutku: "Ini aku, utuslah aku!"'  ”  

—(Yesaya 6:8) 

 

  

http://www.sabda.org/misi/
http://www.sabda.org/misi/e-jemmi/
http://www.religiontoday.com/
http://www.sim.org/
http://www.egroups.com/groups/FridayFax/
http://www.ywam.org/
http://alkitab.mobi/?Yesaya+6%3A8
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e-JEMMi 39/Oktober/2000  
Editorial 

Salam dalam Kasih Kristus.  

Kehidupan orang Kristen tidak dapat dilepaskan dari kesaksian dan penginjilan. Namun 
tidak dapat disangkal bahwa masih ada orang Kristen yang segan, takut, sungkan dan 
bingung jika diminta untuk bersaksi atau memberitakan Injil. Dalam kolom "Cerita Misi", 
kita akan membahas tentang "Bersaksi Bagi Tuhan"; dalam kolom "Sumber Misi" anda 
akan menemu artikel "Kesaksian -- Apakah Tujuan Situs Web Gereja Anda??" yang 
dilengkapi dengan review dan Situs-situs mengenai kesaksian. Harapan kami, biarlah 
artikel dan informasi ini dapat memberi wawasan baru, sehingga kita tidak perlu lagi 
takut dan bingung untuk bersaksi.  

Akhir kata, marilah kita jadikan kesaksian dan pemberitaan Injil sebagai bagian yang tak 
terpisahkan dari kehidupan kita sehari- hari. Mari kita lakukan bukan karena terpaksa 
atau sekedar karena kewajiban tapi karena kesukaan dan ucapan syukur.  

"Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridKu dan baptislah mereka dalam 
nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu 
yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa 
sampai kepada akhir zaman." (Mat 28:19-20)  

Selamat bersaksi dan berPI.  

Staf Redaksi  

  

http://alkitab.mobi/?Mat+28%3A19-20
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Profil Bangsa: Suku Tomini 

Letak : Sulawesi Populasi : 44.000 jiwa Bahasa : Tomini Anggota Gereja : 0 Alkitab 
dalam bahasa Tomini : Tidak Ada Film Yesus dalam bahasa Tomini : Tidak Ada Siaran 
radio pelayanan dalam bahasa Tomini : Tidak Ada  

Suku Tomini berdiam di sebelah Barat laut Pulau Sulawesi. Suku ini terdiri dari berbagai 
sub-suku, sehingga bahasa yang dipergunakan masing-masing sub suku pun berbeda-
beda. Hal ini mungkin disebabkan karena banyak interaksi (khususnya melalui 
perdagangan) yang dilakukan dengan berbagai suku yang lain. Hasil cocok tanam suku 
Tomini di pesisir adalah cengkeh dan kopra. Beberapa di antara mereka mencari nafkah 
sebagai pedagang, penebang kayu atau pelaut. Suku Tomini di pegunungan bertanam 
padi dan jagung. Mereka juga mengumpulkan rotan untuk dijual di daerah pesisir. 
Perkampungan Tomini terdiri dari rumah-rumah kecil yang dibangun di atas tiang-tiang 
(rumah panggung), yang berlokasi di sepanjang garis pantai pulau ini. Di daerah-daerah 
terpencil di Sulawesi, ada juga suku Tomini yang mengikuti praktek kepercayaan 
dengan mencampur antara pemujaan terhadap leluhur dan alam dengan Islam dan 
Kristen. Sedang di daerah-daerah pedalaman di pegunungan, ada juga kelompok-
kelompok suku Tomini yang mempraktekkan animisme. Suku Tomini yang menganut 
animisme ini dikenal sebagai suku terasing. Saat ini suku Tomini membutuhkan sarana 
dan prasarana yang baik untuk memasarkan hasil-hasil perkebunan mereka (cengkeh, 
kopra, rotan). Suku ini juga membutuhkan usaha-usaha perbaikan sistem 
perekonomian yang sempat rusak akibat pemberontakan Permesta di masa lalu.  
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Cerita Misi: Bersaksi Bagi Tuhan (Bagian 1)  

Sebenarnya, apakah bersaksi itu? Banyak orang Kristen belum bersedia bersaksi 
karena masih merasa 'takut' dan 'gentar'. Berikut ini adalah sebuah artikel dengan judul 
"BERSAKSI BAGI TUHAN", yang diambil dari salah satu bab dalam buku "PEMURIDAN 
- SENI YANG HILANG" karya LeRoy Eims. Artikel ini akan sangat membantu untuk 
memberikan dasar penginjilan dan membuka wawasan agar kehidupan Kristen kita 
semakin dikuatkan untuk bersaksi. Karena artikel ini cukup panjang, maka akan kami 
sajikan dalam dua bagian. Bagian kedua dari artikel ini akan dimuat pada edisi minggu 
depan. Selamat merenungkan.  

Melatih orang untuk bersaksi adalah salah satu aspek yang paling memuaskan dalam 
pelayanan pemuridan. Tetapi seseorang tidak akan bersaksi kecuali mereka sudah 
berpengalaman mengadakan waktu bersama Yesus Kristus. Dua prinsip harus 
diajarkan kepadanya: pertama, Allah yang mengerjakannya; dan kedua, Ia 
menggunakan orang.  

Allah yang mengerjakannya. Prinsip pertama dari bersaksi ialah menyadarkan orang 
akan kenyataan bahwa Allah yang mengerjakannya. Bersaksi bukanlah ciptaan 
manusia dan juga tidak dilakukan dalam kekuatan manusia sendiri.  

Jika kita melihat kembali kepada hari Pentakosta dan melihat kepada Petrus yang 
mengkhotbahkan khotbahnya yang hebat (Kis 2:1-4), apa yang kita perhatikan? Kita 
akan mengagumi bahwa ia memproklamirkan berita tentang Yesus Kristus dengan 
berani sekali. Dengan mudah kita akan menyatakan, "Orang itu hebat!" Tetapi kita akan 
mengetahui kemudian apa yang dinyatakan oleh penulis yang telah diilhami sesudah 
hari yang penting itu: Dan tiap-tiap hari, Tuhan menambah jumlah mereka dengan 
orang yang diselamatkan (Kis 2:47). Itu bukan pekerjaan Petrus. Itu pekerjaan Allah.  

Jika ada sesuatu rohani yang terjadi di dunia ini, itu sebab Allah yang mengerjakannya. 
Hal itu nyata di dalam seluruh Firman Tuhan, baik di dalam Perjanjian Lama maupun 
Perjanjian Baru.  

Hal ini digambarkan di dalam kehidupan Daud dan para pahlawan yang mengiringinya 
(2Sam 23:8) Salah satu pahlawan adalah Eleazar, anak Dodo. Ia adalah orang yang 
melawan orang Filistin sesudah semua orang Israel melarikan diri. Ia berperang 
sedemikian hebatnya sehingga tangannya melekat pada pedang. Kita melihat 
keberaniannya dan ketekunannya dan mengaguminya sebagai seorang pahlawan di 
dalam pasukan Allah. Dan memang betul demikian. Tetapi perhatikan kata- kata ini, 
Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar (2Sam 23:9-10). Tuhan? Kita 
kiranya itu adalah Eleazar. Tetapi penulis mengatakan bahwa Allahlah yang memberi 
kemenangan.  

Prinsip ini harus diyakini orang jika mereka mau menghasilkan buah, mengabdikan 
dirinya, dan seumur hidupnya bersaksi bagi Yesus Kristus. Pengertian dari prinsip ini 

http://alkitab.mobi/?Kis+2%3A1-4
http://alkitab.mobi/?Kis+2%3A47
http://alkitab.mobi/?2Sam+23%3A8
http://alkitab.mobi/?2Sam+23%3A9-10
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dapat mengurangi ketakutan dan kegentaran orang bersaksi, sebab mereka menaruh 
kepercayaannya kepada Allah. Dia yang melakukan semua itu melalui mereka.  

Allah menggunakan orang. Prinsip kedua dari bersaksi ialah bahwa Allah menggunakan 
orang-orang. Pria dan wanita Kristen adalah alat pilihanNya bagi meluaskan Injil kepada 
orang yang perlu mendengar Kabar Baik.  

Salah satu gambaran yang jelas dan menarik ialah peristiwa pertobatan Kornelius. Ia 
adalah seorang perwira pasukan Romawi yang takut akan Allah dan yang suka 
memberi sedekah kepada orang yang memerlukannya. Lagi dia senantiasa berdoa. 
Pada suatu sore seorang malaikat berkata kepadanya, Dan sekarang, suruhlah 
beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang 
disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon, 
yang tinggal di tepi laut (Kis 10:5-6).  

Pada waktu kita mempelajari kejadian ini kita dihadapkan kepada sebuah pertanyaan. 
Mengapa malaikat itu tidak berkata saja demikian, "Percayalah kepada Tuhan Yesus 
Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu" (Kis 16:31). Padahal ia 
merupakan orang yang setia berdoa, telah memberikan uangnya dan jujur -- seorang 
yang selalu taat akan Allah. Mengapa malaikat itu tidak memberikan berita Injil secara 
langsung?  

Sebaliknya ia meninggalkan perwira pasukan itu dengan perintah yang agak rumit. 
Bagaimana jika ia lupa nama kotanya atau nama orangnya, atau nama orang yang 
rumahnya ditinggali Petrus? Lalu bagaimana?  

Alasan mengapa malaikat itu tidak melakukan semua hal itu agak sederhana. Allah 
tidak menggunakan malaikat sebagai saksiNya. Ia menggunakan manusia.  

Coba bayangkan sebenarnya apa saja yang dapat dilakukan Allah untuk 
menyampaikan Kabar Baik tentang Yesus Kristus kepada dunia yang 
membutuhkannya. Ia dapat saja merencanakan agar bintang-bintang disusun sehingga 
tertulis Yohanes 3:16 di langit dalam segala bahasa di dunia agar semua dapat melihat. 
Ia juga dapat mengorbitkan malaikat untuk memancarkan Injil dalam segala bahasa. 
Tetapi ia tidak berbuat demikian. Ia memilih untuk menggunakan orang.  

Manusia adalah saksi-saksi Allah, dan mereka menjadi demikian karena tinggal di 
dalam Kristus (Yohanes 15:4,5).  

Sumber: 
Dikutip dan diambil dari:  

• Judul : PEMURIDAN - SENI YANG HILANG  
• Penulis : LeRoy Eims  
• CD-SABDA: Indeks= 18224  

http://alkitab.mobi/?Kis+10%3A5-6
http://alkitab.mobi/?Kis+16%3A31
http://alkitab.mobi/?Yohanes+15%3A4%2C5
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Sumber Misi:Berikut ini adalah Artikel dan Situs-situs 
mengenai KESAKSIAN: 

Kesaksian -- Apakah Tujuan Situs Web Gereja Anda ?? 

Situs Web gereja dapat menimbulkan pengaruh, baik di dalam ataupun di luar 
komunitas gereja. John C.L. mensharingkan tentang pengalaman tersebut:  

"Sangatlah mengagumkan ketika Allah menggunakan situs web gereja kami melalui 
cara yang tidak pernah kami pikirkan. Tujuan utama dari situs ini adalah sebagai sarana 
informasi -- mirip seperti iklan elektronik yellow page yang dinamis dan terinci. Jemaat 
dapat memanfaatkannya untuk mengetahui jadwal kegiatan di gereja. Media lokal dapat 
memperoleh biodata pendeta yang mereka butuhkan. Bagi para penduduk yang baru 
pindah ke kota ini, mereka dapat mengetahui tentang keberadaan gereja kami. Dan, 
juga bagi setiap orang yang setiap hari mengunjungi situs gereja kami, dapat 
mengetahui tentang apa yang kami percaya.  

Tujuan mula-mula dari Situs ini bukanlah penginjilan, tetapi hanya menampilkan iklan 
dan informasi. Semakin lama kami berkecimpung dalam penggarapan Situs ini, 
semakin kami menyadari tentang diperlukannya aspek-aspek dalam semua pelayanan 
kami. Situs kami telah memiliki banyak link ke "God's Simple Plan of Salvation" 
(Rencana Keselamatan Allah) dalam berbagai bahasa, tapi kami sedang memikirkan 
tentang bagaimana caranya menarik orang untuk mengunjungi Situs kami untuk 
mengenal Injil.  

Satu pelayanan tak terduga adalah menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang bersifat 
moral, teologis dan sejarah. Kami sangat terkejut ketika mengetahui jumlah pertanyaan-
pertanyaan yang masuk setiap minggunya. Pengirimnya bervariasi mulai dari para 
murid yang sedang mempelajari aliran Baptis, orang-orang yang ingin bunuh diri, 
pengunjung yang tidak setuju dengan kepercayaan Alkitabiah kami (kadang-kadang 
diungkapkan secara kasar dan terang-terangan), dan juga orang-orang yang bingung 
tentang banyak hal yang tidak pernah kita pikirkan. Tampaknya orang berpikiran bahwa 
Situs yang bagus akan memiliki informasi yang bagus juga. Hal tersebut tidak 
sepenuhnya tepat, tetapi sudah menjadi pengertian populer di antara para penjelajah 
web.  

Banyak keluarga telah mengunjungi Situs kami saat mereka menjelajahi web. Beberapa 
di antara mereka yang berkunjung akhirnya menjadi jemaat gereja kami. Kami juga 
punya kesempatan untuk mengenalkan orang kepada Kristus sebagai hasil dari kontak 
yang terjalin melalui Situs web.  

Sekarang menjadi kebiasaan dalam gereja kami untuk memastikan bahwa semua e-
mail dan respon-respon dalam BukuTamu dijawab secara teratur dan tepat waktu, 
dengan harapan dapat menjangkau setiap orang yang membutuhkan Kristus.  
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Dari sharing di atas dapat diambil kesimpulan bahwa selain sebagai pusat informasi 
tentang gereja, Situs gereja dapat juga digunakan sebagai sarana untuk memberitakan 
Injil, dan kesaksian! Karena itu, bagi yang saat ini sedang/sudah membuat Situs gereja, 
anda dapat mengunjungi alamat berikut untuk menambah wawasan:  

Ide-ide/cara "out-reach" dengan halaman-halaman Situs Gereja  
http://www.gospelcom.net/guide/web-evangelism5.html  
http://www.gospelcom.net/guide/web-evangelism4.html  
http://www.gospelcom.net/guide/  

Contoh: First Assembly of God Lufkin, Texas  
http://www.lufkinfirstassembly.org/  

Kesaksian -- Contoh Salah Satu Situs Web Gereja 

First Assembly Of God Lufkin, Texas  
http://www.lufkinfirstassembly.org/  
'People are interested in people' (Orang tertarik pada orang) Kesaksian, yang ditulis 
dalam gaya yang dapat diterima oleh orang- orang non-Kristen, merupakan nilai tambah 
yang sangat bagus untuk setiap Situs gereja. Demikian yang dilakukan oleh Situs gereja 
yang berlokasi di Texas ini. Situs mereka sering dikunjungi oleh para netters karena 
dalam Situs halaman mukanya dipasang foto-foto jemaat yang berguna sebagai 'image 
map' untuk meng-klik dan menemukan kesaksian-kesaksian -- sebuah gagasan yang 
sangat efektif dan kreatif untuk menarik orang non-Kristen berkunjung.  

Kesaksian -- Contoh Tentang Cara Menulis 'cerita Kesaksian 

Angie's Story  
http://www.web-evangelism.com/testimony.html  
http://www.gospelcom.net/guide/testimony.html "Angie's story" adalah cerita kesaksian 
dari seorang wanita muda yang dikisahkan dalam 3 cara yang berbeda, yaitu:  

• menulis kesaksian untuk diceritakan di gereja  
• menulis kesaksian berbentuk surat untuk pembaca non-Kristen  
• menuliskan kesaksian sebagai orang ketiga untuk suatu majalah  

Situs ini juga akan memberikan beberapa ide untuk menolong anda menulis kesaksian 
sendiri.  

Testimonies 

 
http://www.gospelcom.net/guide/testimony.html  
http://www.gospelcom.net/guide/webtestimony.html Kisah nyata dari banyak orang 
biasanya berpotensi kuat jika dipakai dengan benar. Tidak semua orang Kristen 
menyadari pentingnya menuliskan sebuah kesaksian yang dapat diakses oleh orang-

http://www.gospelcom.net/guide/web-evangelism5.html
http://www.gospelcom.net/guide/web-evangelism4.html
http://www.gospelcom.net/guide/
http://www.lufkinfirstassembly.org/
http://www.lufkinfirstassembly.org/
http://www.web-evangelism.com/testimony.html
http://www.gospelcom.net/guide/testimony.html
http://www.gospelcom.net/guide/testimony.html
http://www.gospelcom.net/guide/webtestimony.html
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orang non-Kristen yang belum terbiasa dengan kosa kata dan pola pikir Kristen. [Anda 
tidak perlu menyebutnya 'kesaksian'.]  

Kesaksian -- Adakah Hasilnya?? 

Web Evangelism; Does It Work? http://www.gospelcom.net/guide/webwork.html  
Jawabannya adalah YA !! ... silakan baca dalam artikel online ini, yang berjudul 
"Touching Lives", dan belajar dari artikel dan kesaksian-kesaksian hebat tersebut, ... 
Pasti anda akan lebih tahu tentang Kuasa Allah yang bekerja melalui Internet dan 
PelayananNya!! [Jika anda punya kesaksian sehubungan dengan internet/pelayanan 
elektronik, segera kirim kesaksian tersebut ke <endah@sabda.org>]  

Kesaksian -- Situs-Situs Lain 

Beberapa Situs lain yang dapat menolong kita untuk bersaksi:  

FISH THE NET  
http://www.fishthe.net/  
http://www.fishthe.net/onlineevangelism.htm  
http://www.fishthe.net/witness/yourcomputer.htm  
http://www.fishthe.net/witness/witnesslinks.htm  
http://www.fishthe.net/witness/  

BACK TO THE BIBLE (BTTB)  
http://www.backtothebible.org/knowgod/ Situs ini membuka ruang kesaksian bagi para 
pengunjungnya.  

CHRISTIAN FAITH http://www.christian-faith.com/truestories.html  

HE INVITES  
http://www.heinvites.org  

WEB EVANGELISM BULLETIN  
http://www.web-evangelism.com/  

 
Sumber: WEB EVANGELISM BULLETIN, Staf-MISI, dan lain-lain.  

  

http://www.gospelcom.net/guide/webwork.html
http://www.fishthe.net/
http://www.fishthe.net/onlineevangelism.htm
http://www.fishthe.net/witness/yourcomputer.htm
http://www.fishthe.net/witness/witnesslinks.htm
http://www.fishthe.net/witness/
http://www.backtothebible.org/knowgod/
http://www.christian-faith.com/truestories.html
http://www.heinvites.org/
http://www.web-evangelism.com/
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Doakan Misi Dunia: Mongolia, Kuba, Vietnam 

Mongolia  

Menurut laporan dari "Every Home For Christ", lembaga pelayanan untuk 
pendistribusian literatur, akan mendistribusikan buklet- buklet khusus berisi Injil ke 
setiap rumah di Mongolia. Separuh dari seluruh jumlah rumah di Mongolia sekarang ini 
telah menerima buklet dan di antara yang telah mendapatkan buklet itu ada 2700 
penduduk yang telah memberikan respon, tapi kebanyakan mereka tinggal di kota-kota 
besar. Untuk menjangkau para peternak nomaden yang tinggal di daerah pegunungan 
Altai dan di daerah pinggiran Gurun Gobi, sangatlah sulit. Di antara 364 desa yang ada 
di sana hampir semuanya belum memiliki gereja. Para pekerja dari "Every Home For 
Christ" akan membagikan sebanyak 600.000 buklet Injil ke setiap rumah di 364 desa 
tersebut. Mereka juga membawa roti dan beras untuk dibagikan kepada penduduk desa 
itu. Banyak penduduk nomaden di Mongolia tidak punya cukup makanan. Hal ini 
disebabkan karena salju yang turun pada musim dingin yang lalu sangatlah tebal, 
sehingga banyak orang mati kedinginan dan terpaksa membunuh lebih dari 2.6 juta 
ternak, satu-satunya sumber kehidupan mereka. Doakan agar pelayanan dari "Every 
Home For Christ" dapat berjalan dengan baik dan banyak penduduk Mongolia mau 
membuka hati dan menerima Injil melalui buklet-buklet yang mereka bagikan.  
Sumber: NEWSBRIEF 2000-08-10  

Kuba 

Menurut laporan dari "Compass Direct," di Kuba, anak-anak Sekolah Dasar telah 
diindoktrinasi dengan dasar-dasar Marxisme secara khusus. Namun bersyukur, karena 
di sisi lain, ada sejumlah anak-anak Kuba yang bertumbuh menjadi Kristen. Hal ini 
disebabkan karena banyak gereja anak> Gereja anak ini berlokasi di rumah-rumah 
penduduk yang dipimpin oleh orang awam, dan terus-menerus jumlah mereka 
bertambah. Seorang pendeta dari "Assemblies of God" di Havana melaporkan bahwa 
gereja-gereja ini mengadakan pertemuan tiap minggu, dan mengajak anak-anak 
berusia antara 3-14 tahun, bahkan para remaja yang tidak memiliki latar belakang 
gereja juga turut menghadirinya. Pelayanan ini melibatkan panggung boneka, musik 
dan cerita Alkitab. "Setiap ibadah kebanyakan diikuti oleh 30 sampai 50 anak. Banyak 
orang tua mengirim anak-anaknya, meskipun mereka bukan orang Kristen," kata 
pendeta tersebut. Sekitar 170 anak telah menerima Kristus melalui satu gereja yang 
baru dimulai bulan Januari 2000 ini. Sungguh ini merupakan sesuatu yang luar biasa. 
Para orang tua tahu bahwa sangatlah baik bila anak-anaknya mendapat gambaran 
yang jelas tentang Tuhan. Hal ini membuat anak mereka bahagia. Pejabat pemerintah 
tingkat tinggi baru-baru ini menyatakan keprihatinan mereka karena jumlah generasi 
muda Kuba yang terpengaruh oleh sex bebas, alkohol, dan bunuh diri, semakin 
meningkat. "Anak-anak Kuba haus akan Allah. Bila kita dari dulu telah memulai ibadah 
ini, mungkin akan lebih banyak anak yang menemukan Kristus," kata Pendeta itu pada 
"Compass Direct".  
Sumber: FRIDAYFAX, 1 September, 2000  
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Vietnam 

Menurut Bob H. dalam surat kabar 'Ottawa Citizen,' 25 tahun setelah berakhirnya 
perang Vietnam, yang berakhir dengan jatuhnya Saigon pada 30 April 1975, masih 
belum ada tanda kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi bangsa. Lebih dari 
20 orang Kristen Protestan sekarang ini di penjara karena dituduh terlibat dalam tindak 
kriminal seperti 'persekutuan doa yang ilegal' atau 'menentang peraturan negara'. 
Meskipun demikian, agama Kristen Protestan yang minoritas telah bertumbuh lima kali 
lipat sejak perang berakhir, yaitu dari 150.000 orang pada tahun 1975, menjadi 800.000 
orang sekarang ini. Di sana hanya ada 300 gereja Kristen Protestan yang diakui; dan 
tidak ada kemungkinan mendaftarkan gereja baru. Ada 3.500 gereja bawah tanah 
terbentuk, yang bertemu di rumah atau di kapel ilegal. Banyak orang Kristen 
menghadapi tekanan keras untuk menyangkali imannya. Mereka dipaksa meminum 
darah binatang yang dikorbankan dalam upacara agama tradisional. Seorang 
koresponden yang senantiasa bertemu dengan pemimpin gerakan Kristen Protestan, 
secara rahasia melaporkan "Banyak pemimpin Kristen telah ditahan, tetapi mereka 
berkata, 'Kami terbiasa mengalami hal tersebut. Ini hanya merupakan bagian kecil 
dalam pelayanan kami'". "Orang komunis melihat bangsa Eropa Timur, dan mengenali 
peran yang dilakukan Gereja dalam menjatuhkan Komunisme di sana. Mereka takut 
bahwa kejadian yang sama akan menimpa mereka di sini," kata anggota pemimpin 
gerakan Kristen Protestan.  
Sumber: Friday Fax 21, Juni 2000  

Pokok Doa  

1. Berdoa untuk lembaga/organisasi yang mau mengadopsi suku Tomini.  
2. Berdoa agar ada misionaris yang terbeban untuk diutus ke suku ini dan juga untuk 

usaha penterjemahan Alkitab dalam bahasa Tomini.  
3. Berdoa untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana yang baik untuk 

memasarkan hasil perkebunan mereka sehingga ada perbaikan dalam sistem 
ekonominya.  

 
Sumber: CD-ROM SABDA/LINK  

Dari Meja Redaksi: Persekutuan Doa Para Remaja Untuk 
Suku-Suku di Indonesia  

Dari: kian@ 
>Salam kasih dalam Tuhan Yesus, 
>Saya sangat berminat dengan tawaran yang diberikan rekan-rekan 
>mengenai CD-ROM Misi tersebut. Saat ini saya melayani sebagai 
>pembina di kelompok remaja di sebuah gereja di Tangerang. Sedari 
>dulu (di Bandung), beban pribadi saya memang adalah misi 
>(sekalipun untuk saya pribadi, saya tidak merasa terpanggil 



e-JEMMi 2000 
 

330 
 

>menjadi misionaris dalam pengertian secara teknis). Di gereja 
>yang sekarang pun, kami sering memutar film-film bertemakan misi 
>dan dalam pengajaran-pengajaran kami banyak memberikan ilustrasi 
>dari kehidupan para misionaris seperti Livingstone, Taylor, Carey 
>etc. Kami juga memiliki Persekutuan Doa untuk para aktivis remaja 
>yang senantiasa mencantumkan pokok doa suku-suku bangsa di 
>Indonesia dan dunia untuk didoakan (diambil dari Operation World). 
[Red.: buku ini bisa dapat dari http://www.sabda.org/misi/doa/ ] 
>Salah satu visi pribadi saya adalah memberikan awareness kepada 
>para remaja mengenai Amanat Agung Kristus bagi dunia secara luas 
>yang mungkin bagi para remaja di kota besar terasa agak di awang- 
>awang dan untuk melihat bagaimana penyertaan Tuhan yang luar biasa 
>dalam kehidupan orang-orang biasa yang dijadikannya luar biasa 
>untuk kemuliaan pekerjaan dan namaNya. Dan ini pula salah satu 
>yang ingin saya bebankan juga ke para jemaat di gereja kami. 
>Terima kasih dan Tuhan senantiasa memberkati pelayanan rekan-rekan 
>di SABDA.  

Kepada kian@ : 
Jika gereja-gereja kita terbeban melakukan apa yang gereja Kian lakukan itu, wah... 
pekerjaan misi di Indonesia pasti akan bertumbuh pesat. Apalagi kalau kita mulai 
membuka wawasan pelayanan misi kepada para remaja, .... kita betul-betul akan 
melihat ladang-ladang yang menguning di tahun-tahun mendatang. Untuk Sdr. Kian, 
tetaplah setia dalam membina para remaja di gereja anda. Maju terus..!!  

Kepada Pembaca: 
Inginkah gereja anda bertumbuh menjadi gereja yang dewasa? Gereja yang dewasa 
adalah gereja yang tidak lagi hanya memikirkan dan berdoa bagi diri sendiri saja, tetapi 
mulai melihat Kerajaan Allah dalam lingkup yang lebih luas yaitu tempat-tempat di mana 
Injil belum dikabarkan. Memperkenalkan pelayanan pekerjaan misi adalah salah satu 
usaha untuk menolong jemaat anda bertumbuh ke arah itu. Oleh karena itu marilah kita 
bersama-sama menjadi gereja-gereja yang misioner. Kiranya tunas-tunas muda bagi 
Kristus bertumbuh dengan subur di gereja kita untuk melakukan misi bagi kerajaanNya.  

Surat Anda: Pemuda GKII Parousia Makassar 

Ada satu lagi informasi dari saudara-saudara kita yang tinggal di Makasar. Keinginan 
mereka dapat mendorong kita untuk melakukan hal serupa.  

Dari: "robertsukoy obet" 
>Pemuda GKII Parousia Makassar telah merencanakan untuk mengadakan 
>upaya penjangkauan 2 suku di Indonesia (Bugis dan Makassar) dengan 
>model pelayanan Kontekstual. Upaya ini nanti akan didukung oleh 
>orang-orang asli yang telah percaya. Bagi mereka yang berdomisili 
>di Makassar dan mau bekerja sama dalam upaya ini, dapat menghubungi 
<kami.  

http://www.sabda.org/misi/doa/
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Redaksi: 
Puji Tuhan! Kami yakin Tuhanlah yang telah mendorong anda untuk menjangkau 
saudara-saudara kita yang belum terjangkau untuk Tuhan. Bagi pembaca yang 
berdomisili di Makasar dan rindu untuk membantu pelayanan ini, silakan menghubungi 
<endah@sabda.org> Alamat anda akan kami kirimkan kepada Sdr. Robert. Dan untuk 
pembaca yang lain marilah kita mulai mendukung pelayanan ini dalam doa.  

 

URL/Link Edisi ini  

• FridayFaxhttp://www.egroups.com/groups/FridayFax/  
• Web-Evangelism Bulletinhttp://www.web-evangelism.com/  
• Fish The Net http://www.fishthe.net/  
• Guide to Web Evangelismhttp://www.gospelcom.net/guide/  
• Buku Doakanlah Asiahttp://www.sabda.org/misi/doa/  

 

“  Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata: 
"Siapakah yang akan Kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk Aku?"  
Maka sahutku: "Ini aku, utuslah aku!"'  ”  

—(Yesaya 6:8) 

 

  

mailto:endah@sabda.org
http://www.egroups.com/groups/FridayFax/
http://www.web-evangelism.com/
http://www.fishthe.net/
http://www.gospelcom.net/guide/
http://www.sabda.org/misi/doa/
http://alkitab.mobi/?Yesaya+6%3A8
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e-JEMMi 40/Oktober/2000  
Editorial 

Salam dalam kasih Kristus.  

Pola hidup manusia sangat dipengaruhi oleh kebudayaan dimana dia hidup. 
Kebudayaan kemudian melahirkan adat-istiadat setelah dilakukan secara turun-
temurun. Umumnya, adat-istiadat berhubungan erat dengan kepercayaan/agama yang 
dianut masyarakat sekitarnya. Diakui atau tidak, keadaan ini kadang menjadi hambatan 
yang besar dalam penyebaran Injil. Itu sebabnya bisa jadi Injil dianggap sebagai 
"ancaman" yang mengubah pola hidup yang telah dimiliki selama ini.  

Para misionaris yang dikirim Tuhan ke seluruh daerah di Indonesia dan di tempat-
tempat lain pasti sudah menggumulkan masalah ini. Ternyata setelah direnungkan lebih 
lanjut, tidak semua budaya bertentangan dengan Injil, Dalam Alkitab ataupun dalam 
kesaksian misi, kita melihat bahwa Allah bisa menggunakan kebudayaan yang ada 
(dengan metode kontekstualisasi dan inkulturasi) untuk menjangkau jiwa-jiwa. Dengan 
cara itulah Injil sampai ke telinga kita. Luar biasa! Untuk itu marilah kita teliti beberapa 
informasi yang sangat bermanfaat pada edisi kali ini.  

Selamat melayani, Redaksi e-JEMMi  
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Profil Bangsa: Suku Sekayu 

Letak: Sumatera Selatan Populasi: 250.000 jiwa Bahasa: Melayu dan Sekayu Anggota 
Gereja: 20 (0,01%) Alkitab dan Film Yesus dalam bahasa Sekayu: Tidak Ada Program 
penginjilan radio dalam bahasa Sekayu : Tidak Ada  

Masyarakat Sekayu tersebar keluar di beberapa tempat di propinsi Sumatera Selatan. 
Arti harafiah Sekayu adalah `satu kayu', maksudnya adalah sepotongan kain panjang 
yang digelar sebagai alas duduk saat makan bersama. Ukuran standar dari panjangnya 
kain disebut sekayu. Suku Sekayu merupakan "manusia sungai", senang mendirikan 
rumah panggung yang langsung berhubungan dengan sungai Musi dan tidak suka 
berpindah-pindah. Mereka memperoleh penghasilan dari pekerjaan yang berhubungan 
dengan pertanian, perhutanan, berburu, memancing, transporasi (jasa pengangkutan), 
pembangunan dan di pemerintahan termasuk mengajar. Sistem kekerabatan 
berdasarkan hubungan patrilineal. Selain menganut agama tertentu, mereka juga 
melaksanakan beberapa praktek kuasa kegelapan dan perdukunan (okultisme) dan 
kepercayaan animisme (roh-roh kebendaan). Suku Sekayu sulit menerima Kabar Baik 
oleh karena tiga hal, keterpencilan (suku ini memiliki kebudayaan yang kokoh), kesalah- 
pahaman (mereka berpikir bahwa umat Kristen percaya pada tiga Tuhan dan bahwa 
kekristenan dibawa oleh kaum Barat yang moralnya merosot), ketakutan dan 
kecurigaan (anak-anak tidak berani beralih ke agama lain karena takut dibuang dan 
terhilang dari keluarga, masyarakat dan takut kehilangan mata pencahariannya). Kaum 
muda suku Sekayu ini membutuhkan pembekalan ketrampilan melalui pendidikan 
kejuruan atau bengkel kerja. Mereka membutuhkan ketrampilan dasar, dan jaminan 
akan masa depan yang berarti, tanpa mengingkari kebutuhan materi dasar mereka.  

  



e-JEMMi 2000 
 

334 
 

Cerita Misi: Bersaksi Bagi Tuhan (bagian 2)  

Kita dapat menghasilkan buah itu sebagai akibat dari tinggal di dalam Kristus. Maka 
persekutuan dengan Kristus itu harus terjadi lebih dulu, sebab bersaksi itu bukanlah 
pekerjaan yang melampaui batas tenaga tetapi hasil tenaga yang meluap. Itu adalah 
Kristus berbicara melalui seorang kepada orang lain.  

Perlunya bersaksi itu diajarkan oleh banyak bagian dalam Firman Tuhan. Kata-kata 
Yesus yang terakhir di bukit Zaitun adalah "Kamu akan menjadi saksiKu" (Kisah 1:8).  

Banyak tahun kemudian rasul Paulus menulis surat kepada gereja di Roma, dan 
memberitahu kepada mereka bahwa kehidupannya itu dikuduskan untuk memberitakan 
Injil Allah (Roma 1:1). Ia hidup dalam kerangka kehidupan itu--ia telah dipisahkan untuk 
Injil.  

Dari mana ia mendapat pendapat itu? Dalam kesaksiannya di hadapan raja Agripa, ia 
mengulangi bagian dari kata-kata Kristus yang pertama kepadanya pada jalan menuju 
Damsyik. Yesus mengatakan, "Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku 
menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi 
tentang segala sesuatu yang telah kaulihat daripadaKu dan tentang apa yang akan 
Kuperlihatkan kepadamu nanti." (Kisah 26:16)  

Menarik sekali bahwa kata-kata akhir Kristus kepada murid- muridNya di bukit Zaitun 
dan kata-kata pertamanya kepada rasul baruNya pada jalan menuju Damsyik 
berkenaan dengan hal bersaksi. Inilah juga yang dalam hati Allah bagi umatNya yang 
telah ditebus. Allah menyelamatkan Paulus untuk dipakai dalam usaha yang besar 
untuk menyampaikan Injil. Ia diselamatkan untuk bersaksi.  

Penginjilan adalah hal yang menjamin program pemuridan yang hidup. Tanpa 
penginjilan tujuan Allah akan terhalang. Umat Allah itu bukanlah hanya untuk 
menampung segala kekayaan Kristus, tetapi mereka adalah penyalur berkat untuk 
membawa Kristus kepada dunia.  

Penginjilan pribadi dimulai dengan banyak doa, pemikiran, dan perencanaan. Dan 
orang yang akan melakukannya adalah murid yang telah Saudara latih sehingga masak 
dan penuh penyerahan. Kesempatannya tidak terbatas, dan kebutuhannya besar sekali. 
Tetapi murid yang penuh penyerahan, yang mengadakan persekutuan dengan Tuhan, 
dapat mengambil kesempatan itu dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu.  

Pertanyaan yang sering saya ajukan kepada pemimpin gereja adalah, "Mana yang lebih 
Saudara inginkan dalam jemaat Saudara: 100 orang yang menyerahkan diri 90% atau 
10 orang yang menyerahkan diri 100%?" Jawaban Saudara akan pertanyaan ini akan 
menentukan filsafat pelayanan Saudara dan seberapa banyak usaha yang akan 
Saudara tanamkan untuk mengembangkan sekumpulan pekerja-pekerja yang 
memenuhi syarat rohani bagi Yesus Kristus.  

http://alkitab.mobi/?Kisah+1%3A8
http://alkitab.mobi/?Roma+1%3A1
http://alkitab.mobi/?Kisah+26%3A16
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Dewasa ini ada banyak orang di gereja yang berminat mengetahui Alkitab. Banyak yang 
menginginkan pengetahuan Firman Allah yang praktis. Banyak yang rindu untuk 
menjadi saksi yang lebih efektif bagi Kristus. Banyak orang Kristen yang kecewa karena 
ketidakefektifan mereka sendiri dalam doa. Mereka merindukan untuk menjadi orang-
orang Allah yang gagah--kuat dalam iman, sungguh-sungguh dalam semangat, dan 
setia dalam pengabdian mereka kepada Kristus.  

Mereka membanjiri toko-toko buku untuk mendapatkan buku terbitan penerbit Kristen 
yang terbaru. Mereka membanjiri seminari Injili dan sekolah-sekolah Alkitab untuk 
mendapatkan latihan Alkitab. Mereka membanjiri seminar-seminar dan pertemuan 
kebangunan rohani yang dipimpin oleh orang yang terkenal.  

Tetapi jawaban bagi kebanyakan orang-orang yang haus akan realitas rohani dapat 
didapatkan dalam program pemuridan yang tenang dan kuat tetapi terus-menerus 
dalam gereja setempat mereka. Itulah tantangan bagi generasi kita sekarang!  

Sumber: 
Dikutip dan diambil dari buku:  
Judul : PEMURIDAN - SENI YANG HILANG  
(The Lost Art of Disciple-Making)  
Penulis : LeRoy Eims;  
Penerbit: Lembaga Literatur Baptis (LBB)  
CD-SABDA: Indeks= 18224  
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Sumber Misi: Analogi Penebusan 

Don Richardson menuliskan tentang konsep "Redemptive Analogies" (Analogi 
Penebusan) dalam bukunya berjudul:  

• ETERNITY IN THEIR HEARTS  

Bahasa Indonesia: KERINDUAN AKAN ALLAH YANG SEJATI Penerbit: Kalam Hidup  

Salah satu contoh yang luar biasa baik dari konsep tersebut adalah pengalaman hidup 
Don Richardson di Irian Jaya, yang ditulisnya dalam buku :  

• PEACE CHILD  

Bahasa Indonesia: ANAK PERDAMAIAN Penerbit: Kalam Hidup Di dalam kedua buku 
tersebut dijelaskan tentang beberapa cara pemahaman budaya yang sering kali bisa 
dipakai untuk mengabarkan Injil. Demikian pula bagi jaman sekarang ini, kita bisa 
menerapkan metode "kontekstual" yang sama untuk ber-PI dan 'sharing' Kabar Baik!  

Berikut ini adalah beberapa Situs dan artikel menarik yang berhubungan dengan 
Analogi Penebusan/Keselamatan, bercerita (story-telling), dan topik-topik lain yang 
berhubungan:  

Situs Bahasa Indonesia 

KEKRISTENAN DAN KEBUDAYAAN (Arsip FICA)  
http://www.fica.org/~ficalist/fica/live/budaya Kontekstualisasi dan Inkulturisasi (memakai 
kebudayaan untuk ber- PI); konsep ini meliputi: (1) Beda Injil dan kebudayaan, (2) 
Kekristenan dan kebudayaan, (3) Kekristenan di tengah kebudayaan, (4) Lima sikap 
gereja terhadap kebudayaan, dan (5) Panggilan orang Kristen thd Kebudayaan. Untuk 
mempelajari kelima topik di atas dengan lebih lengkap, anda dapat membacanya dalam 
arsip FICA.  
Sumber: ICW Edisi 056 -- Christian & Cultural  
< http://www.sabda.org/icw/00-056.htm > 

Situs-Situs Bahasa Inggris 

CULTURAL INSIGHTS  
http://www.culturalinsights.org Merupakan lembaga Kristen yang meneliti budaya yang 
fokus utamanya adalah menolong para pekerja Kristen dalam mencari analogi-analogi 
yang dapat digunakan dalam kelompok masyarakat yang mereka layani.  

CONTEXTUALIZATION  
http://www.crossrds.org/OnlineJournal/issue1/contextu.htm Membangun jembatan 
dengan masyarakat Muslim.  

http://www.fica.org/~ficalist/fica/live/budaya
http://www.sabda.org/icw/00-056.htm
http://www.culturalinsights.org/
http://www.crossrds.org/OnlineJournal/issue1/contextu.htm
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THE HUMAN UNIVERSALS OF CULTURE: IMPLICATIONS FOR 
CONTEXTUALIZATION  
http://www.wheaton.edu/Missions/Moreau/Articles/Reflections.htm Artikel yang 
mendapat penghargaan dari International Journal for Frontier Missions.  

MISSIONS FRONTIER MAGAZINE  
http://www.missionfrontiers.org/ma973.htm  
http://www.missionfrontiers.org/ma974.htm Artikel dan topik utama dari dua edisi 
majalah Mission Frontiers. 97-3 (USE OF DRAMA);97-4 (STORY TELLING)  

THE METHODS OF PAUL (Metode-metode Paulus)  
http://www.robibrad.demon.co.uk/Principles.htm Paulus juga menggunakan analogi 
keselamatan ketika berbicara dengan orang-orang yang bukan Yahudi.  

PAUL AND THE CONTEXTUALIZATION OF THE GOSPEL  
http://pages.preferred.com/~mdepew/mis1.html Studi tentang PI Rasul Paulus yang 
dilakukan oleh Michael Depew.  

WHAT WILL A MINISTRY DESIGNED FOR BUSTERS LOOK LIKE?  
http://www.faithlovehope.com/ministry_design.htm "Busters are less likely to accept 
Christ as their Savior than prior generations. They are the first generation raised without 
the assumption that Christ is the starting place for religious expectations."  

BEHOLD THE OX OF GOD  
http://www.wheaton.edu/bgc/EMIS/emqarticles/oxofgod.htm Artikel karya Joy Anderson 
yang diterbitkan oleh Evangelical Missions Quarterly (EMQ). Isinya adalah penjelasan 
tentang bagaimana caranya mengabarkan Injil dalam budaya Dinka di Sudan.  

GLOBAL MAPPING INTERNATIONAL  
http://www.afriprov.org  
http://www.gmi.org Sumber misi yang sangat bagus. Sumber ini menyediakan sebuah 
CD yang berisi tentang 27.000 pepatah/peribahasa Afrika, dan beragam cara untuk 
menerapkan ajaran Kristen dengan menggunakan peribahasa tersebut.  

HOLLYWOOD JESUS  
http://www.hollywoodjesus.com Menerapkan teknik analogi untuk menyerap intisari 
(nilai kekristenan) dari film-film Hollywood yang beredar saat ini.  

MYSTERY - THE MOVIE  
http://www.mysterythemovie.com/message.html Sebuah penjelasan tentang bagaimana 
caranya Injil diberitakan dengan menggunakan tulisan Tiongkok - merupakan sebuah 
cara yang efektif untuk menceritakan Injil dalam budaya Tiongkok.  

DRAMASHARE  
http://www.dramashare.org Sumber Kristen untuk naskah-naskah drama dan lain-lain.  

http://www.wheaton.edu/Missions/Moreau/Articles/Reflections.htm
http://www.missionfrontiers.org/ma973.htm
http://www.missionfrontiers.org/ma974.htm
http://www.robibrad.demon.co.uk/Principles.htm
http://pages.preferred.com/~mdepew/mis1.html
http://www.faithlovehope.com/ministry_design.htm
http://www.wheaton.edu/bgc/
http://www.afriprov.org/
http://www.gmi.org/
http://www.hollywoodjesus.com/
http://www.mysterythemovie.com/message.html
http://www.dramashare.org/
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THE METHODS OF JESUS  
http://www.virtual-solutions.net/ajokeaday7/archives/0391.html  

Semua link itu tersedia secara online di alamat:  
http://www.web-evangelism.com/redemptive.html  

 
Sumber: W-E-B Issue 13 ~ April 2000  

  

http://www.virtual-solutions.net/ajokeaday7/archives/0391.html
http://www.web-evangelism.com/redemptive.html
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Doakan Misi Dunia: Nigeria, Senegal, Tiongkok 

Nigeria 

2000 lebih penduduk dari suku terabaikan Fulani Barat mendapat kesempatan untuk 
mendengarkan Kabar Baik tentang kasih Allah saat tim Film "Yesus" mengadakan tur 
selama 2 minggu di Republik Nigeria. Banyak orang tetap tinggal setelah pemutaran 
film "Yesus" selesai dan mereka menanyakan banyak hal tentang Injil. Tim Film "Yesus" 
ini telah melakukan follow-up dengan baik sekali di desa- desa yang telah melihat Film 
"Yesus". "Di satu desa, ada beberapa orang Gourmantche yang menemui tim Film 
"Yesus" saat kunjungan follow-up, mereka memohon agar seseorang datang dan 
menceritakan tentang Tuhan Yesus pada penduduk di desa mereka. Tim Film ini 
akhirnya pergi ke desa tersebut, meskipun mereka tidak dapat berbicara dalam bahasa 
setempat. Di desa lain, para pekerja menanti 3 penduduk yang ingin bertemu setelah 
melihat film tersebut. Namun ternyata, ada 30 penduduk yang datang untuk 
mendengarkan berita Injil secara utuh dan mereka mengajukan banyak pertanyaan. 
Hanya ada sekitar 50 penduduk Fulani yang telah percaya pada Yesus dan mereka 
tersebar dalam komunitas Fulani Barat yang berpenduduk sejumlah 450.000 jiwa. 
Penduduk Fulani berakar erat pada agama non-Kristen, sangat sulit untuk menjalin 
kontak dengan mereka. Doakan supaya ke 50 penduduk tersebut dapat menjadi terang 
bagi penduduk di sekitarnya. Doakan juga agar pelayanan dari tim Film "Yesus" dapat 
membawa banyak orang untuk mengenal Yesus.  
Sumber: NEWSBRIEF--2000-08-31  

Senegal 

Allah memakai kaset audio Injil untuk menyentuh setiap hati penduduk Fulbe Jeeri yang 
tinggal di wilayah Afrika Barat dengan kasihNya. Wilayah tersebut belum terbuka bagi 
kekristenan. Kaset- kaset berjudul "Laawol Peewal" (Righteous Way) dalam bahasa 
Pulaar menjadi sarana yang bagus sekali untuk memenangkan penduduk Fulbe Jeeri, 
menurut laporan dari para misionaris yang selalu mencari cara untuk menceritakan 
tentang kasih Allah kepada suku-suku terabaikan. Lebih dari 95% penduduk Fulbe Jeeri 
tidak dapat membaca, karena itu para misionaris membagikan kaset-kaset Injil dalam 
bahasa Pulaar. Tidak hanya efektif untuk sharing tentang Injil bagi penduduk yang tidak 
dapat membaca tetapi metode ini merupakan sarana yang efisien untuk menyebarkan 
Firman Tuhan karena kaset dapat pergi ke tempat yang tidak dapat dijangkau oleh 
misionaris.  
Sumber: NEWSBRIEF--2000-08-31  

[[Gospel Recordings telah merekam traktat/bagian kecil dari Injil dalam 400+ bahasa 
suku yang ada di Indonesia (rekaman kaset sekitar 20 - 40+ menit untuk masing-masing 
bahasa). Bila anda memerlukan rekaman kaset tersebut agar dapat didengarkan oleh 
teman-teman (yang berbeda suku), atau untuk mendukung pelayanan suku yang ada di 
sekitar anda, atau anda ingin tahu daftar lengkap dari bahasa-bahasa tersebut, silakan 
berkunjung ke Situs Web Gospel Recording di alamat:  
< http://www.GospelRecordings.com/ > atau hubungi <endah@sabda.org>. ]]  

http://www.gospelrecordings.com/
mailto:endah@sabda.org
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Tiongkok 

Alice sedang menyusuri jalan ketika dia melihat ada seseorang yang berjualan kentang 
manis. Setelah dia membeli satu, seorang pria tua berumur sekitar 80 tahun 
mendekatinya dan berkata, "Saya tidak punya uang dan belum makan apapun. Saya 
telah dirampok orang dan saat ini saya perlu membeli satu tiket kereta untuk kembali ke 
rumah saya."  

Alice tidak yakin apakah pria tua ini berniat menipunya atau sungguh- sungguh 
mengalami hal tersebut. Tetapi saat mendengar logat bicaranya, Alice percaya bahwa 
pria tua ini berasal dari luar daerahnya. Alice memutuskan untuk memberikan uang dan 
kentang manisnya pada pria tua tersebut dan mengucapkan selamat jalan. Pria tua ini 
mengucapkan terima kasih padanya dan berjalan pergi. Sesaat setelah pria tua ini 
pergi, Alice menyadari bahwa dia hanya memberikan makanan jasmani, tetapi belum 
memberikan makanan rohani. Maka Alice mengejar pria tua tersebut, dan mengajaknya 
untuk duduk di pinggir jalan. Beberapa orang mendekat untuk melihat apa yang terjadi 
ketika Alice menceritakan tentang Yesus pada pria tua tadi. Di sana, di pinggir jalan, 
pria tua ini berdoa pada Yesus dan berjanji pada Alice bahwa sesampai di rumah nanti, 
dia akan akan menceritakan tentang Yesus pada teman-temannya.  
Sumber: East Asia's Millions 2000  

Pokok Doa  

1. Doakan agar ada lembaga/organisasi yang mau mengadopsi suku Sekayu, dan ada 
misionaris yang terbeban untuk melayani suku ini.  

2. Doakan ada penerjemahan Alkitab, siaran radio dan film dalam bahasa Sekayu.  
3. Doakan agar ada pembekalan ketrampilan baik melalui pendidikan kejuruan ataupun 

bengkel kerja bagi orang-orang Sekayu.  

 
Sumber: CD-ROM SABDA/LINK  

Dari Meja Redaksi: KTB Misi -- PA-09  

Berikut ini adalah berita dari KTB MISI yang sempat 'beristirahat' alias tidak muncul 
dalam 2 minggu berturut-turut.  

Dalam PA-09 diangkat tema tentang "YESUS BANGKIT NYATAKAN 
KETUHANANNYA". Pelajaran ini mengajak kita untuk merenungkan bahwa:  

Percaya kepada kebangkitan Kristus berarti taat kepada Amanat Agung-Nya. Amanat 
Agung telah diberikan kepada murid-murid Yesus sebagai jemaat orang-orang percaya. 
Bila dalam Kisah Para Rasul, amanat tersebut dilaksanakan oleh suatu kelompok kerja, 
maka tindakan apakah yang harus dilakukan oleh gereja atau persekutuan untuk bisa 
melaksanakan Amanat Agung itu?  
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Bila pertanyaan tersebut diajukan kepada anda, apa jawaban anda??  

Surat Anda: Data Suku, Ambil Bahan dari CD SABDA 

Dari: Haryanto 
>Sdri Endah, 
>Saya tertarik dengan data-data "mengenal suku". 
>Apakah saya bisa dikirimkan data suku lainnya ?? atau ada cara 
>lain ?? Terima kasih 
>Haryanto  

Redaksi: 
Pertama kami ingin tanyakan data suku apa yang anda sedang cari. Ada beberapa data 
suku yang pernah kami muat di terbitan e-JEMMi yang lalu, untuk itu anda bisa lihat di 
arsip e-JEMMi di alamat:  
< http://www.sabda.org/misi/e-jemmi/ > 
Data-data yang lebih banyak juga ada dalam CD-ROM SABDA. Jika anda 
membutuhkan data suku yang belum kami muat silakan menghubungi redaksi, kami 
akan coba carikan informasi untuk anda.  

Dari: Hengky Lie 
>Dear mbak Endah, 
>Shalom !!! 
>Dalam CD-ROM sabda terdapat bahan bacaan yang cukup menarik. Apakah 
>kami (dari team redaksi Buletin Eben Haezer) bisa memasukkan bacaan2 
>tersebut dalam buletin kami ? 
>Saya tunggu konfirmasinya. 
>Terima kasih, Tuhan memberkati. 
>Hengky  

Redaksi: 
Terima kasih anda menanyakan hal ini kepada kami. Perlu anda ketahui bahwa semua 
bahan yang dipakai dalam CD-ROM SABDA masing-masing memiliki Hak Cipta, yang 
berarti anda harus minta ijin jika anda ingin menggunakannya di luar program SABDA. 
Untuk itu anda harus menghubungi penerbit dari bahan tsb. jika anda ingin 
memakainya. Semua informasi ini sudah ada dalam CD-ROM SABDA halaman-
halaman Hak Cipta di masing- masing bahan.  

 

URL/Link Edisi ini  

• NEWSBRIEFhttp://www.calebproject.org/bomm/application.html  
• W-E-Bhttp://www.web-evangelism.com  

 

http://www.sabda.org/misi/e-jemmi/
http://www.calebproject.org/bomm/application.html
http://www.web-evangelism.com/
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“  Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata: 
"Siapakah yang akan Kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk Aku?"  
Maka sahutku: "Ini aku, utuslah aku!"'  ”  

—(Yesaya 6:8) 

 

  

http://alkitab.mobi/?Yesaya+6%3A8
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e-JEMMi 41/November/2000  
Editorial 

Salam sejahtera dalam Kristus,  

Pemuda adalah harapan bangsa. Masa depan suatu bangsa terletak di pundak para 
pemuda. Demikian pula masa depan gereja dan pelayanannya terletak di tangan para 
pemuda/i Kristen saat ini. Bagaimana cara mengarahkan mereka agar mereka 
bertumbuh menjadi generasi muda yang setia dan taat pada Allah, yang memiliki visi 
dan misi untuk melaksanakan Amanat Agung Yesus Kristus, yang bersedia 
memperlengkapi dirinya untuk menjadi saksi-saksiNya?  

Kolom 'Sumber Misi' kali ini akan menyajikan beberapa sumber informasi tentang 
pelayanan pemuda. Diharapkan hal ini akan dapat memperluas wawasan kita untuk 
terjun menolong pelayanan kaum muda dimanapun kita saat ini sedang berada.  

Sebagaimana Tuhan berfirman kepada Yeremia, "Janganlah katakan: aku ini masih 
muda, tetapi kepada siapapun engkau Kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang 
Kuperintahkan kepadamu, haruslah engkau sampaikan. Janganlah takut kepada 
mereka sebab Aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikianlah firman 
Tuhan." Yer 1:7-8 

Tuhan memberkati.  

Staf Redaksi  

  

http://alkitab.mobi/?Yer+1%3A7-8


e-JEMMi 2000 
 

344 
 

Profil Bangsa: Suku Sasak (Nusa Tenggara Barat) 

Populasi : 2.000.000 jiwa Bahasa : Sasak Anggota Gereja : 50 (0,0025%) Alkitab dalam 
bahasa Sasak : Sebagian/belum lengkap Film Yesus dalam bahasa Sasak : Tidak 
diketahui Siaran radio penginjilan dalam bahasa Sasak : Ada (YASKI)  

Suku Sasak adalah suku mayoritas di pulau Lombok, yang masuk dalam Propinsi Nusa 
Tenggara Barat, Indonesia. Suku ini tersebar di seluruh wilayah pulau Lombok. 
Perkampungan tradisional mereka sekarang ini dapat dijumpai di Sukarare 124 
kilometer dari Mataram, Sengkon, Pujut, dan Rambitan. Orang Sasak membedakan diri 
dalam dua golongan, Waktu Lima dan Waktu Telu. Orang Sasak Waktu Lima lebih 
banyak terdapat di pusat dataran dan di daerah sekitar jalan maupun pusat 
perdagangan. Orang Sasak waktu Telu biasanya tinggal jauh di desa terpencil di bagian 
Selatan dan di daerah pegunungan sebelah Barat laut, Utara dan Timur Pulau Lombok. 
Suku Sasak terkenal sangat ramah dan trampil mengerjakan kain tenun ikat. Pada 
dasarnya suku Sasak hidup secara agraris. Namun demikian, ragam kegiatan 
perekonomian orang Sasak cukup banyak, mulai dari berburu (kijang), meramu hutan, 
perikanan darat dan laut, sampai bertani dan mengerjakan kerajinan. Orang Sasak 
umumnya masih melakukan pemujaan di tempat-tempat yang dianggap keramat, 
seperti ke Gunung Rinjani untuk berjumpa Dewi Anjan, penguasa gunung tersebut. 
Orang Sasak juga percaya kepada roh nenek moyang dan adanya roh yang berdiam di 
hutan, gunung dan sungai. Walaupun sejak 1980, Nusa Tenggara Barat sudah 
menikmati swasemba pangan, orang Sasak masih bergelut dengan kemiskinan. 
Tenaga medis dan penyuluhan kesehatan amat diperlukan orang Sasak, karena 
menurut statistik, angka kematian bayi atau ibu melahirkan di pulau Lombok menduduki 
peringkat tertinggi di Indonesia.  

1. Berdoa agar Roh Kudus menguatkan orang-orang Sasak yang telah mengenal Yesus 
agar dapat menjadi saksi-saksiNya bagi wilayah di sekitarnya  

2. Doakan adanya lembaga & gereja yang digerakkan oleh Tuhan untuk mengadopsi suku 
Sasak dan juga terbeban dalam meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.  

3. Berdoa agar proyek penterjemahan Alkitab bisa dikerjakan sampai seluruh Alkitab 
lengkap.  

 
Sumber: CD-ROM SABDA/LINK  

[[Catatan Redaksi: 
Gospel Recordings telah merekam traktat/bagian kecil dari Injil ke dalam bahasa Sasak. 
Bila menginginkan rekaman tersebut guna mendukung pelayanan anda atau teman-
teman anda, silakan berkunjung ke :  
< http://www.GospelRecordings.com/ >.]] 

Cerita Misi: Kejadian Ini Tidak Bisa Memadamkan Roh 
Kami  

http://www.gospelrecordings.com/


e-JEMMi 2000 
 

345 
 

Di Banglades, 500 orang non-Kristen yang marah berdiri mengelilingi 30 keluarga 
Kristen yang sedang diinterogasi dan dituntut untuk berbalik kembali ke iman non-
Kristen oleh para pemuka agama tersebut.  

Pada saat tiba giliran Mira menghadapi para penginterogasi, dia memberikan kesaksian 
sebagai berikut, "Di dalam agama anda tidak ada keselamatan dan tidak ada 
pengharapan untuk masuk ke surga. Namun, saya memiliki Yesus. Ia telah 
mengampuni semua dosa saya dan saya telah memiliki pengharapan untuk masuk ke 
surga." Karena marah dengan jawaban yang diberikan Mira, para pemuka agama non-
Kristen tersebut melarang keluarga Mira mengambil air dari sumur desa karena mereka 
takut bahwa keluarga Mira akan "mengotori" air sumur yang ada. Hal ini memaksa 
keluarga Mira untuk berjalan kaki lebih dari satu setengah km. jauhnya untuk keperluan 
air mereka. Namun orang-orang di sekitar mereka masih belum puas, mereka menuduh 
bahwa keluarga Mira telah mencuri air milik tetangga. Sebagai akibatnya, tanah milik 
keluarga Mira disita. Beberapa kali ia dan keluarganya dipukuli. Jika mereka berjalan di 
desa tersebut, orang-orang melempari mereka dengan lumpur. Namun selama melalui 
semua cobaan ini, tanggapan Mira hanyalah: "Kami mengucap syukur kepada Tuhan, 
karena semua hal ini tidak dapat memadamkan roh kami. Kami tahu bahwa kami hanya 
di sini untuk waktu yang singkat. Yesus akan menjaga kami melalui semua ini."  

Dalam Matius 10:28, Yesus berkata, "Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang 
dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa; takutlah terutama 
kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka." 
Sebagian dari kita, ancaman kematian bukanlah merupakan hal yang nyata - dan kita 
harus mengucap syukur akan hal ini. Namun marilah kita ingat mendoakan mereka 
yang menghadapi kenyataan seperti dalam ayat Alkitab ini - hidup di bawah ancaman 
kematian setiap saat.  

 
Sumber: Kiriman dari Bp. Rudy Kurniadi (Pokok doa untuk hari ke-2 mengenai Gereja-
gereja Teraniaya dari "Bible League")  

  

http://alkitab.mobi/?Matius+10%3A28
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Sumber Misi: Sumber-Sumber Pelayanan Pemuda 

Berikut ini adalah sumber-sumber pelayanan pemuda yang diharapkan dapat menjadi 
sumber inspirasi bagi pelayanan dan pemuda anda.  

Youth For Christ (YFC) 

http://www.gospelcom.net/yfc/joinyfc/ YFC memiliki Situs baru untuk membantu orang 
Kristen dari berbagai umur agar dapat memiliki kesempatan untuk berani tampil beda 
bagi Kristus di masa muda mereka. YFC, yang telah berkecimpung dalam pelayanan 
pemuda sejak tahun 1944, memiliki perwakilan yang tersebar di 120 negara. Kerinduan 
YFC adalah melihat setiap pemuda di setiap negara mendapat kesempatan untuk 
menjadi pengikut Kristus yang setia. Banyak kesempatan untuk menerapkan iman 
melalui kegiatan yang diadakan YFC, antara lain melalui pelayanan anak di sekolah, 
menjangkau orang muda di daerah pedalaman, atau sharing tentang kasih Allah kepada 
orang yang mengalami luka hati di negara asing.  

Cafe Reality 

http://www.gospelcom.net/yfc/students/  
Situs ini disponsori oleh "Youth for Christ". Mereka menyediakan account email gratis, 
dan juga sumber-sumber informasi yang dapat menolong para remaja membagikan 
iman mereka di kampus atau juga memberi bantuan kepada para pekerja yang 
melayani kaum muda.  

Youth Specialities (Ys) 

http://www.youthspecialties.com/central/students.html  
YS menyediakan lebih dari 50 link ke Situs-situs yang khusus ditujukan bagi kaum 
muda, antara lain bahan PA, games, pertanyaan- pertanyaan tentang iman, seksualitas, 
remaja pada masa krisis, dsb.  
Sumber: INTERNET FOR CHRISTIANS, August 28, 2000 / Issue 117  

School Room At Peggie's Place 

http://www.gospelcom.net/peggiesplace/school.htm  
Para netters dari segala usia dapat menjelajahi "The School Room at Peggie's Place" 
(editor dari IFC) dimana para siswa, pendidik dan keluarga dapat menemukan sumber-
sumber informasi tentang pendidikan -- dan juga hiburan-hiburan menarik.  

ICW Edisi 081 

http://www.sabda.org/icw/00-081.htm  
Publikasi Indonesian Christian WebWatch (ICW) memuat edisi khusus tentang sumber-
sumber pelayanan pemuda. Anda dapat menemukan banyak sekali informasi tentang 

http://www.gospelcom.net/yfc/joinyfc/
http://www.gospelcom.net/yfc/students/
http://www.youthspecialties.com/central/students.html
http://www.gospelcom.net/peggiesplace/school.htm
http://www.sabda.org/icw/00-081.htm
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kegiatan pelayanan pemuda, baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa 
Inggris. Bila anda belum memiliki edisi tersebut, silakan kunjungi alamat di atas. Jika 
ingin berlangganan ICW secara teratur silakan menulis ke: < subscribe-i-kan-
icw@xc.org >  

  

mailto:subscribe-i-kan-icw@xc.org
mailto:subscribe-i-kan-icw@xc.org
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Doakan Misi Dunia: IDOP, Vietnam, Kongo 

IDOP: International Day Of Prayer [Hari Doa Internasional] 

Lebih dari 300.000 gereja dari 130 negara akan mengambil bagian dalam "International 
Day of Prayer for the Persecuted Church", IDOP ke 5 yang akan diselenggarakan pada 
tanggal 12 November 2000. Pada tahun ini, ibadah utama akan diadakan di Melbourne, 
Australia. Menurut Human Rights Commission dari World Evangelical Fellowship, 
penganiayaan orang-orang Kristen yang terjadi akhir-akhir ini merupakan topik yang 
menarik perhatian internasional. Baru-baru ini, ada sekitar 200 juta umat Kristen telah 
dianiaya karena iman mereka. Tetapi meskipun terjadi penganiayaan, jumlah orang 
Kristen bertumbuh semakin pesat, khususnya di negara-negara yang kurang 
menghargai hak asasi manusia. Informasi lain tentang IDOP telah tersedia di internet di 
alamat:  
< http://www.idop.org > 
 
Sumber: IDOP, FRIDAYFAX Issue 42, October 20, 2000  

Vietnam 

Baru-baru ini beberapa orang Kristen ditangkap di Vietnam karena bernyanyi tanpa ijin. 
Orang-orang Kristen tersebut datang ke Vietnam untuk berkunjung dan memberikan 
bantuan kepada suatu daerah yang khusus disediakan bagi para penderita lepra dan 
AIDS. Ini bukan kunjungan mereka yang pertama. Beberapa penduduk Vietnam telah 
menerima Kristus dan mereka berdoa bersama dengan orang-orang Kristen dari Barat 
saat mereka mengunjungi wilayah tersebut. Sesudah mereka melakukan kunjungan, tim 
dari Barat memutuskan untuk menyanyikan suatu lagu Kristen saat acara perpisahan. 
Tim tersebut berdiri di lapangan dan mulai bernyanyi dan para penduduk Vietnam 
berkumpul bersama untuk mendengarkan 'konser' tersebut. Pemimpin desa menjadi 
marah dan memberitahukan hal itu kepada polisi. Beberapa polisi lengkap dengan 
senjata tiba di lapangan tersebut dan menangkap tim itu lalu membawa mereka ke 
kantor polisi setempat dimana mereka diinterogasi selama beberapa jam. Diketahui 
kemudian bahwa Polisi itu marah karena 'turis-turis' tersebut bernyanyi tanpa ijin. (Voice 
of the Martyrs, September 2000)  
Sumber: WHAT IN THE WORLD is God doing? October 2000  

Kongo 

Bulan lalu, misionaris Werner E. kembali ke Kongo (Zaire) dan Zambia sesudah 8 tahun 
meninggalkan negara tersebut. Werner dikirim oleh sebuah dewan misi dari "Swiss 
Evangelical Methodist church". Banyak orang di Zaire masih mengenal Werner, dan 
mereka mengunjungi Werner dimanapun dia tinggal. Dibandingkan dengan 
kedatangannya sebelumnya sebagai misionaris, kali ini ia menenui lebih banyak jalan 
yang diblokir, tetapi tentara-tentara penjaga jalan itu tidak lagi minta uang. Mereka 
minta Alkitab atau traktat. Segera setelah tentara- tentara itu menerima bahan untuk 

http://www.idop.org/
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dibaca, Werner dan tim-nya diijinkan meneruskan perjalanan.  
Sumber: FRIDAYFAX Issue 42, October 20, 2000  

Surat Anda: Situs 'warteg' 

Dari:"Blessed mail" 
>Syalom mbak Natalia, 
>Saya - hanapi Sidhojoyo sebagai pengelola warteg, mohon kiranya 
>Situs 'warteg' yang barusan diluncurkan di awal bulan Agustus 2000 
>dapat diperkenalkan melalui publikasi e-JEMMi, agar lebih cepat 
>dikenal oleh banyak anak Tuhan di Indonesia. 
 
>Situs 'warteg' memiliki 2 alamat: 
>1. http://warteg.20m.com 
>2. http://warteg.cjb.net (merupakan bantuan dari CyberGII.net) 
 
>'warteg' adalah singkatan dari 'warung teologia' yang dimantapkan 
>secara resmi pada tanggal 14 Pebruari 1992, merupakan persekutuan 
>yang memperbincangkan masalah aktual sekitar kehidupan berjemaat 
>dan bersosialisasi untuk pertumbuhan dan pemberdayaan iman setiap 
>pribadi menuju kepada kesatuan Tubuh Kristus. Persekutuan ini 
>terbuka secara interdenominasi, diselenggarakan setiap hari Jumat 
>(kecuali libur) mulai pk.12.00-14.30, bertempat di sebuah gereja 
>di Bandung. Melalui situs ini diharapkan konsep pemberdayaan ini 
>dapat dikembangkan di banyak tempat dan di banyak jemaat dalam 
>arah mencapai Kesatuan Tubuh Kristus. 
 
>Kiranya permohonan kami ini dapat diterima dengan baik, terima 
>kasih untuk perhatian dan kerjasamanya, Tuhan memberkati pelayanan 
>baik anda dan rekan-rekan. 
>Salam - hanapi Sidhojoyo  

Redaksi: 
Terima kasih atas kirimannya. Permohonan anda sudah kami terima dan Situs 'warteg' 
telah kami umumkan dalam edisi ini bagi seluruh pembaca e-JEMMi. Kita doakan 
supaya Situs anda menjadi berkat bagi banyak pengunjung. Selamat melayani!  

Dari: Yaser Yaser Tampai <yaser_tampai@> 
>Syalom; 
>Saya sangat senang dengan dikirimkannya, tentang berita-berita 
>penginjilan dan misi. Dan itu menjadi berkat tersendiri buat saya. 
>Karena saya salah satu pelayan dalam komisi kepemudaan (GPS= 
>Gerakan Pembawa Suluh itu untuk penyebutan pada Gereja kami). 
>Untuk itu yang saya ingin tanyakan bisa bantu ngak untuk 
>pelayanan pemutaran film misi..? dimana saya bisa dapatkan ? 
>Terima kasih God Bless Us  

http://warteg.20m.com/
http://warteg.cjb.net/
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Redaksi: 
Sukacita bagi kami bila anda dapat menikmati berita penginjilan dan misi dari e-JEMMi. 
Sedangkan tentang pemutaran film misi, silakan mengunjungi Situs The Great 
Commission [Bahasa Indonesia] dimana anda dapat mengetahui informasi tentang 
pemutaran "Film Yesus" dalam bahasa Indonesia:  
http://www.greatcom.org/indonesian/jesusfil.htm  
http://www.greatcom.org/indonesian/video.htm  

Kami harap informasi tersebut dapat menolong anda. Bagi pembaca yang mengetahui 
informasi tentang pelayanan pemutaran atau sumber film misi yang lain, dan mau 
menolong sdr. Yaser, dapat menghubungi <Endah@sabda.org> .  

 

URL/Link Edisi ini  

• FridayFax http://www.egroups.com/groups/FridayFax/  
• IFC http://www.gospelcom.net/ifc/newsletter.shtml  
• WHAT IN THE WORLD...? http://www.egroups.com/group/WhatInTheWorld/  
• Internatiaonal Day of Prayer http://www.idop.org  

 

“  Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata: 
"Siapakah yang akan Kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk Aku?"  
Maka sahutku: "Ini aku, utuslah aku!"'  ”  

—(Yesaya 6:8) 

 

  

http://www.greatcom.org/indonesian/jesusfil.htm
http://www.greatcom.org/indonesian/video.htm
mailto:Endah@sabda.org
http://www.egroups.com/groups/FridayFax/
http://www.gospelcom.net/ifc/newsletter.shtml
http://www.egroups.com/group/WhatInTheWorld/
http://www.idop.org/
http://alkitab.mobi/?Yesaya+6%3A8
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e-JEMMi 42/November/2000  
Editorial 

Salam dalam Kasih Kristus.  

Seperti telah kami beritakan pada edisi y.l. bahwa pada tanggal 12 November 2000 
nanti lebih dari 300.000 gereja dari 130 atau lebih negara akan mengambil bagian 
dalam IDOP --  
< http://www.idop.org > -- 
"International Day of Prayer for the Persecuted Church" (Hari Doa Internasional bagi 
Gereja Teraniaya). Ibadah utamanya akan diadakan di Melbourne, Australia. Untuk 
mendukung kegiatan ini marilah kita ikut ambil bagian dengan berdoa bagi 
penyelenggaraan Hari Doa Internasional ini. Ingatlah bahwa saat ini ada banyak gereja 
teraniaya dan 100-200 juta orang Kristen di berbagai negara, termasuk negara kita 
Indonesia, yang sedang mengalami penganiayaan karena iman mereka pada Yesus. 
Dengan bersatu di dalam doa, kita bersatu hati minta kepada Tuhan agar saudara-
saudara kita seiman ini diberikan kekuatan supaya melalui mereka nama Tuhan 
senantiasa dimuliakan.  

Dalam edisi "Mengenal Asia" kami akan mengajak anda untuk mengenal lebih dekat 
negara Vietnam melalui beberapa kesaksian yang dapat anda baca di kolom "Cerita 
Misi". Sedangkan topik "Sumber Misi" adalah "Sumber tentang Gereja Teraniaya" dan 
daftar Situs-situs lembaga yang melayani Gereja Teraniaya. Biarlah informasi dan 
Situs-situs ini akan melengkapi pokok doa anda minggu ini.  

Selamat berdoa dan Tuhan memberkati.  

Staf Redaksi  

  

http://www.idop.org/
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Profil Bangsa: Vietnam 

Luas : 330.000 km2.  
Penduduk : (1995) 75.030.000  
Bebas Buta Huruf 88%.  
Bahasa nasional: Bhs. Vietnam. Jumlah bahasa: 88.  
Ibu kota : Hanoi  

Ekonomi: Lebih dari 44 tahun ekonomi Vietnam di rusak oleh perang. Pemulihan 
berjalan lambat karena campur tangan militer Vietnam di Kamboja, keruntuhan ekonomi 
di negara Uni Sovyet - sebagai pendukung dan partner perdagangannya yang utama - 
dan juga karena pengaturan negara yang tidak efisien oleh pemerintah pusat yang 
bersifat birokrasi Marxis Uni Soviet yang bertangan besi.  

Politik: Republik komunis diproklamasikan di Vietnam Utara pada th. 1945. Vietnam 
Utara akhirnya menaklukkan Vietnam Selatan pada th. 1975, dan Kamboja th. 1978-
1985. Kemiskinan Vietnam dan pengasingan diplomatik hampir tidak mempengaruhi 
politik Marxisnya. Usaha-usaha Vietnam pada akhir th. 80-an untuk melonggarkan 
pengawasan terhadap kegiatan perdagangan kurang berhasil.  

Agama: Undang-undang yang menjamin kebebasan beragama tidak berarti, karena 
politik pemerintah yang nyata bertujuan mengawasi semua gerakan agama. Tekanan 
terhadap orang Kristen tetap keras, khususnya terhadap gereja-gereja yang tidak 
terdaftar. Penganiayaan meningkat tajam selama th. 1991, tetapi setelah itu mulai 
berkurang.  

Orang Kristen: Mereka mengalami penderitaan demi iman mereka. Pemerintah Marxis 
takut terhadap pengaruh orang Kristen - terutama dari gerakan Gereja Rumah yang 
berkembang dengan pesat, karena mereka sadar, bahwa keruntuhan komunisme di 
negara-negara lain terjadi akibat peranan yang dimainkan orang Kristen. Penindasan, 
pemeriksaan dan hukuman penjara terhadap orang Kristen telah meningkat sejak th. 
1990. Kurangnya berita dari Vietnam, kenangan yang menyedihkan mengenai perang 
Vietnam dan sorak-sorai atas jatuhnya Komunisme di tempat-tempat lain, telah 
menyebabkan negara ini dan penderitaan gerejanya dilupakan oleh orang-orang 
percaya di luar Vietnam.  

Misionaris: ke Vietnam 19 (1:3.500.000 penduduk) tahun 1995.  

  



e-JEMMi 2000 
 

353 
 

Cerita Misi: Berdoa Bagi Orang Percaya di Vietnam  

Vietnam merupakan negara Asia paling selatan yang dikendalikan secara keras oleh 
pemerintahan Komunis yang ateis. Injil dianggap sebagai satu ancaman bagi undang-
undang Komunis, namun kasih dan kuasa Allah terus menjangkau penduduk Vietnam 
yang tinggal di desa- desa terpencil, yang telah menerima anugerah keselamatan 
melalui iman dalam Yesus Kristus.  

Sekelompok orang yang percaya pada Yesus, yaitu suku H'mong, jumlah- nya 
mengalami peningkatan besar. Ketika mereka terus bertemu secara rahasia, mereka 
mengharapkan tambahan persediaan yang dikirim, sehingga dapat terus mendukung 
pertumbuhan imannya. Satu lembaga pelayanan telah menyuplai suku H'mung dengan 
Alkitab, bahan-bahan pemuridan dan pengajaran, serta buku pujian secara tersembunyi 
untuk memenuhi kebutuhan jiwa yang lapar dari orang-orang percaya di desa terpencil 
Vietnam ini.  

Lembaga pelayanan ini juga membutuhkan doa anda, karena mereka menghadapi 
perlawanan keras dan penganiayaan yang berat. Mereka telah menyuplai bahan-bahan 
melebihi sumber-sumber yang mereka miliki dan memerlukan dukungan doa kita agar 
Tuhan mencukupkan dan menyediakan keperluan keuangan mereka. Doakan juga agar 
bahan- bahan tersebut dapat menjadi berkat bagi orang-orang suku H'mong, dan juga 
melalui suku ini ada banyak suku lain di Vietnam yang menjadi tahu tentang anugerah 
keselamatan Yesus Kristus. Doakan bagi orang-orang percaya yang menghadapi 
penganiayaan di Vietnam, agar Tuhan akan menopang hidup mereka yang sering ada 
dalam bahaya dan mencukupi kebutuhan mereka.  
Sumber: May 2000, MissionsInsider, NEWSBRIEF--2000-06-01  
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Sumber Misi: Sumber Tentang Gereja Teraniaya 

Bagi anda yang ingin mengetahui lebih banyak lagi kisah tentang saudara-saudara kita 
seiman yang mengalami penganiayaan, maka Situs-situs berikut ini dapat anda 
kunjungi :  

Persecuted Church Web Site(S) 

==>http://www.persecutedchurch.org Edisi terbaru dari "Shatter the Silence" newsletter 
berisi daftar Situs Web daro kelompok-kelompok yang terlibat dalam pelayanan untuk 
gereja teraniaya.  

The Narrow Road Video 

==>http://www.persecutedchurch.org/do/resources/idop/Idop.htm  
Pada pertengahan tahun 2000, kelompok musik 'Jars of Clay' melakukan perjalanan 
dengan lembaga 'Prayer for the Persecuted Church' dan organisasi-organisasi lain di 
Asia, untuk mengunjungi gereja-gereja teraniaya dan mendengar kesaksian mereka. 
Video 'The Narrow Road' yang dirilis oleh kelompok tersebut mengajak anda untuk 
menyaksikan penganiayaan yang dialami oleh orang-orang percaya di Mesir, Vietnam 
dan Tiongkok. Jangan lupa untuk mengingat dan membawa mereka dalam doa anda. 
Copy dari video ini dapat dipesan secara online melalui alamat URL di atas.  

Voice Of The Martyrs Videos 

==>http://www.visionvideo.com/vv/home  
==>http://www.persecution.com/ (The Voice of the Martyrs)  
"Vision Video Inc." telah merilis dua video yang diproduksi oleh "The Voice of the 
Martyrs". Kedua video itu berisi tentang kisah nyata yang dialami oleh umat Kristen 
yang teraniaya karena iman mereka. Program ini merupakan sumber yang sangat 
bagus bagi "IDOP" -- Hari Doa Internasional untuk Gereja Teraniaya -- pada tanggal 12 
November mendatang. Video yang pertama adalah 1) "The Martyr's Cry" menampilkan 
James Jeda, seorang anak lelaki Sudan; Ruth, seorang anak gadis Vietnam; dan Rikka, 
seorang remaja Indonesia -- dipimpin oleh David Goodnow dari CNN. Video yang kedua 
adalah 2) "Faith Under Fire". Video ini berisi wawancara langsung dengan umat Kristen 
yang mengalami penganiayaan dari berbagai negara, seperti Tiongkok, Vietnam dan 
negara-negara non-Kristen lainnya.  

Daftar Situs lain dari lembaga yang melayani Gereja Teraniaya:  

IDOP -- International Day of Prayer (IDOP)  
http://www.idop.org  

Open Doors (dan Brother Andrew)  
http://www.opendoorsusa.org  

http://www.persecutedchurch.org/
http://www.persecutedchurch.org/do/resources/idop/Idop.htm
http://www.visionvideo.com/vv/home
http://www.persecution.com/
http://www.idop.org/
http://www.opendoorsusa.org/


e-JEMMi 2000 
 

355 
 

Shatter the Silence Newsletter  
http://www.persecutedchurch.org  

The Voice of the Martyrs  
http://www.persecution.com/  

International Christian Concern  
http://www.persecution.org/  

Bibles For Persecuted Christians  
http://www.TheBibleSite.org  

ASSIST  
http://www.rwcc.com/assist/code/assist.htm  

Underground Church Student Curriculum Kit (YS)  
http://www.youthspecialties.com/free/underground/  

Memorial To Martyrs  
http://www.missionary.net  

Connections: Faith & Spirituality ... Persecution & the Church  
http://www.rockies.net/~spirit/spiritconnect9.html  
http://www.rockies.net/~spirit/spiritconnect.html  
http://www.rockies.net/~spirit  

�  Daftar situs dari SHATTER THE SILENCE Newsletter edisi October 3, 2000  

Advocates International  
http://www.advocatesinternational.org/  

The Bible League  
http://www.bibleleague.org/  

Christian Solidarity International  
http://www.csi-int.ch/  

Christian Solidarity Worldwide - USA  
http://www.cswusa.com/  

Christian in Crisis  
http://www.shakethenations.com/  

Family Research Council  
http://www.frc.org/  

http://www.persecutedchurch.org/
http://www.persecution.com/
http://www.persecution.org/
http://www.thebiblesite.org/
http://www.rwcc.com/assist/code/assist.htm
http://www.youthspecialties.com/free/underground/
http://www.missionary.net/
http://www.rockies.net/~spirit/spiritconnect9.html
http://www.rockies.net/~spirit/spiritconnect.html
http://www.rockies.net/~spirit
http://www.advocatesinternational.org/
http://www.bibleleague.org/
http://www.csi-int.ch/
http://www.cswusa.com/
http://www.shakethenations.com/
http://www.frc.org/
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Frontline Fellowship  
http://www.frontlineafrica.com  

Iranian Christians International  
http://www.farsinet.com/ici  

Jubilee Campaign  
http://www.tidalwave.net/~justlaw/  

Partners International  
http://www.partnersintl.org/  

Sudan Relief and Rescue  
http://www.petersvoice.com/  

World Evangelical Fellowship Religious Liberty Comission  
http://www.worldevangelical.org/  

 
Sumber: SHATTER THE SILENCE October 3, 2000  

Daftar situs/milis "persecution" dalam bahasa Indonesia: Di bawah ini adalah daftar 
beberapa situs/milis yang memiliki informasi tentang 'persecution' di Indonesia:  

Situs FICA (Fellowship of Indonesian Christian Abroad)  
http://www.fica.org/persecution/  

CyberGKI (Peristiwa Jati Wangi dan Tasik Malaya)  
http://www.gki.or.id/Jatiwangi4.html  
http://www.gki.or.id/tsm.htm  

Project Open Book  
http://www.geocities.com/Athens/Forum/7281/  

MILIS Eskol-Net: Kirimkan E-mailke/to< majordomo@linux.mitra.net.id > 
denganpesan/body: subscribe eskolnet-l  

 
Sumber: Indonesian Christian WebWatch edisi 17 <staf-ICW@sabda.org>  

  

http://www.frontlineafrica.com/
http://www.farsinet.com/ici
http://www.tidalwave.net/~justlaw/
http://www.partnersintl.org/
http://www.petersvoice.com/
http://www.worldevangelical.org/
http://www.fica.org/persecution/
http://www.gki.or.id/Jatiwangi4.html
http://www.gki.or.id/tsm.htm
http://www.geocities.com/Athens/Forum/7281/
mailto:majordomo@linux.mitra.net.id
mailto:staf-ICW@sabda.org
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Doakan Misi Dunia: Brazil, Romania, India Timur, Wilayah 
Himalaya 

Brazil 

Umat Kristen Brazil menggembalakan 83 "gereja-gereja sungai" di sepanjang sungai 
Amazon. Menurut laporan dari "Project Amazon", suatu pelayanan yang berlokasi di 
Illinois, para pekerja dari gereja "Liberdale PAZ" melakukan perjalanan dengan 
menggunakan perahu di semua anak sungai dari sungai Amazon, untuk menceritakan 
tentang Injil dan membantu pelayanan para pendeta. Para pekerja melatih penduduk 
untuk mengabarkan Injil bagi suku-suku yang ada di wilayah tersebut. Mereka 
membawa pengeras suara, perlengkapan video dan generator untuk mendukung 
pelaksanaan ibadah. Mereka memainkan musik untuk menarik banyak orang dan 
mengatur proyektor untuk menayangkan film "Yesus". Para pekerja berkata bahwa cara 
tersebut merupakan sarana yang tepat untuk mengabarkan Injil bagi orang-orang di 
sepanjang sungai Amazon ini.  
Sumber: FRIDAYFAX Issue 42, October 20, 2000  

Romania 

Pada masa kekuasaan sosialis Romania, Nicolae Moldoveanu ditangkap dan 
dipenjarakan karena menulis lagu-lagu rohani Kristen. Dia juga disiksa, lengannya 
ditarik dari tempurungnya sehingga menjadi cacat. Karena itu, dia tidak dapat 
melakukan pekerjaan yang berat-berat, bahkan dia dipaksa untuk tidur di lantai yang 
lembab dalam selnya. Kekerasan itu tidak dapat menghentikan musiknya. Dia menulis 
banyak lagu dan mengajarkannya pada para narapidana yang jumlahnya sekitar 350 
orang. Sesudah bertahun-tahun di penjara, dia dibebaskan dengan syarat: dia harus 
berhenti menciptakan lagu-lagu Kristen. Bila dia melanggar, dia akan dijebloskan 
kembali ke penjara. Dia menjawab: "Saya tidak usah dibebaskan dari penjara. Saya 
tidak akan pernah berhenti untuk menyembah Allahku dengan lagu-lagu pujianku." 
Akhirnya dia dibebaskan, setelah itu lagu-lagu ciptaanya dirilis dan sekarang disiarkan 
oleh beberapa pemancar radio yang ada di Romania.  
Sumber: Global Worship Report Vol. 2,8June, 2000  

India Timur 

Charan D. adalah ketua dari sebuah partai politik lokal di India Timur dan pemimpin dari 
'Gunda Gang' ('Gunda' artinya 'elemen anti sosial'). Menurut laporan dari badan misi 
'Operation Agape', dia sangat membenci Injil. Suatu ketika, Charan jatuh sakit dan 
menderita selama 3 tahun. Dia telah menghabiskan banyak uang untuk berobat, bahkan 
dia mempersembahkan 25 ekor domba pada banyak dewa, tetapi kondisi tubuhnya 
semakin memburuk dan nyaris mati. Adik perempuannya baru saja sembuh dari 
penyakit TBC karena didoakan dalam nama Yesus. Saat adik perempuannya datang 
berkunjung dan mendoakan Charan, dia disembuhkan secara total dari penyakitnya. 
Kejadian ini sangat mengherankan orang-orang di sekelilingnya. Dalam dua bulan 
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terakhir ini telah diadakan 3 kali persekutuan di rumah Charan dan ada lebih dari 50 
orang yang telah mendengar Injil. Banyak orang telah menyerahkan hidupnya pada 
Yesus dan sebagian besar dari mereka telah membuang semua patung-patung keramat 
dari rumah mereka masing-masing. Bahkan dua belas relasi Charan juga telah 
memutuskan untuk mengikut Kristus.  
Sumber: Operation Agape, Ludhiana, Northern India FRIDAYFAX Issue 39, 29 
September, 2000  

Wilayah Himalaya 

Gereja-gereja di India, Nepal dan Bhutan, yang terletak di wilayah Himalaya, bertumbuh 
dengan pesat. Beberapa tahun yang lalu, meskipun mengalami penganiayaan dan 
perekonomian yang sulit, para misionaris telah merintis berdirinya 106 gereja di India 
Timur dan India Tengah. Di Nepal, di sebuah kerajaan Hindu yang melarang 
penginjilan, ada 99 orang Kristen yang telah dilatih untuk menyampaikan Firman dan 
merintis gereja baru, dengan mengabaikan resiko 3,5 tahun di penjara apabila 
kedapatan mengabarkan Injil. Saat ini ada sekitar 200.000 orang Kristen di Nepal. 
Kekristenan di Bhutan juga mengalami pertumbuhan. Para umat Budha yang semula 
menghadiri ibadah-ibadah di gereja karena ingin mencari hiburan atau untuk memata-
matai orang Kristen sering kali malah menjadi pengikut Kristus. Sebuah gereja di 
Thimpu, ibu kota negara Bhutan, jemaatnya telah berkembang dari 200 menjadi 500 
jemaat pada tahun-tahun terakhir ini.  
Sumber: WHAT IN THE WORLD...is God doing? November 2000  

Pokok Doa  

1. Berdoa agar Vietnam dilepaskan dari penderitaan yg. berkepanjangan, dan juga 
pembebasan dari ikatan-ikatan ideologi dan kuasa iblis, dan agar negara ini 
menjadi terbuka bagi Injil.  

2. Doakan semua pelayanan penginjilan oleh lembaga-lembaga misi yang ada, 
khususnya WEC, UWM, dan SIL di antara suku terasing, dan misi Baptis di 
daerah perkotaan.  

3. Bersyukur untuk gereja yang berkemenangan, pertumbuhan yang pesat 
ditengah-tengah penganiayaan dan pemeliharaan Tuhan atas umatnya. Doakan 
para gembala dan orang percaya agar dapat menghadapi tekanan pemerintah 
yang tidak pernah berhenti, agar jangan berkompromi dan menyesuaikan diri 
dengan peraturan-peraturan yang ketat.  

4. Khusus berdoa untuk gereja-gereja Montagnard yang melayani suku Hrey, Jeh, 
Roglai, Toho, Jarai, Radey dan banyak suku lain. Mereka telah menderita 
terutama karena penganiayaan yang hebat - gedung- gedung gereja diruntuhkan, 
jemaat-jemaat tercerai-berai, orang- orang Kristen dibunuh. Namun pertobatan 
kepada Kristus tetap berlanjut.  

5. Penyediaan Firman Tuhan:  
a. Berdoa agar Alkitab dan PB dapat dibawa masuk secara terang- terangan. 

Bila sementara ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi, doakan supaya 
jaringan penyebaran yang efektif dapat dibentuk.  
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b. Doakan penyelesaian tugas revisi baru untuk Alkitab Vietnam dan tugas 
penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa suku-suku di Vietnam.  

6. Lembaga Rekaman Injil telah mempersiapkan rekaman dalam 55 bahasa di 
Vietnam. Berdoa agar rekaman ini dapat disebarkan di seluruh negeri. Selain itu, 
siaran radio Kristen dari FEBA yang disiarkan dari Manila dan Saipan berperan 
penting karena merupakan sumber kekuatan rohani bagi orang Vietnam dan 
suku-suku pedalaman yang percaya, meskipun ada kekurangan baterai dan 
radio, bahkan penganiayaan terhadap mereka yang diketahui mendengarkan 
siaran itu. FEBA menyediakan siaran 24 jam seminggu dalam bahasa Vietnam 
dan 1 atau 2 acara seminggu dalam 23 bahasa minoritas lain. Berdoa agar selalu 
ada cukup banyak pembicara pemakai bahasa ibu dan untuk keamanan dan 
kesehatan mereka, supaya acara-acara Kristen dapat disiarkan terus-menerus.  

 
Sumber: CD-ROM SABDA/LINK  

Surat Anda: Abundantly Blessed!! Hari Doa Internasional 

Dari: Pak Sabda 
>ABUNDANTLY BLESSED! 
>If you own just one Bible, -- you are abundantly blessed. 
>One-third of the world does not have access to even one. 
 
>If you woke up this morning with more health than illness, -- you are 
>more blessed than the million who will not survive the week. 
 
>If you have never experienced the danger of battle, the loneliness of 
>imprisonment, the agony of torture or the pangs of starvation, -- you 
>are ahead of 500 million people around the world. 
 
>If you attend a church meeting without fear of harassment, arrest or 
>torture of death, -- you are more blessed that almost three billion 
>people in the world. 
 
>If you have food in your refrigerator, clothes on your back, a roof 
>over your head and a place to sleep, -- you are richer than 75 percent 
>of this world. 
 
>If you have money in the bank, in your wallet, and spare change in a 
>dish someplace, -- you are among the top eight percent of the world's 
>wealthy. 
 
>If your parents are still married and alive, -- you are very rare, 
>even in the United States. 
 
>If you hold up your head with a smile on your face and are truly 
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>thankful, -- you are blessed because the majority can, but most do not. 
 
Redaksi: 
 
Terima kasih untuk kirimannya dan merupakan "Sabda" yang baik  
Ini pasti bisa menolong untuk : 

1. mengingatkan kita tentang orang-orang yang susah/menderita yang ada di sekitar kita 
dan mau mendoakan mereka;  

2. senantiasa mengucap syukur atas segala berkat dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita 
saat ini !! 

 
Dari: yah-raphanet@ 
 
>Hari Doa Internasional untuk Orang-orang Kristen yang Teraniaya 
>(Minggu, 12 November 2000) 
 

>Setiap hari, di lebih dari 60 negara di seluruh dunia, laki-laki, 
>perempuan, orang tua, ataupun anak-anak menghadapi diskriminasi, 
>penganiayaan, bahkan kematian. Satu-satunya 'kejahatan' mereka 
>adalah memiliki iman dan kasih pada Yesus Kristus. Cerita mereka 
>menyiratkan kesakitan dan penderitaan, tetapi pula sukacita, 
>kedamaian, dan berkat dari Tuhan yang tidak terkatakan. Apa, di 
>atas segalanya, yang mereka minta dari Anda semua? 'Tolong doakan 
>kami!' kata mereka. Bergabunglah bersama banyak orang Kristen di 
>lebih dari 130 negara dalam satu suara dan satu tujuan: berdoa 
>untuk orang-orang Kristen yang teraniaya. Hari doa internasional 
>untuk orang-orang Kristen yang teraniaya pada hari Minggu tanggal 
>12 November 2000, jadi jangan lewatkan hari ini tanpa berdoa untuk 
>mereka saudara seiman kita di gereja dan persekutuan masing-masing. 
>Untuk pokok doa lengkap dapat dilihat pada web site VOM, The Voice 
>of the Martyrs  
< http://www.persecution.com > dan untuk memberikan 
 
>sumbangan pada orang-orang Kristen yang teraniaya di Indonesia 
>dan di seluruh dunia dapat diberikan pada VOM perwakilan Indonesia 
>Yayasan Kasih dalam Perbuatan. 
 
--dipotong-- 
 
[Redaksi: 
Anda tergerak untuk membantu atau memberi sumbangan? 
Silakan mengirim email ke <endah@sabda.org> dan email anda akan 
diforward langsung ke alamat Yayasan Kasih dalam Perbuatan. 
Setelah itu, anda dapat menjalin hubungan langsung dengan mereka.] 

http://www.persecution.com/
mailto:endah@sabda.org
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>E-mail address mereka adalah < voice@> 
>Semoga Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. 
 
>'Berdoa, sebagai satu tubuh Kristus, mengambil bagian dalam 
>penderitaan-Nya dan kemenangan yang akan Dia dapat. Ini adalah hal 
>terkecil dan terbesar yang bisa kita lakukan' 
 
> "Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga 
> adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yg 
> diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih 
> hidup di dunia ini." Ibrani 13:3  

Redaksi: 
Wah...Terima kasih untuk pengumuman/informasinya! Suratnya pas sekali untuk edisi 
saat ini. Kami setuju bila kita turut mengambil bagian di gereja kita masing-masing, dan 
berdoa untuk berbagai gereja/orang-orang teraniaya. Selamat berdoa!  

 

URL/Link Edisi ini  

• FridayFax http://www.egroups.com/groups/FridayFax/  
• Global Worshiphttp://www.ad2000.org/tracks/worship  
• WHAT IN THE WORLD...?http://www.egroups.com/group/WhatInTheWorld  

 

“  Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata: 
"Siapakah yang akan Kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk Aku?"  
Maka sahutku: "Ini aku, utuslah aku!"'  ”  

—(Yesaya 6:8) 

 

  

http://www.egroups.com/groups/FridayFax/
http://www.ad2000.org/tracks/worship
http://www.egroups.com/group/WhatInTheWorld
http://alkitab.mobi/?Yesaya+6%3A8
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e-JEMMi 43/November/2000  
Editorial 

Salam Damai dalam Kristus.  

Kerinduan akan Allah yang sejati telah ditempatkan Allah dalam hati setiap orang siapa 
pun mereka, baik mereka yang percaya kepada Tuhan atau pun mereka yang tidak 
percaya kepada Tuhan, baik mereka yang hidup di kota atau pun mereka yang hidup di 
tempat-tempat terpencil di pedalaman.  

Tapi, bagaimana orang-orang yang hidup di tempat terpencil itu dapat mendengar 
tentang Injil Keselamatan, kalau tidak ada yang menceritakannya kepada mereka? 
Simak cerita tentang suku Dayak yang kami sajikan dalam kolom "Cerita Misi". Upacara 
"perahu penanggung dosa" yang ada dalam budaya Dayak ternyata telah menjadi 
jembatan untuk menolong suku terpencil itu mengenal Tuhan Yesus Kristus, yaitu 
"Penanggung Dosa yang Sejati" kepada orang-orang Dayak.  

Demikianlah Allah memiliki cara-cara sendiri yang istimewa untuk menyatakan diriNya 
kepada orang-orang yang dipanggilNya, baik untuk mereka yang tinggal di negara maju, 
maupun di pedalaman terpencil. Sekarang pertanyaannya, siapakah yang mau diutus 
Allah untuk menjadi alat di mana Allah akan menyibakkan kebenaranNya kepada 
mereka yang masih belum terjangkau? Jika Allah memanggil anda, bersediakah anda?  

Selamat Melayani.  

Staf Redaksi  

  



e-JEMMi 2000 
 

363 
 

Profil Bangsa: Suku Dayak Lawangan (Kalimantan 
Tengah) 

Populasi : 100.000 jiwa Bahasa : Dayak Lawangan Anggota Gereja : 50 (0,05%) Alkitab 
dalam bahasa Dayak Lawangan : Tidak Ada Film Yesus dalam bahasa Dayak 
Lawangan : Tidak Ada Siaran radio pelayanan dalam bahasa Lawangan : Tidak Ada  

Suku Dayak Lawangan atau Luangan adalah sekelompok masyarakat yang bermukim 
di Kalimantan Tengah. Kata Lawangan berasal dari kata lobang. Ini memberi petunjuk 
bahwa nenek moyang orang Lawangan dahulu tinggal di gua-gua di kaki gunung yang 
bernama Gunung Luang. Orang Lawangan berdiam pada tujuh kecamatan yang 
termasuk wilayah Kabupaten Barito Selatan (Kecamatan Dusun Tengah dan Pematang 
Karau) dan Barito Utara (Kecamatan Gunung Purei, Montalat, Gunung Timang, Teweh, 
Timur dan Teweh Tengah). Suku Dayak Lawangan terbagi atas 7 suku kecil yang 
mendiami dusun-dusun Tabalong, sepanjang anak-anak sungai Mahakam dan meliputi 
beberapa bagian yang bergunung-gunung, yaitu di sebelah timur sungai Barito dan 
merupakan deretan Pegunungan Maratus Bebaris. Mata pencaharian orang Lawangan 
adalah berburu, meramu, perikanan, bercocok tanam, peternakan, kerajinan dan 
sekarang banyak yang berdagang. Mereka juga mengusahakan perkebunan karet dan 
kopi. Tanah yang berbukit-bukit membuat orang Dayak Lawangan biasa berjalan kaki 
berjam-jam untuk mencapai lahan pertanian mereka. Orang Dayak Lawangan 
bermukim di tengah-tengah daratan selain di tepi sungai. Secara keseluruhan, sistem 
pengetahuan orang Dayak dikaitkan dengan kepercayaan akan roh. Demikian juga 
hasil- hasil seni dan budaya mereka berhubungan dengan kepercayaan mereka. Secara 
umum, orang Dayak pedalaman menganut animisme dan agama Kristen, sedangkan 
yang di daerah pantai menganut agama Islam. Orang Dayak Lawangan umumnya 
beragama Kaharingan. Mobilitas penduduk yang meningkat dan terjadinya kontak 
dengan dunia luar, membawa perubahan-perubahan yang cukup berarti dalam 
kehidupan, adat istiadat dan pandangan hidup orang Lawangan. Mereka tidak lagi 
bersikap tertutup, malahan semakin terbuka terhadap pendatang. Hal ini mempengaruhi 
juga sistem pencaharian mereka. Orang Lawangan membutuhkan pendidikan dan bekal 
ketrampilan yang memadai untuk menghadapi pelbagai perubahan yang muncul serta 
untuk mengatasi kebodohan, keterbelakangan dan kemiskinan.  
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Cerita Misi: "Penghapusan Dosa" Suku Dayak  

Berikut ini adalah salah satu kisah tentang Suku Dayak berdasarkan wawancara 
dengan Elmer Warkentin dan Clara Lima, utusan Injil untuk Suku Dayak.  

Para tua-tua suku Dayak berdiri berkelompok sambil menonton beberapa orang 
pengrajin yang sedang melakukan pekerjaan tahap terakhir pada sebuah perahu kecil. 
Setelah selesai, para pengrajin itu menyerahkan perahu itu kepada tua-tua, yang 
dengan hati-hati menggotongnya ke pinggir sebuah sungai di dekat desa mereka, Desa 
Anik. Sementara seluruh penduduk desa melangkah maju untuk menonton dari jarak 
yang lebih dekat, salah seorang tua-tua memilih dua ekor ayam dari kawanan ayam di 
desa itu. Setelah memeriksa dengan seksama bahwa kedua ayam itu sehat, 
disembelihnya seekor dan darahnya dipercik-percikkan di sepanjang tepi sungai. Ayam 
yang seekor lagi dalam keadaan hidup ditambatkan pada salah satu ujung geladak 
perahu kecil itu, dan diberi segenggam padi supaya tetap jinak. Kemudian seorang lain 
datang membawa sebuah lentera yang diikatnya pada ujung yang lain dari geladak 
perahu itu, lalu lentera itu dinyalakannya. Setelah itu, setiap penduduk desa 
menghampiri perahu itu dan secara bergantian meletakkan sesuatu yang tak dapat 
dilihat mata, ditengah-tengah geladak, di antara lentera yang menyala dan ayam yang 
hidup itu. Coba tanyakanlah kepada seorang Dayak tentang apa yang telah 
diletakkannya itu, maka ia akan menjawab, "Dosaku!" Setelah penduduk Anik 
meletakkan "dosanya" masing-masing di perahu kecil itu, para tua-tua desa dengan 
hati-hati mengangkat perahu itu dari tanah lalu mereka turun ke dalam sungai. 
Kemudian perahu itu dilepaskan sehingga terbawa arus sungai. Sementara perahu itu 
hanyut ke arah muara, para penonton di tepi sungai makin tegang. Demikian juga para 
tua-tua yang berdiri di tengah sungai sampai dada mereka terendan air; mereka hampir-
hampir tidak berani bernafas! Kalau perahu itu terbalik padahal masih terlihat oleh 
mereka, maka penduduk Anik akan hidup penuh kegelisahan sampai upacara seperti ini 
pada tahun berikutnya. Tetapi kalau perahu kecil itu menghilang di sebuah tikungan 
sungai, seluruh hadirin akan mengangkat tangan mereka ke arah langit dan berteriak, 
"Selamat!" Namun, perahu penanggung dosa suku Dayak pasti tidak dapat sungguh-
sungguh menghapus dosa. Makna yang terkandung adalah: perahu penanggung dosa 
mewujudkan beberapa pengertian yang sah. Manusia perlu dosanya dihapuskan! 
Penghapusan dosa tidak hanya memerlukan kematian suatu pribadi yang murni, tetapi 
juga kehadiran suatu pribadi yang hidup. Cahaya kebenaran (yang dilambangkan oleh 
lentera yang menyala itu) merupakan prasyarat yang diharuskan bagi penghapusan 
dosa! Siapakah yang akan mengira bahwa suku Dayak - yang dahulu ditakuti sebagai 
suku pengayau itu - ternyata sebelumnya sudah memiliki konsep-konsep yang 
mengandung kebenaran Alkitabiah yang begitu kuat pengaruhnya? Kabar baik bahwa 
Kristus menjadi Penanggung Dosa umat manusia merupakan salah satu pokok utama 
dari Injil. Kristus yang sama, yang menghapuskan dosa kita, juga menanamkan roh 
yang baru dalam diri kita supaya kita jangan berulang-ulang jatuh kembali ke dalam 
kesalahan-kesalahan yang sama. ... Kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-
lamanya oleh persembahan Tubuh Yesus Kristus" (Ibrani 10:3-10)  

http://alkitab.mobi/?Ibrani+10%3A3-10
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Sumber: 
Diambil dan dikutip dari buku:  

• Judul: Kerinduan akan Allah yang Sejati  
(Eternity in Their Hearts)  

• Penulis: Don Richardson  
• Penerbit : Kalam Hidup  
• Halaman: 172 - 175  
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Sumber Misi: Publicity For 30 Days Muslim Prayer Focus, 
Global Prayer Digest, World Prayer Map, Pray With Christ, 
Ten Major Prayer Innovations 

Di bawah ini adalah beberapa sumber misi yang berhubungan dengan doa:  

Publicity For 30 Days Muslim Prayer Focus 

==>http://www.hfe.org/prayer/ramadan/30days.htm  
==>http://www.ywam.org/prayer/30daysmuslim.html  
==>http://www.cmd.org.nz/30days.html Telah tersedia buklet doa '30 Days Muslim 
Prayer Focus' (tanggal 27 Nov sampai 26 Des 2000).  
Sumber: CMDNet WEEKLY UPDATE September 3rd, 2000 [Cat. Red.: Bagi anda yang 
menginginkan buklet doa tersebut dalam bahasa Indonesia, silakan mengirim email ke 
<endah@sabda.org>.]  

Global Prayer Digest 

==>http://www.cmd.org.nz/gpd.html  

• Edisi October 2000 
Pokok Doa: suku Sindhis di Pakistan (yang beragam, tersebar dan belum mengenal Injil 
sama sekali).  

• Edisi November 2000 
Pokok Doa: suku Badui yang tinggal di wilayah padang gurun seluas 3000 mil mulai dari 
Yordan sampai ke Morocco.  

World Prayer Map 

==>http://www.everyhomeforchrist.com.au  
"Every Home for Christ" saat ini telah mendistribusikan "World Prayer Map". Selain 
menolong anda untuk mengatur strategi doa, bahan yang menarik ini juga memiliki 
daftar 233 negara di dunia lengkap dengan populasi dan persentasi penduduk yang 
menyatakan dirinya Kristen dan daftar para pemimpinnya. Sejumlah 62 negara di 
wilayah "Jendela 10/40" juga diidentifikasi secara terpisah. Semua informasi negara-
negara tersebut disusun dengan rapi sehingga dapat dijadikan bahan pokok doa 
bulanan.  
Sumber: CMDNet WEEKLY UPDATE October 8, 2000  

Ten Major Prayer Innovations 

==>http://www.globalharvest.org  
"The 10 Major Prayer Innovations of the 1990s" karya C. Peter Wagner merupakan 
salah satu artikel dalam PrayerLink edisi Agustus - September 2000 dimana Wagner 
juga memberikan 'top ten prayer milestone events of the 1990s'.  

http://www.hfe.org/prayer/ramadan/30days.htm
http://www.ywam.org/prayer/30daysmuslim.html
http://www.cmd.org.nz/30days.html
mailto:endah@sabda.org
http://www.cmd.org.nz/gpd.html
http://www.everyhomeforchrist.com.au/
http://www.globalharvest.org/
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Pray With Christ ... And Transform Your Situation 

==>http://www.gospelcom.net/bpf/  
Bible Prayer Fellowship: Praying with Christ, merupakan sebuah pelayanan Web baru, 
yang menjajagi tentang trasformasi doa dalam kehidupan sehari-hari dan dalam 
menjalin hubungan. Situs Web ini memberikan contoh tentang bagaimana pernikahan 
dan gereja diperbarui setelah meminta Kristus untuk mengaturnya. Editor Situs Web ini 
adalah Oliver Price, penulis dari buku yang berjudul "The Power of Praying Together: 
Experiencing Christ Actively in Charge".  
Sumber: INTERNET FOR CHRISTIANS, October 23, 2000 / Issue 121  

  

http://www.gospelcom.net/bpf/
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Doakan Misi Dunia: Belorussia, Myanmar, Kanada 

Belorussia 

Victor N. adalah seorang profesor pada suatu universitas dan direktur dari suatu 
perusahaan elektronik terbesar di Minsk. Ada seorang wanita sederhana yang bekerja 
membersihkan ruangannya dan wanita ini suka menceritakan tentang Yesus. Victor 
berkata, "Dia selalu menceritakan tentang Yesus pada setiap orang yang dijumpainya, 
namun saya selalu menghindar bila diajak bicara. Yang membuat saya jengkel, banyak 
orang lebih memperhatikan dia daripada saya -- padahal dia hanya seorang petugas 
kebersihan, dan saya seorang yang sukses serta berpendidikan!" Tetapi keangkuhan 
Victor merupakan kelemahannya. "Suatu hari, saya mendengarkan wanita itu berdiskusi 
tentang Kekristenan dengan beberapa teman saya, dan saya berusaha menolongnya, 
karena saya pikir dia tidak dapat memberikan argumen. Tapi dia malah mengajak saya 
untuk masuk Kristen dan memberi saya sebuah Alkitab PB. Saya mulai membaca kitab 
PB itu dan menemukan bahwa kekristenan bukanlah hal yang sederhana bagi orang- 
orang yang tidak berpendidikan. Saya bertanya pada wanita itu, "Apakah kamu kenal 
orang-orang Kristen lain yang dapat saya ajak bicara tentang Alkitab?" Dia segera 
mengatur suatu kelompok pertemuan dan akhirnya saya dapat mengenal Yesus dalam 
kelompok tersebut. Segera sesudah Victor mengenal Kristus secara pribadi, dia dan 
beberapa orang Kristen lainnya memulai satu gereja yang tujuan utamanya adalah 
menjangkau orang-orang 'berpendidikan' yang belum mengenal Yesus. Setahun sejak 
didirikannya gereja itu, jemaat bertumbuh menjadi sekitar 118 orang. Victor saat ini 
adalah pemimpin dari "Bible League" di negaranya, Jerman.  
Sumber: German Bible League, FRIDAYFAX, 29 Sept, 2000  

Myanmar 

"Ini seperti sore yang biasa di desa Myanmar, dan seorang polisi setempat muncul 
untuk mencari Pendeta Mxxxx. Dengan cepat dan tanpa banyak pertanyaan, pendeta 
Mxxxx ditangkap dan diikat. Lalu dia dipukuli tanpa ampun di depan istri dan anaknya 
yang baru berumur 2 tahun," demikian laporan dari "Gospel for Asia". Setelah itu, dia 
ditinggalkan semalaman di depan rumah kepala desa, masih dalam keadaan terikat, 
dan keesokan paginya dia baru dibawa ke penjara. "Allah berbicara padaku di masa 
sulit ini," kata pendeta Mxxxx. "Ia mengingatkan saya tentang penderitaan Kristus di 
kayu salib untuk menanggung dosa saya. Lalu saya memutuskan untuk tidak akan 
pernah berhenti mengabarkan Injil selama hidup saya." Selama di penjara, pendeta 
Mxxxx menceritakan tentang Yesus pada para penjaga penjara dan tahanan lainnya, 
karena mereka ingin tahu, mengapa dia dimasukkan ke penjara. Jemaatnya terus 
mendoakan keselamatan Pdt. Mxxxx. Akhirnya Pdt. Mxxxx dibebaskan dan dia mulai 
mengabarkan Injil dengan semangat yang luar biasa, karena kemuliaan Allah ada 
dalam dirinya. Sebanyak 23 orang menerima keselamatan dan ibadah gereja diadakan 
hampir setiap hari dalam seminggu karena ruangan gereja terlalu kecil. Membaca 
Alkitab dan mendoakan jiwa-jiwa yang terhilang menjadi prioritas utama hariannya. Dia 
dan jemaat Kristen lainnya masih merupakan minoritas di desanya, sehingga banyak 
mengalami perlawanan. Tetapi menurut Pdt. Mxxxx, hal itu bukan menjadi masalah bagi 
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mereka.  
Sumber: FRIDAYFAX, 27 Okt 2000  

Kanada 

Menurut laporan dari majalah "Church Planting Canada", tak ada satupun yang dapat 
menghalangi denominasi-denominasi Kanada dalam mendorong ribuan orang awam 
untuk memulai dan memimpin sebuah gereja rumah tangga yang beranggotakan sekitar 
20 orang di rumah mereka masing-masing. "Foursquare Gospel Church" merupakan 
denominasi Kanada pertama yang telah menunjuk para koordinator nasional untuk 
merintis gereja-gereja di rumah penduduk. Kursus- kursus Alpha merupakan inkubator 
paling kuat bagi gereja-gereja rumah di wilayah Barat. "Di penghujung akhir sebuah 
kursus Alpha, sebuah kelompok akan dengan mudah dapat mendirikan sebuah gereja 
rumah tangga. Gerakan perintisan gereja nasional "Outreach Canada" telah membuat 
sumber jaringan informal, salah satu tujuannya adalah menolong terciptanya jaringan-
jaringan gereja rumah tangga agar dapat terus berkembang.  
Sumber: Church Planting Canada 4th Quarter 2000  

Pokok Doa  

1. Berdoa agar Tuhan yang empunya tuaian membangkitkan gerejaNya untuk bersatu dan 
bekerjasama, menyediakan pekerja: pendoa syafaat, penerjemah Alkitab, kaum 
profesional, penabur dan penuai untuk menolong orang Dayak mengenal Kristus, Sang 
Juru Selamat.  

2. Berdoa juga bagi adanya lembaga & gereja yang digerakkan oleh Tuhan dan yayasan 
sosial untuk mengadopsi suku Dayak Lawangan. Dibutuhkan kerjasama dari berbagai 
pihak untuk meningkatkan kesejahteraan hidup suku ini agar mereka tidak lagi 
tertinggal.  

 
Sumber: CD-ROM SABDA/LINK <order-CD@sabda.org>  

Dari Meja Redaksi: CD Misi  

Berikut ini adalah sharing dari penerima CD-ROM "Make-A-Difference"  

Dari: adiprasetyo <adiprasetyo@> 
Subject: CD-Rom 
>Yth. Staf MISI. 
>Syalom, 
>Sudah sejak lama saya memiliki kerinduan untuk melayani Tuhan, 
>salah satu jalan berhasil kami tempuh yaitu dengan mendirikan 
>Lembaga Pelayanan Awam JNM yang saat ini beranggotakan lebih dari 
>100 saudara di seluruh pelosok tanah air. Saya ingin melayani 
>'lebih' untuk Tuhan dengan terjun kepada pelayanan (e-) Misi yang 
>bila memang Tuhan sudah pilih saya untuk melayani, maka saya akan 

mailto:order-CD@sabda.org
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>menerima 'panggilan' ini dengan baik. Dan itulah ternyata 
>kerinduan saya sampai saat ini. O.K, baiklah kami atas nama JNM, 
>mengucapkan terima kasih atas kesediannya mengirimkan CD-ROM E-Misi 
>agar kami bisa mengetahui lebih lanjut akan pelayanan Misi. 
>Tuhan Memberkati. 
>Teriring salam dan doa 
>Adi Prasetyo  

Kepada Pak Adi: 
Maju terus dalam melayani Tuhan melalui JNM. Jika anda berkenan silakan 
membagikan berkat dari pelayanan JNM, siapa tahu juga bisa menjadi berkat bagi 
pembaca e-JEMMi yang lain. Kiriman anda kami tunggu. Selamat melayani dan 
mengembangkan pelayanan JNM!  

Kepada Pembaca: 
Sungguh merupakan suatu suka cita bila banyak orang memiliki kerinduan untuk 
melayani Tuhan dalam banyak bidang. Bagaimana dengan anda saat ini? Jika anda 
belum terjun dalam pelayanan, rindukah anda untuk dipakai Tuhan memenangkan jiwa-
jiwa yang terhilang? Mulailah dengan berdoa. Biarlah hati kita dibentuk lebih dahulu 
agar siap menerima panggilanNya. Dengan motivasi yang benar, pada saat yang tepat 
dan dengan cara yang benar Tuhan akan menunjukkan kehendakNya pada anda, 
lambat atau cepat.  

Surat Anda: Suku Dayak, Tanggapan Film Yesus 

Dari: "Rika Bahari" <biigatsu@> 
>Mohon informasi ... 
>Apakah pada artikel "mengenal suku" pernah ditampilkan dari suku 
>Dayak? Kalo udah...saya minta tolong untuk dikirim ke japri kepada 
>saya karena saya ingin mengetahui secara lebih mendalam. 
>Terima kasih. 
>Salam 
>Rika  

Redaksi: 
Puji Tuhan, karena kerinduan anda untuk mengenal Suku Dayak dijawab oleh Tuhan. 
Dalam kolom "Mengenal Suku" e-JEMMi edisi 43 ini anda diajak untuk mengenal dan 
berdoa bagi Suku Dayak. Juga, sebuah artikel menarik dari Don Richardson tentang 
suku Dayak dapat anda baca di "Cerita Misi". Harapan kami edisi ini dapat memberi 
tambahan wawasan. Selamat berdoa dan melayani.  

Berikut ini merupakan tanggapan terhadap surat sdr. Yaser Tampai tentang bagaimana 
mendapatkan informasi tentang pemutaran film MISI dari kolom SURAT ANDA pada 
edisi y.l.:  
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Dari: "Agus P." <agnin@> 
Subject: Pemutaran film misi 
>Setahu saya yang biasa memutar film misi dan film Yesus adalah 
>Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia (LPMI). Coba kontak LPMI 
>setempat, tampaknya hampir di semua kota ada perwakilannya. 
>Kalau diperlukan saya bisa memberikan alamat kontaknya. 
>Salam, Agus P 
 
Dari: "NATBatam-Erna R" <natbatam@> 
Subject:Info Film Misi untuk sdr.Yaser 
>Untuk pelayanan pemutaran film dapat menghubungi YPI Nafiri Allah 
>Terakhir (NAT) berikut juga informasi tentang film misi yang 
>anda perlukan (koleksi film lebih dari 1000 judul dengan beragam 
>klasifikasi termasuk film misi). YPI NAT adalah pelayanan bersifat 
>interdenominasi dan berpusat di Surabaya. Atau kalau anda tinggal 
>di daerah, anda bisa menghubungi perwakilan-perwakilan yang ada di 
>wilayah anda. Kami ada dibeberapa kota: Batam, Medan, Manado, 
>Palangkaraya, Balikpapan, Bandung, Jakarta. Untuk informasi lengkap 
>tentang aktifitas pelayanan, sejarah, visi dan misi pelayanan 
>ini, alamat berikut juga bisa anda kunjungi: 
==> http://nat.mitra.net.id 
>Demikian informasinya. Semoga bisa membantu. 
>Tuhan memberkati.  

Redaksi: 
Wah.. terima kasih banyak untuk saudara Agus dan Erna atas tambahan informasinya. 
Kami yakin informasi ini sangat menolong bagi sdr. Yaser dan pembaca e-JEMMi yang 
ingin melakukan pemutaran film Misi di gereja masing-masing. Ada lagi yang tahu 
informasi yang lain?  

 

URL/Link Edisi ini  

• FridayFaxhttp://www.egroups.com/groups/FridayFax/  
• IFC http://www.gospelcom.net/ifc/newsletter.shtml  
• Nafiri Allah Terakhir (NAT) http://nat.mitra.net.id  
• Outreach Canadahttp://www.outreach.ca/cpc/housechurches.htm  

 

“  Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata: 
"Siapakah yang akan Kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk Aku?"  
Maka sahutku: "Ini aku, utuslah aku!"'  ”  

—(Yesaya 6:8) 

http://nat.mitra.net.id/
http://www.egroups.com/groups/FridayFax/
http://www.gospelcom.net/ifc/newsletter.shtml
http://nat.mitra.net.id/
http://www.outreach.ca/cpc/housechurches.htm
http://alkitab.mobi/?Yesaya+6%3A8
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e-JEMMi 44/November/2000  
Editorial 

Salam dalam Kasih Kristus,  

Bertepatan dengan datangnya bulan Ramadhan 2000 telah diluncurkan sebuah buku 
panduan doa yang berjudul '30 Days Muslim Prayer Focus'. Buku ini telah 
diterjemahkan ke dalam 35 bahasa dan disebarkan ke seluruh dunia. Adapun tujuan 
diterbitkannya buku ini adalah untuk mendorong umat Kristen sedunia berdoa bagi 
saudara-saudara sepupu kita yang beragama Islam selama bulan Ramadhan. 
Diperkirakan ada lebih dari 20 juta umat Kristen turut berpartisipasi dalam kegiatan DOA 
sedunia ini.  

Khusus untuk di Indonesia, buku panduan doa ini disebut "40 Hari Doa Bangsa-
bangsa". Disebutkan 40 hari karena untuk di Indonesia kita akan berdoa 10 hari lebih 
awal dari yang dijadualkan, yaitu mulai tanggal 17 November. 10 hari tambahan ini 
dikhususkan untuk berdoa bagi suku-suku di Indonesia. Dalam bentuk cetakan (kertas), 
buku "40 Hari Doa Bangsa-bangsa" ini telah habis persediaannya, namun puji Tuhan e-
MISI telah mendapat ijin untuk menerbitkannya/menyebarkannya dalam bentuk 
elektronik (e-mail). Oleh karena itu selama bulan Ramadhan ini (dimulai tgl. 27 
Nopember 2000) setiap anggota e-JEMMi secara otomatis akan terdaftar untuk 
mendapat kiriman bahan/pokok-pokok doa yang diambil dari buku: "40 Hari Doa 
Bangsa-bangsa" setiap hari selama 30 hari (lewat email dari "i-kan-buah-doa@xc.org"). 
Jika anda ingin memberikan bahan doa ini kepada teman-teman seiman yang sungguh-
sungguh mau berdoa bagi pekerjaan Tuhan ini, silakan beritahukam mereka untuk 
mendaftar di:  

subscribe-i-kan-buah-doa@xc.org  

(* Catatan: mohon anda cukup selektif kepada siapa anda memberikan informasi ini -- 
tanya dulu supaya hanya yang mau yang akan mendapat. Terima kasih).  

Marilah kita bertekun dalam doa, karena Tuhan sedang bekerja!  

Selamat berdoa,  
Staf Redaksi  

  

mailto:i-kan-buah-doa@xc.org
mailto:subscribe-i-kan-buah-doa@xc.org
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Profil Bangsa: Suku Sunda (Jawa Barat) 

Populasi : 34.000.000 jiwa Bahasa : Sunda Anggota Gereja : 20.954 (0,061%) Alkitab 
dalam bahasa Sunda : PL & PB Film Yesus dalam bahasa Sunda : Ada Siaran radio 
pelayanan dalam bahasa Sunda : Ada (Data = Januari 1998)  

Suku Sunda merupakan suku ke-2 terbesar di P. Jawa. Menurut sensus tahun 1994 
orang Sunda ada sekitar 31 juta jiwa yang tersebar di 20 kabupaten dan 4 kotamadya di 
Jawa Barat dan DKI Jakarta.  

Suku Sunda umumnya hidup bercocok tanam. Kebanyakan tidak suka merantau atau 
hidup berpisah dengan orang-orang sekerabatnya. Sistem keluarga dalam suku Sunda 
bersifat parental, garis keturunan ditarik dari pihak ayah dan ibu bersama. Dalam 
keluarga Sunda, ayah yang bertindak sebagai kepala keluarga. Ikatan kekeluargaan 
yang kuat dan peranan agama Islam yang sangat mempengaruhi adat istiadat 
mewarnai seluruh sendi kehidupan suku Sunda. Konsekuensinya, meninggalkan agama 
berarti melepaskan diri dari/memutuskan diri dari suku bangsa dan adatnya, dengan 
demikian juga diputuskan dari hubungan keluarga.  

Hampir semua orang Sunda beragama Islam. Hanya sebagian kecil yang tidak 
beragama Islam, diantaranya orang-orang Baduy yang tinggal di Banten Selatan. 
Praktek-praktek sinkretisme dan mistik masih dilakukan. Pada dasarnya seluruh 
kehidupan orang Sunda ditujukan untuk memelihara keseimbangan alam semesta. 
Keseimbangan magis dipertahankan dengan upacara-upacara adat, sedangkan 
keseimbangan sosial dipertahankan dengan kegiatan saling memberi (gotong royong). 
Hal yang menarik dalam kepercayaan Sunda, adalah lakon pantun Lutung Kasarung, 
salah satu tokoh budaya mereka, yang percaya adanya Allah yang Tunggal (Guriang 
Tunggal) yang menitiskan sebagian kecil diriNya ke dalam dunia untuk memelihara 
kehidupan manusia (titisan Allah ini disebut Dewata). Ini mungkin bisa menjadi 
jembatan untuk mengkomunikasikan Kabar Baik kepada mereka.  

Kebutuhan orang Sunda terutama adalah hal meningkatkan taraf hidup. Menurut data 
dari Bappenas (kliping Desember 1993) di Jawa Barat terdapat 75% desa miskin. 
Secara umum kemiskinan di Jawa Barat disebabkan oleh kelangkaan sumber daya 
manusia. Maka yang dibutuhkan adalah pengembangan sumber daya manusia yang 
berupa pendidikan, pembinaan, dll.  
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Cerita Misi: Bagaimana Kita Mendoakan Para Sepupu ?  

Setiap orang sepupu adalah unik dan indah di mata Bapa dan kita seharusnya berhati-
hati untuk tidak secara umum menyimpulkan bahwa semua sepupu sama. Oleh karena 
itu marilah kita melihat beberapa pendapat penting yang dapat menolong kita untuk 
mengerti bagaimana dapat berdoa lebih efektif, khususnya bagi para sepupu. Satu hal 
terpenting dari setiap aspek tentang berdoa bagi sepupu adalah dimulai dengan sikap 
hati yang benar terhadap Tuhan dan juga terhadap para sepupu. Setiap saudara 
sepupu adalah orang yang Tuhan kasihi. Sebagian dari kita tidak mau mendoakan 
orang- orang sepupu karena adanya kesalah-pahaman mengenai mereka. Seringkali 
kita memiliki prasangka-prasangka atau ketakutan terhadap mereka. Kita harus 
memulai doa dengan meminta kepada Allah untuk memberikan kepada kita hati yang 
penuh dengan kasih dan belas kasihan kepada mereka. Kita juga perlu berdoa dengan 
iman dan harapan bahwa Tuhan berkuasa penuh untuk menjawab doa-doa kita 
(Yohanes 14:12-14). Orang sepupu percaya pada Allah yang unik dan berkuasa, sama 
seperti yang dipercaya oleh orang Kristen dan orang Yahudi. Orang Muslim percaya 
bahwa Allah tidak dapat dikenali. Dan adalah mustahil untuk dapat mengenal Allah 
dengan sesungguhnya atau memiliki hubungan pribadi dengan Allah secara langsung, 
khususnya sebagai Juruselamat pribadi (Ibrani 8:8-9). Sesuai dengan pengertian dari 
ajaran Islam, Tuhan memisahkan diriNya dari yang diciptakanNya. Oleh karena itu kita 
perlu berdoa bagi para sepupu agar mereka dapat menerima pengertian untuk 
mengenal sifat-sifat Tuhan dengan benar. Pandangan hidup para sepupu banyak 
dipengaruhi oleh keberanian supranatural dan kehadiran roh-roh baik dan roh-roh jahat 
seperti Jin. Jin sangat ditakuti dan juga dianggap sebagai yang bertanggung- jawab 
atas sakit dan kemalangan. Tahyul juga mengontrol banyak aspek dari kehidupan 
sehari-hari sehingga akibatnya mereka hidup dalam ketakutan. Ketakutan-ketakutan ini 
juga menyatakan suatu jeritan hati yang dalam dari suatu kebutuhan untuk dapat 
berjumpa dengan Tuhan yang berkuasa dan penuh kasih. Dengan wibawa rohani yang 
anda punyai berdoalah agar ketakutan yang mempengaruhi banyak kaum sepupu itu 
dilepaskan oleh kasih Tuhan (I Yoh. 4:18). Galatia 4:22-25 mengatakan kepada kita 
bahwa Ismael dilahirkan sebagai hasil dari pekerjaan dalam perbudakan. Islam berarti 
kepatuhan oleh karena itu para sepupu mengerti dirinya sebagai Hamba Allah. Melalui 
Islam seorang sepupu hanya dapat berhubungan dengan Allah dari posisinya sebagai 
hamba yang dengan sungguh mematuhi Allah. Di lain pihak, Alkitab menunjukkan 
bahwa hubungan kita dengan Allah tidaklah demikian. Sebagai seorang Kristen, melalui 
Yesus kita telah dipindahkan dari budak menjadi anak- anakNya laki-laki dan anak-
anakNya perempuan (Galatia 4:7). Marilah berdoa agar orang Kristen dapat 
memberitahukan kepada saudara sepupu bahwa Allah mengasihi mereka dan rindu 
agar mereka juga menjadi anak-anakNya sama seperti kita (Matius 18:3). Kepercayaan 
sepupu mengajarkan bahwa manusia harus berbuat baik dalam hidupnya agar 
perbuatan-perbuatan jahat (dosa) dapat dikurangi beratnya sehingga dapat masuk 
Surga (walaupun dalam melakukan hal ini mereka tidak memiliki jaminan/kepastian 
masuk Surga). Akibat dari kepercayaan ini, kaum sepupu pada umumnya sulit mengerti 
dasar dari pengampunan dosa, karena di dalam pengajarannya, pertobatan dan 
pengampunan bukanlah jalan untuk masuk Surga. Alkitab mengajarkan bahwa kita 
diselamatkan melalui iman dalam Yesus Kristus (Efesus 2:8-9), karena hanya melalui 

http://alkitab.mobi/?Yohanes+14%3A12-14
http://alkitab.mobi/?Ibrani+8%3A8-9
http://alkitab.mobi/?I+Yoh.+4%3A18
http://alkitab.mobi/?Galatia+4%3A22-25
http://alkitab.mobi/?Galatia+4%3A7
http://alkitab.mobi/?Matius+18%3A3
http://alkitab.mobi/?Efesus+2%3A8-9
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Dialah dosa-dosa kita dapat diampuni. Oleh karena tindakan kita adalah mengakui 
dosa-dosa kita dan bertobat. Tuhan tidak dapat mengampuni kita kecuali kita mengaku 
dosa kita dan memohon pengampunanNya melalui Tuhan Yesus (1 Yohanes 1:9; 
Matius 6:14-15). Marilah berdoa agar mereka mengetahui ada jaminan keselamatan 
melalui pengampunan dosa dalam Tuhan Yesus, yang harus mereka lalukan adalah 
dgn rendah hati datang pada Yesus dan mohon pengampunanNya. Sebagai umat 
Kristen yang mengasihi para sepupu dan sungguh- sungguh berdoa bagi mereka, 
ingatlah bahwa "karya Roh Kudus" akan bekerja dengan nyata saat anda berdoa. 
Berserah dan izinkanlah Roh Kudus mengajar anda bagaimana berdoa dan 
membagikan kasih Bapa kepada kaum sepupu (Roma 8:26). Terdapat sejumlah kaum 
sepupu yang datang kepada Tuhan Yesus sebagai hasil lawatan adikodrati secara 
langsung dimana mereka banyak yang mendapat mimpi dan visi dari Tuhan Yesus. 
Tuhanlah yang sanggup mencelikkan mata yang buta dan melembutkan setiap hati 
yang keras. Hanya Tuhan Yesus yang memberikan pengampunan dosa dan 
menciptakan hidup baru dalam hidup seseorang (Yohanes 16:8).  

Sumber: 
Bahan ini diambil dan diedit dari buku:  
Judul : 40 Hari Doa Bangsa-Bangsa (17 Nov - 26 Des 2000)  
Halaman : 6  

Catatan: 

Sejak umat percaya sedunia bergabung bersama dalam DOA yang melintasi berbagai 
denominasi, bahasa dan kebudayaan untuk berdoa bagi para sepupu, telah terjadi 
suatu gerakan baru dalam mobilisasi doa. Dan sebagai hasilnya telah terjadi 
peningkatan dua kali lipat jumlah mereka yang bekerja di kelompok sepupu pada dua 
tahun terakhir ini. Para sepupu dari berbagai bangsa mengalami jamahan Tuhan pada 
bulan puasa ini.  

Namun dengan meningkatnya kesaksian-kesaksian dari para sepupu yang kini menjadi 
orang percaya dan pekerja-pekerja baru maka berarti jumlah orang-orang percaya yang 
akan menempuh penganiayaan dan penderitaan karena iman mereka kepada Yesus 
akan makin bertambah. Seorang rekan seiman dari Afrika Utara menulis: "Tetaplah 
BERDOA, Allah sedang bekerja."  

  

http://alkitab.mobi/?1+Yohanes+1%3A9
http://alkitab.mobi/?Matius+6%3A14-15
http://alkitab.mobi/?Roma+8%3A26
http://alkitab.mobi/?Yohanes+16%3A8
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Sumber Misi  

Untuk lebih mengenal latar belakang saudara-saudara sepupu kita, maka Sumber Misi 
kali ini akan menyajikan beberapa Situs supaya kita mendapatkan informasi-informasi 
yang dapat menambah bekal bagi pelayanan kita kepada mereka.  

The Good Way -- Menunjukkan Jalan Al-Rahmat 

==> http://www.the-good-way.com/indonesia.htm(Bahasa Indonesia)  
==> http://www.the-good-way.com/inz/ (Bahasa Indonesia)  
==> http://www.the-good-way.com/ (Bahasa Inggris) 
Situs The Good Way adalah salah satu Situs yang sangat berguna untuk dikunjungi 
baik oleh anda yang terlibat dan terbeban melayani para sepupu ataupun oleh para 
sepupu yang ingin mengetahui lebih banyak tentang Injil. Didalamnya terdapat 
beberapa topik besar seperti: Asal Usul (al-´Usul), Allah, Keselamatan (al-Najat), Al-
Masih, Pengakuan (al-Shahada), dan Ibadah (al-`Ibada). Tersedia juga delapan buku 
Apologetika-Injili dalam Bahasa Indonesia yang bisa dibaca secara on-line:  

• Injil Barnabas Suatu Kesaksian Palsu  
• Benarkah Alkitab Dipalsukan?  
• Allah Itu Esa Di Dalam Tritunggal Yang Kudus  
• Pertanyaan Yang Menuntut Jawaban  
• Mengenal Kebenaran Injil  
• Bagaimana Supaya Dosa Anda Diampuni?  
• Bagaimana Kita Berdoa?  
• Ajarilah Aku Jalanmu Ya' Allah  

atau bisa juga di download untuk dibaca off-line:  
==> http://www.the-good-way.com/inz/download/indones.zip Tersedia enam buku Injili 
dalam Bahasa Sunda secara on-line:  

• Allah Teh Esa  
• Salib Di Lebet Injil Sareng Al Qur'an  
• Naon Anu Kudu Dipilampah Ku Sim Kuring Sangkan Salamet?  
• Saha Al-Masih Teh Saleresna Numutkeun Saderek?  
• Nyanggakeun Paneda  
• Kumaha Supados Dosa Urang Dihampura?  

atau dibaca off-line (download):  
==> http://www.the-good-way.com/inz/download/sunda.zip Situs ini juga menyediakan 
banyak sekali buku-buku tentang Islam dalam Bahasa Inggris dan Arab untuk dibaca 
off-line atau on-line!!  

Light Of Life 

 
==> http://www.light-of-life.com/(Bahasa Inggris)  

http://www.the-good-way.com/indonesia.htm%28Bahasa
http://www.the-good-way.com/inz/
http://www.the-good-way.com/
http://www.the-good-way.com/inz/download/indones.zip
http://www.the-good-way.com/inz/download/sunda.zip
http://www.light-of-life.com/%28Bahasa
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==> http://www.light-of-life.com/arb/(Bahasa Arab) Situs Light of Life mengajak anda 
untuk menyelidiki seluk-beluk agama Islam ditinjau dari sudut pandang Kristen. Situs 
dwi-bahasa ini (bahasa Inggris dan Arab) memiliki halaman-halaman seperti 'Islam and 
Gospel', 'Qu'ran and Bible', 'Islamic Sources', 'Revealing Islam', 'Answering Islam', dan 
lain-lain.  

Hadith Al-Asdika 

 
==> http://www.asdika.org/  
==> http://www.domini.org/malaga/home.htm 
Hadith Al-Asdika adalah Situs yang mengulas tentang sebuah program radio Kristen 
yang disiarkan dalam bahasa Arab. Tujuan dari siaran ini adalah mengenalkan Kristus 
pada para pendengarnya dan juga menjelaskan tentang betapa besar kasih Kristus 
kepada mereka. Sebagian dari program radio ini dapat anda dengarkan melalui Situs 
dalam 3 bahasa (bahasa Arab, Inggris dan Spanyol). Selain itu, dalam Situs Hadith Al-
Asdika, anda juga dapat melihat publikasi-publikasi Kristen dalam bahasa Arab, 
termasuk bagaimana kursus korespondensi Alkitab on-line, dsb.  

Beberapa Situs Web Kristen lain yang mengulas tentang Muslim dan Kekristenan -- 
Menceritakan Kristus pada orang-orang Muslim  

Answering Islam.Org Situs terbesar yang mengulas tentang Islam dari sudut pandang 
Kristen.  
==> http://www.answering-islam.org/Bahasa/ [Bhs. Indonesia+Melayu]  
==> http://www.answering-islam.org/  
==> http://www.answering-islam.org.uk/  
==> http://www.answering-islam.org/L_c-on-i.html[Link Kristen]  
==> http://www.answering-islam.org/L_islamic.html[Link Islam]  

The Challenge: Victory! (oleh Brother Andrew) Manual untuk mempertahankan hidup 
bagi orang-orang Kristen yang hidup di bawah tekanan.  
==> http://answering-islam.org/Victory/  

Sheikh Abdullah's Home Page  
==> http://www.praisenet.com/sabdullah/  

Ibrahim's Home Page  
==> http://home.global.co.za/~elofred/  

Using the Qur'an in Evangelism  
==> http://debate.org.uk/topics/isamasih/apr99/using.htm  

Good News for You! -- "The Way of Righteousness" "Al Injil", buku-buku dan bahan 
untuk teman dari Muslim.  

http://www.light-of-life.com/arb/%28Bahasa
http://www.asdika.org/
http://www.domini.org/malaga/home.htm
http://www.answering-islam.org/Bahasa/
http://www.answering-islam.org/
http://www.answering-islam.org.uk/
http://www.answering-islam.org/L_c-on-i.html
http://www.answering-islam.org/L_islamic.html
http://answering-islam.org/Victory/
http://www.praisenet.com/sabdullah/
http://home.global.co.za/~elofred/
http://debate.org.uk/topics/isamasih/apr99/using.htm
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==> http://injil.org/  
==> http://injil.org/TWOR/  

'30 Days Muslim Prayer Focus' Sumber buku panduan doa (dan gerakan doa) yang 
berjudul '30 Days Muslim Prayer Focus'.  
==> Lewat Email: Bahasa Inggris <30-days-on@ls.pmbx.net>  
==> Lewat Email: Bahasa Indonesia <subscribe-i-kan-buah-doa@xc.org>  
==> http://www.hfe.org/prayer/ramadan/30days.htm  
==> http://www.ywam.org/prayer/30daysmuslim.html  
==> http://www.cmd.org.nz/30days.html  

Beberapa URL tentang Islam dan Kekristenan yang HOST di Domain/Situs Domini  
< http://www.domini.org/ > : 

Firm Foundation  
==> http://www.domini.org/spear/home.htm  
==> http://www.domini.org/spear/amalan.htm Kumpulan ulasan-ulasan dalam Bahasa 
Malayu tentang "Kepercayaan dan Amalan Orang Kristen" untuk membangun jembatan-
jembatan kasih dan persahabatan dengan orang-orang Muslim.  

Comparative Index to Islam ==> http://debate.domini.org/leekk/Index/ Kompilasi dari 
Qur'an, Hadiths, Taurat, Injil dan sumber-sumber lain.  

"Loving a Muslim"  
==> http://www.domini.org/lam/home.html Kelompok pendukung bagi wanita Kristen 
yang menikah dgn orang Muslim.  

Project Open Book  
==> http://www.domini.org/openbook/home.htm Situs yang berisi dokumentasi tentang 
penganiayaan-penganiayaan yang dialami oleh orang-orang Kristen yang hidup di 
negara-negara Islam.  

ICW Edisi 087 -- Edisi Khusus Ramadhan 

ICW terbitan tanggal 27 Nopember akan mengeluarkan edisi khusus Ramadhan. Bila 
anda membutuhkan informasi lebih banyak tentang Islam, maka ICW edisi 087 ini akan 
banyak menolong anda. Untuk berlangganan, silakan kirim e-mail kosong ke:  

< subscribe-i-kan-ICW@xc.org >  

[Red: Jika anda ingin mendapatkan ICW 87, tetapi anda terlambat mendapatkannya, 
silakan hubungi <endah@sabda.org>.]  

  

http://injil.org/
http://injil.org/TWOR/
mailto:30-days-on@ls.pmbx.net
mailto:subscribe-i-kan-buah-doa@xc.org
http://www.hfe.org/prayer/ramadan/30days.htm
http://www.ywam.org/prayer/30daysmuslim.html
http://www.cmd.org.nz/30days.html
http://www.domini.org/
http://www.domini.org/spear/home.htm
http://www.domini.org/spear/amalan.htm
http://debate.domini.org/leekk/Index/
http://www.domini.org/lam/home.html
http://www.domini.org/openbook/home.htm
mailto:subscribe-i-kan-ICW@xc.org
mailto:endah@sabda.org
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Doakan Misi Dunia: Pakistan, India, Iran 

Pakistan 

Menurut lembaga Barnabas Fund, seorang pemeluk agama non-Kristen (Muslim) yang 
telah bertobat dan menjadi Kristen, saat ini sedang menceritakan tentang Injil kepada 
orang-orang Pakistan. "Tugas Aaron, nama petobat tersebut, adalah menjawab banyak 
surat dari orang-orang yang memiliki banyak pertanyaan sehubungan dengan apa yang 
mereka dengar dari program-program siaran radio Kristen. Penduduk Pakistan adalah 
penganut Muslim yang taat, karena itu sebagian besar pendengar radio tidak terlalu 
mengerti tentang pandangan-pandangan Kekristenan. Meskipun Aaron memakai kursi 
roda, Allah telah memperlengkapinya dengan sempurna untuk melakukan pelayanan 
tersebut", demikian komentar dari seorang direktur pemancar radio. Kami sungguh 
bersyukur kepada Allah karena telah memberikan Aaron kemampuan menulis yang 
sangat bagus sehingga dapat mempengaruhi kehidupan para pendengarnya. Dalam 
pekerjaannya sebagai seorang koresponden, Aaron telah membawa ratusan orang 
Pakistan kepada Kristus.  
Sumber: CMDNet WEEKLY UPDATE October 22,2000  

India 

"Kami tidak akan meninggalkan desa ini sebelum ada sebuah gereja didirikan di desa 
ini." -- Begitulah semboyan dari ke-4 misionaris yang diseret dengan paksa oleh para 
penduduk di sepanjang jalan desa. Ke-4 misionaris itu diancam akan dibunuh bila 
mereka tidak mau menyangkal Yesus. Ke-4 misionaris itu menjawab, "Kami sudah 
setengah mati di desa ini karena kalian telah menyiksa dan menganiaya kami. Kami 
siap mati dan tidak akan pernah menyangkal Yesus, Tuhan yang sangat mengasihi 
kami." Akhirnya penduduk desa itu berkata, "Segera tinggalkan desa ini dalam jangka 
waktu satu jam, atau kalian semua akan dibunuh dan di kubur di sini." Ke-4 misionaris 
itu segera meninggalkan desa tersebut, tapi mereka segera kembali ke desa itu 
sesudah kesehatan dan kekuatan mereka pulih. Ketika mereka ditanya mengapa tidak 
pergi ke desa lain saja untuk mengabarkan Injil, mereka menjawab, "Kami telah dipukuli 
dan dilukai di desa ini. Kami tidak akan meninggalkan desa ini sebelum kami melihat 
ada penduduk yang bertobat dan mau mengikut Yesus. Apapun yang terjadi, kami telah 
memberikan diri kami." Semenjak itu, dalam waktu singkat, ke-4 misionaris tersebut 
telah menolong 14 penduduk desa untuk mengenal Yesus.  
Sumber: Gospel for Asia, FRIDAYFAX Issue 44, November 3, 2000  

Iran 

Menurut International Christian Concern, di Iran, para petobat baru yang menjadi 
Kristen, dari agama resmi negara, sering kali 'menghilang secara misterius', dan banyak 
diantaranya yang dibunuh dengan diam-diam. Pembunuhan-pembunuhan tersebut 
adalah bagian akhir yang paling ekstrim dari penganiayaan yang dihadapi orang Kristen 
di sana. Hal ini membuat banyak orang percaya meninggalkan Iran dan mencari suaka. 
Meskipun agama Kristen merupakan agama minoritas di Iran dengan jumlah 
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penganutnya hanya sekitar 117.000 orang, namun gereja/orang-orang Kristen terus 
diawasi dengan ketat oleh "Ministry of Information" dan "Ministry of Islamic Guidance". 
Kedua kelompok tersebut mendesak banyak Pendeta untuk menandatangani 
persetujuan agar tidak menarik masuk umat non-Kristen dan tidak mengajak mereka 
menghadiri ibadah-ibadah di gereja.  
Sumber: WHAT IN THE WORLD......is God doing? November 2000  

Pokok Doa  

1. Bersyukur karena sudah ada Alkitab, film, audio dalam bahasa Sunda. Hal ini sangat 
berguna untuk memudahkan penyebaran Kabar Suka Cita kepada suku Sunda. Berdoa 
agar suku Sunda mendapat lawatan kasih Tuhan secara khusus.  

2. Berdoa bagi sebagian kecil orang-orang Sunda yang telah percaya, semoga mereka 
dapat menjadi garam dan terang bagi sekitarnya dan dapat menjadi saluran berkat bagi 
orang lain.  

3. Doakan adanya kerjasama yang baik antar gereja, lembaga pelayanan dan 
pemerintahan dalam meningkatkan pengembangan sumber daya manusia dalam suku 
Sunda ini.  

 
Sumber: CD-ROM SABDA/LINK  

[Untuk informasi tentang buku/artikel Injili dalam Bahasa Sunda, ==> http://www.the-
good-way.com/inz/  
lihat kolom SUMBER MISI -- Situs The Good Way.]  

Dari Meja Redaksi: 30 Hari Fokus Doa Bagi Para Sepupu  

Beberapa fakta hasil dari DOA BANGSA-BANGSA '30 Hari Fokus Doa Bagi Para 
Sepupu' adalah sebagai berikut:  

• Dalam tahun 1996, kita berdoa untuk 1 juta sepupu di Nepal, yang dikenal sebagai 
Musalmen. Pada saat itu tidak ada seorangpun pekerja yang bekerja di antara 
Musalmen. Hari ini telah ada beberapa pekerja yang bekerja di tengah-tengah orang 
Musalmen.  

• Empat tahun yang lalu, tidak ada gereja di kawasan suku Uigher di kawasan Asia. Saat 
ini telah ada lebih dari 400 orang percaya.  

• Tahun lalu, lebih dari 7000 orang sepupu yang menerima Juruselamat dan dibaptis di 
bagian Selatan Rusia.  

• Di Kosovo dan di Albania, beberapa gereja mulai berdiri di tengah- tengah mereka yang 
baru menjadi orang percaya.  

• Persekutuan-persekutuan orang percaya mulai ada di salah satu bagian negara di Afrika 
Utara.  

http://www.the-good-way.com/inz/
http://www.the-good-way.com/inz/


e-JEMMi 2000 
 

381 
 

"Tetaplah BERDOA, Allah sedang bekerja."  

 
Sumber: 40 Hari Doa Bangsa-bangsa (oleh Koordinator Internasional)  

Firman Tuhan berkata bahwa: 
"Apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah" (Lukas 18:27)  

Oleh karena itu marilah kita berdoa bagi pekerjaan Tuhan di seluruh dunia, karena saat 
ini Kerajaan Tuhan sedang dinyatakan!  

Surat Anda: Minta kiriman Buklet "40 Hari Doa .." 

Dari: "Maria Sulistio" <ling@> 
>Salam kasih dalam Kristus 
>Maaf Endah, saya Ev. Maria - GKKK Bandung mohon dikirimkan buklet 
>doa 'publication for 30 days muslim prayer focus' juga info yang 
>lain. Trims ya, Tuhan berkati 
>Ev. Maria 
 
Dari: Felix Koes B <fkbudhiarto.neb@> 
>Salam sejahtera,.... 
>Saya tertarik dengan buklet doa dalam bahasa Indonesia. Mohon 
>dikirim artikel tersebut. 
>Terima Kasih. 
>Felix. 
 
Dari: "Agus Nugraha" <agus@> 
>Salam dalam Kasih Kristus, 
>Ibu Endah, saya tertarik dengan buku buklet doa 
>yang diinformasikan melalui milis e-JEMMi vol 3 no. 43 bulan 
>Nov 2000 yang berjudul "30 Days Muslim Prayer Focus" dalam bahasa 
>Indonesia. Mohon kiranya Ibu bersedia mengirimkan ke alamat saya: 
>Juga mohon diinformasikan berapa biaya pengganti 
>cetak dan pengiriman buku tersebut. 
>Terimakasih. God Bless U.  

Redaksi: 
Surat-surat di atas adalah sebagian kecil dari banyak surat yang dikirimkan ke redaksi 
sehubungan dengan buku "40 Hari Doa Untuk Bangsa-bangsa". Kami sangat bersyukur 
untuk antusiasme para pembaca e-JEMMi untuk berdoa bagi bangsa-bangsa yang 
masih terhilang agar mereka menerima kasih Allah. Mulai tgl. 27 Nopember 2000 setiap 
anggota e-JEMMi akan menerima bahan/pokok-pokok doa untuk didoakan setiap hari 
selama bulan Ramadhan (30 hari). [Teman anda yang ingin ikut bisa kirim email kosong 
ke <subscribe-i-kan-buah-doa@xc.org>].  

http://alkitab.mobi/?Lukas+18%3A27
mailto:subscribe-i-kan-buah-doa@xc.org
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Saat ini persediaan buku "40 Hari Doa Untuk Bangsa-bangsa" dalam bentuk cetakan 
kertas sudah habis, karena banyak sekali peminatnya. Namun kalau anda mau 
mendapatkan buku ini dalam bentuk cetak kertas untuk tahun depan (2001), anda harus 
memesannya dari sekarang. Untuk itu silakan menulis surat ke:  

DOA BANGSA-BANGSA  

P.O.BOX 7332 JATMI  

Jakarta 13560  

Pesanlah buku "40 Hari Doa Bangsa-bangsa" ini bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi 
pesanlah juga untuk teman-teman dan jemaat di gereja anda. Buklet ini disajikan dalam 
cetakan yang cantik dan tahun ini dijual dengan harga Rp. 3.000,-/buku.  

 

“  Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata: 
"Siapakah yang akan Kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk Aku?"  
Maka sahutku: "Ini aku, utuslah aku!"'  ”  

—(Yesaya 6:8) 

 

  

http://alkitab.mobi/?Yesaya+6%3A8
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e-JEMMi 45/November/2000  
Editorial 

Shalom...  

Kami sangat bersyukur dengan sambutan yang hangat dari beberapa pembaca e-
JEMMi tentang edisi Ramadhan y.l. Harapan kami, biarlah kita semakin terbuka untuk 
berdoa dan memenangkan jiwa banyak saudara-saudara di sekitar kita yang belum 
mengalami kasih Tuhan.  

Pada edisi ini, redaksi masih ingin mengulas lebih banyak lagi tentang Ramadhan dan 
latar belakangnya. Kami percaya kita akan belajar bagaimana pada hakekatnya 
manusia menyadari akan keberadaannya yang berdosa dan kerinduannya untuk 
disucikan. Tanpa kesucian manusia tidak mungkin akan melihat Allah. Tapi mungkinkah 
manusia dengan usahanya sendiri dapat mencapai standard kesucian yang ditetapkan 
oleh Allah?  

Dengan memahami manusia dan pergumulannya untuk melepaskan diri dari dosa, 
maka kita akan semakin mensyukuri akan anugerah Allah dan pengorbanan Kristus 
yang rela datang ke dunia agar kita memperoleh pengampunan dosa. Tanpa Kristus 
maka hidup kitapun akan ada dalam kuasa dosa selamanya.  

Staf Redaksi  
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Profil Bangsa: Suku Bawean (Pulau Bawean) 

Populasi : 60.000 jiwa Bahasa : Bawean Anggota Gereja : 240 (0,4%) Alkitab dalam 
bahasa Bawean : Tidak Ada Film Yesus dalam bahasa Bawean : Tidak Ada Siaran 
radio pelayanan dalam bahasa Bawean : Tidak Ada  

Suku Bawean tinggal di P. Bawean, sebuah pulau kecil dengan luas hanya 200 km2 
dan terletak 120 km di sebelah utara Surabaya, di tengah-tengah laut Jawa. Bawean 
disebut "Pulau Perempuan", karena mayoritas penduduknya perempuan. Kaum 
lelakinya cenderung mencari pekerjaan di pulau-pulau lain. "Merantau", salah satu ciri 
kebudayaan yang menonjol pada suku Bawean, telah mempengaruhi setiap aspek 
kehidupan kelompok masyarakat ini. Orang Bawean yang tinggal di Malaysia 
diperkirakan ada 75.000 jiwa, lebih banyak daripada di pulau Bawean sendiri (62.000 
orang). Pada tahun 1994, orang Bawean yang menjadi penduduk resmi di Singapura 
berjumlah 42.000 jiwa. Orang Bawean yang tinggal di Perth, Australia juga cukup besar 
jumlahnya. Ciri-ciri budaya ini pada satu sisi menempatkan mereka pada posisi yang 
unik karena sangat terpencil dan terpisah dari banyak kehidupan modern di Indonesia, 
tetapi pada sisi lain sangat terbuka terhadap dunia melalui angota-anggota keluarga 
yang "merantau" dan kembali ke pulau itu. Walaupun semula termasuk wilayah Madura 
(sebagaimana terlihat dari bahasa mereka yang mirip), selama berabad-abad orang 
Bawean menjadi satu kelompok masyarakat unik di mana terlihat pengaruh dari 
kelompok etnik, Madura, Jawa, dan Bugis serta Sumatera dan Kalimantan. Mata 
pencaharian utama bagi orang-orang yang tinggal di pulau itu, adalah bertani dan 
nelayan. Iman mereka secara langsung berhubungan dengan budaya merantau, karena 
alasan untuk merantau adalah untuk mengumpulkan uang untuk pergi ke Mekah. Hal ini 
juga terlihat dari legenda-legenda yang beredar di masa lampau. Walaupun standar 
kehidupan di pulau ini lebih tinggi dari tempat-tempat terpencil lainnya (disebabkan oleh 
kiriman uang dari mereka yang merantau), masih banyak keperluan-keperluan yang 
harus dipenuhi. Listrik dihasilkan oleh generator hanya 11 jam sehari. Laporan salah 
satu surat kabar tahun 1994 menyatakan, hanya 40% dari rumah penduduk memiliki 
kamar mandi. Selain itu sektor pariwisata masih terbuka luas untuk dikembangkan 
mengingat keindahan alam P. Bawean. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan 
perekonomian masyarakat.  
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Cerita Misi: [30-Hari] Ramadhan Bulan Puasa Para 
Sepupu  

e-DOA<subscribe-i-kan-buah-doa@xc.org>  

"Atyab at-tihani Bi-musarabat hulul sharu Ramadhan Al-mubarak" (Arabic). Ucapan 
selamat yang paling berharga saat menjelang Ramadhan. Salam yang diucapkan 
diantara para sepupu. Ramadhan berarti berjuang melawan keinginan kemanusiaan 
yang ada dalam dirinya sendiri. Berpuasa bagi saudara sepupu, bermakna lebih dari 
sekedar menahan diri dari makanan, minum, merokok, melakukan hubungan badan dari 
matahari terbit sampai terbenam, juga tidak untuk diperlihatkan di muka umum. 
Ramadhan merupakan suatu pengaturan yang bersifat pribadi antara seseorang 
dengan Allah. Ramadhan merupakan sebuah pertaruangan dalam diri manusia, untuk 
merenungkan segala kelemahan diri sendiri. Jika seseorang secara rahasia melanggar 
saat berpuasa, dirinya sendiri dengan Allah yang akan mengetahuinya. Jadi Ramadhan 
merupakan suatu ujian iman selama satu bulan penuh setiap tahunnya. Berpuasa 
adalah salah satu dari lima pilar yang ada dalam rukun Islam dan merupakan salah satu 
bentuk penyembahan yang tertinggi bagi kepercayaan umat Islam. Berpantang 
terhadap berbagai kesenangan dunia dan mengekang diri terhadap tujuan dan hasrat 
yang jahat dipandang sebagai suatu sikap ketaatan dan penundukan diri terhadap 
Allah. Kalender Islam didasarkan atas perhitungan munculnya bulan baru. Karena itu 
Ramadhan dimulai kira-kira sepuluh hari lebih awal setiap tahunnya. Bulan Ramadhan 
merupakan yang kesembilan dan dimulai dengan suatu kombinasi dari penampakan 
bulan baru dengan perhitungan sistem perbintangan. Waktu Ramadhan yang 
sesungguhnya kadang-kadang bervariasi dari satu tempat ke tempat yang lainnya, 
dimana beberapa orangbergantung penuh pada penampakan bulan yang ada, 
sedangkan yang lainnya bergantung pada ilmu pengetahuan. Seorang imam akan 
mengumumkan saat yang tepat dimulainya Ramadhan. Akhir dari masa untuk berpuasa 
berdasaratas bulan yang baru berikutnya, yang terjadi setelah tiga puluh hari. Kata 
"Ramadhan" berasal dari kata Arab "ramida atau ar-ramad", menunjukkan panas yang 
membakar tanah dengan hebatnya sehingga  

menjadi kekeringan. Dari kata yang sama terdapat kata "Ramdaa", yang berarti "pasir 
yang terpanggang" dan kata kerja yang terkenal "Kal Mustajer minar ramadaa binnar", 
artinya "melompat dari wajan penggorengan ke dalam api". Hal ini diartikan demikian 
karena Ramadhan membakar dosa-dosa dengan perbuatan-perbuatan yang baik, 
seperti matahari membakar tanah. Ramadhan membawa suatu perasaan yang 
menyenangkan dan semangat keagamaan di antara para sepupu di semua umur. 
Sekalipun berpuasa hanya ditujukan bagi remaja, namun anak-anak umur 8 tahun juga 
punya keinginan untuk puasa bersama-sama dengan orang-orang yang lebih tua. Anak-
anak menantikan penampakan bulan yang menyenangkan dan menikmati makanan 
yang khusus dengan keluarga. Anak-anak remaja menghargai kesempatan untuk 
melipat gandakan upah- upah mereka dari Tuhan dan mencari pengampunan atas 
dosa-dosanya mereka yang lalu. Sebagaimana Ramadhan menekankan persaudaraan 
diantara para sepupu dan diantara komunitas, semua orang merasakan suatu perasaan 
istimewa dekat dengan Allah dan di antara keluarga dan teman-teman. Para sepupu 

mailto:subscribe-i-kan-buah-doa@xc.org


e-JEMMi 2000 
 

386 
 

harus mengubah perasaan dan penampilan mereka secara keseluruhan selama masa 
30 hari berpuasa. Pada umumnya, hari puasa dimulai dengan bangun pagi sekitar 
04.30, dan menikmati sajian makanan yang disebut sahur bersama, yaitu sebelum 
puasa dimulai saat fajar sekitar pukul 05.00 pagi. Pada saat fajar, doa yang pertama 
dari lima bentuk doa dalam seharinya, Doa Fajar dipanjatkan. Seiring dengan hari yang 
berlalu, mereka yang berpuasa secara konstan diperingatkan dengan pesan-pesan 
yang datang dari perut mereka bahwa telah tiba saatnya sarapan, makan siang dan 
seterusnya. Dan setiap saat mereka mengingatkan diri mereka sendiri bahwa mereka 
sedang berpuasa dengan tujuan satu-satunya ialah menyenangkan hati Allah dan 
mencari rahmatNya. Mereka menunaikan doa-doa mereka yang kedua dan ketiga 
dengan hormat pada saat awal dan akhir senja hari. Berpuasa membantu seseorang 
untuk mengalami bagaimana penderitaan mereka yang kelaparan dan bagaimana 
rasanya merasakan perut yang kosong. Hal itu mengajarkan mereka untuk merasakan 
penderitaan mereka yang kurang beruntung. Kaum sepupu mempercayai bahwa 
berpuasa dapat memimpin seseorang untuk menghargai karunia Allah, dan biasanya 
digunakan sebagai jaminan hingga mereka melakukannya. Sepanjang hari mereka 
didorong untuk menolong mereka yang membutuhkan, baik secara keuangan maupun 
emosi. Beberapa orang percaya bahwa upah yang didapatkan selama bulan Ramadhan 
berlipat ganda sebanyak tujuh puluh kali bahkan lebih. Untuk inilah Ramadhan juga 
dikenal sebagai bulan amal dan kebaikan. Bagi seorang Muslim, berpuasa tidak hanya 
menahan diri dari makan, tetapi juga menahan diri dari semua sifat buruk dan kejahatan 
yang dilakukan baik sengaja atau tidak sengaja karena ada kepercayaan bahwa jika 
seseorang dengan sadar menahan diri dari makan dan seks menurut hukum, mereka 
akan berada pada posisi yang lebih baik untuk menghindari hal-hal dan perbuatan-
perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum sepanjang tahun yang ada. Puasa berakhir 
saat matahari terbenam. Nabi Muhamad merekomendasikan supaya mengakhiri puasa 
sesuai dengan waktunya. Kepada kaum Muslim dihimbau untuk mengundang orang lain 
bersama dengan mereka pada saat berbuka puasa. Kebersamaan ini disebut pesta 
iftar. Sesaat setelah mengakhiri puasa, dan sebelum makan, para sepupu memanjatkan 
doa keempat mereka, yang disebut doa Maghrib. Setelah makan malam, para sepupu 
pergi ke tempat sembahyang yang disebut Masjid, untuk memanjatkan doa Isha, yang 
merupakan doa ke lima (terakhir) mereka. Hari itu diakhiri dengan doa khusus secara 
sukarela, Taraweeh, dipanjatkan secara berjemaah dengan membacakan Al-Qur'an. 
Sepuluh hari terakhir dianggap sebagai hari-hari yang paling banyak diberkati, 
khususnya pada malam ke 27 yang disebut "malam yang berkuasa", atau "malam 
takdir". Ada kepercayaan bahwa pada malam ini Muhamad menerima pewahyuan Al-
Qur'an yang pertama. Bagi kebanyakan orang sepupu, masa ini ditandai dengan satu 
intensitas rohani yang tinggi dan mereka menghabiskan malam-malam ini dengan 
berdoa dan membaca Al-Qur'an. Setelah 30 hari berpuasa, bulan Ramadhan diakhiri 
dengan perayaan, yang disebut Eid-ul-fitr. Pada hari itu, para sepupu berkumpul pada 
suatu tempat untuk memanjatkan suatu doa syukur. Sudah merupakan tradisi untuk 
mengenakan pakaian yang baru, mengunjungi sanak keluarga, teman-teman dan para 
kenalan, bertukar kado, menikmati hidangan lezat yang dipersiapkan untuk saat-saat 
seperti ini, dan menanti dengan sabar untuk tahun depan.  

Sumber: 
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Sumber : [30-Hari] dan e-DOA <subscribe-i-kan-buah-doa@xc.org>  
Judul:30 Hari Doa Bangsa-Bangsa (27 Nov - 26 Des 2000)  

  

mailto:subscribe-i-kan-buah-doa@xc.org
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Profil Misi: CENTRE FOR MISSION DIRECTION (CMD) 

Melalui "Sumber Misi" edisi ini, kami mengajak anda untuk lebih mengenal CENTRE 
FOR MISSION DIRECTION (CMD). Sekilas informasi yang diperoleh melalui Situs Web 
CMD:  

< http://www.cmd.org.nz/mission.html > 

Centre for Mission Direction (CMD) adalah organisasi misi yang bermarkas di Selandia 
Baru, didirikan pada tahun 1988, dengan tujuan untuk menyediakan informasi, sumber-
sumber dan kursus-kursus dengan harapan:  

• Meningkatkan kesadaran misi di Selandia Baru.  
• Menggerakkan penduduk untuk mau terlibat dalam pelayanan misi.  
• Mendorong munculnya inisiatif-inisiatif baru dalam dunia misi.  

Tujuan-tujuan tersebut konsisten dengan peran CMD sebagai Centre for World Mission 
(Pusat Misi Dunia)  
< http://www.cmd.org.nz/cwm.html >. 

Misi CMD terbagi menjadi 3 bagian besar yaitu:  

1. Membangkitkan mereka yang tertidur dari pelayanan misi  
Aktivitas pelayanan yang dilakukan:  

a. Mendorong orang untuk mengikuti kursus-kursus 'Mission Awareness' 
seperti:  

 PERSPECTIVES - On the World Christian Movement  
< http://www.cmd.org.nz/persp.html > 
sebuah program yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran 
misi dalam gereja dan dalam masing-masing jemaat secara 
individu.  

 * Menerbitkan publikasi misi 
  * FRIDAYFax  

< http://www.cmd.org.nz/ffax.html > 
 

  * What In The World?  
< http://www.cmd.org.nz/what.html > 
 

Melalui kedua publikasi tersebut kita diajak untuk melihat karya-
karya menarik yang sedang dilakukan Allah di dunia.  

 Menggerakkan mereka yang rindu terlibat dalam pelayanan misi  
Aktivitas pelayanan yang dilakukan:  

a. Memprakarsai gerakan doa, seperti '30 Days Muslim Prayer Focus'   
< http://www.cmd.org.nz/30days.html > 
 

http://www.cmd.org.nz/mission.html
http://www.cmd.org.nz/cwm.html
http://www.cmd.org.nz/persp.html
http://www.cmd.org.nz/ffax.html
http://www.cmd.org.nz/what.html
http://www.cmd.org.nz/30days.html
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* Menerbitkan dan mendistribusikan berbagai newsletter dan  material-material 
lain, seperti: 
 * Global Prayer Digest  
< http://www.cmd.org.nz/gpd.html > 
 
 * What In The World? 
 * Mission Opportunities Directory [Hard copy] 
 * Mission Frontiers magazine [Hard copy] 

 Mendukung mereka yang terlibat dalam pelayanan misi.  
Misi tersebut dicapai melalui berbagai kegiatan pelayanan seperti:  

a. Menyediakan sumber-sumber misi 
* Mission Books (Buku-buku Misi)   
< http://www.cmd.org.nz/books.html > 
 
* Mission Videos (Video Misi)   
< http://www.cmd.org.nz/videos.html > 
 
* World Wide Web Information (Informasi Situs)   
< http://www.cmd.org.nz/links.html > 
 
* A web list of NZ mission agencies (Daftar Web dari Lembaga-  lembaga misi di 
Selandia Baru)   
< http://www.cmd.org.nz/agencies.html > 
 
* Sebagai sponsor publikasi melalui Internet 
 * CMDNet  
< http://www.cmd.org.nz/cmdnet.html > 
 
 * FridayFax  
< http://www.cmd.org.nz/ffaxnu.html > 
 
 * What In The World?  
< http://www.cmd.org.nz/what.html > 
 
 * Publications Digest  
< http://www.cmd.org.nz/pubs.html > 
 
* Sebagai sponsor konferensi-konferensi Misi 
 * NZ MissionsFest  
< http://www.cmd.org.nz/mfest.html > 
 
* Menyediakan links ke lembaga-lembaga misi yang terkait 
 * The Adopt-A-People Programme 
 * Kids With A Destiny 
 * Marketplacers International 
 * International Friendships 
 * Missions Interlink New Zealand 

Centre for Mission Direction bergerak dalam jangkauan wilayah yang luas dengan cara 
menyediakan informasi dan sumber-sumber misi untuk merangsang kesadaran dan 
keinginan untuk terlibat dalam pelayanan misi dunia, terutama pelayanan misi yang 
ditujukan untuk suku-suku terabaikan di seluruh dunia.  

http://www.cmd.org.nz/gpd.html
http://www.cmd.org.nz/books.html
http://www.cmd.org.nz/videos.html
http://www.cmd.org.nz/links.html
http://www.cmd.org.nz/agencies.html
http://www.cmd.org.nz/cmdnet.html
http://www.cmd.org.nz/ffaxnu.html
http://www.cmd.org.nz/what.html
http://www.cmd.org.nz/pubs.html
http://www.cmd.org.nz/mfest.html
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Doakan Misi Dunia: Mongolia, Maroko, Indonesia (Maluku) 

Mongolia 

Selama dekade terakhir ini, gereja Mongolia mengalami peningkatan pesat. Pada tahun 
1991, ada sekitar 50 orang Kristen di Mongolia. Tetapi jumlah ini sekarang meningkat 
menjadi 10.000 orang. Menurut laporan dari Baptist Press, secara hukum, misionaris 
tidak diijinkan membawa Alkitab maupun literatur Kristen dalam jumlah banyak, tetapi 
orang Kristen Mongol dapat melakukannya. Misionaris hanya diijinkan menjual Alkitab 
kepada orang-orang yang mereka kenal. Orang Mongol telah mengalami 
perkembangan kebebasan beragama selama 10 tahun terakhir ini. Tetapi untuk saat ini 
mereka berada dalam tanda tanya. Karena pada musim panas ini, pemimpin rezim 
komunis garis keras memperoleh kemenangan dan mereka telah mengadakan 
pembicaraan untuk kembali melarang kebebasan beragama. "Saat ini orang Kristen 
Mongol mengalami penganiayaan legal (ada dasar hukumnya)," kata seorang 
misionaris Baptis. "Tetapi baru-baru ini penganiayaan terhadap mereka agak berkurang. 
Meskipun begitu, kami tidak yakin seperti apakah masa depan yang akan kami hadapi." 
Karena itu, marilah terus mendukung mereka dalam doa supaya dapat bertahan dalam 
menghadapi segala penganiayaan dan semakin mengerti kehendak Tuhan dalam hidup 
mereka.  
Sumber: NEWSBRIEF--2000-10-04  

Maroko 

Pada hari Minggu sore tanggal 8 Oktober yang lalu, dari jam 16.30 - 18.30 (CET) Film 
Yesus dalam bahasa Tashilhayt telah disiarkan di Moroko. Kami mengajak anda untuk 
berdoa agar puluhan ribu orang yang telah menonton film ini, termasuk orang Ishilhayn, 
yang dikenal sebagai Shilha Selatan atau Souss Berbers, dapat merasakan jamahan 
Tuhan melalui pemutaran film tersebut. Kami akan segera membangun jaringan kerja 
untuk semua orang yang rindu terlibat dalam menjangkau orang Ishilhayn. Jika anda 
rindu bergabung dengan jaringan kerja ini, silakan menghubungi kami.  
Sumber: Sept 29, Xxxx Rxxxxx, Ixxxxxxx People Group Advocate  

Indonesia 

Satu spanduk di landasan terbang sementara di Ambon, satu noktah kecil di rantai 
kepulauan Maluku, mengutip ayat dari Alkitab dan Al Quran yang berisi panggilan untuk 
perdamaian. Tetapi lihatlah wajah terbakar dari Yohanes (nama samaran), bagaimana 
pun juga, anda akan melihat bahwa kedamaian adalah suatu konsep yang jauh dari 
kenyataan di sini, di Pulau Rempah-rempah ini, dimana perang antara Muslim dan 
Kristen telah berkecamuk selama hampir dua tahun. Penyerangan terhadap desa 
Kristen tempat Yohanes tinggal terjadi dengan cepat pada tanggal 15 Juni yang lalu. 
Para penjaga desa dengan segera melarikan diri karena penyerang menggunakan 
senjata otomatis, memberondongkan peluru dan granat. Tiga bulan setelah 
penyerangan tersebut, Yohanes berbicara dengan wakil gereja Baptis di kamar rumah 
sakit tempat Yohanes dirawat. Dia baru saja dapat berkata-kata melalui mulut yang 
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terluka dan bibir yang membengkak. "Saya tidak tahu mengapa mereka melakukan hal 
ini," dia meratap. "Saya tidak mengerti mengapa kami dibunuh." Saya hanya bersyukur 
pada Tuhan bahwa saya masih hidup sampai sekarang. Suatu peperangan telah 
memuncak di Ambon selama dua tahun terakhir ini. Masyarakat Islam dan Kristen yang 
semula hidup berdampingan secara damai selama generasi ke generasi, sekarang 
dipisahkan oleh karung pasir dan pagar kawat berduri yang menghalang di tengah jalan 
-- dan banyak terdapat tetesan darah di tanah.  
Sumber: Sept 28, IMB news  

Pokok Doa  

1. Berdoa agar suku Bawean memiliki kesempatan untuk mendengar Berita Keselamatan 
dan mereka juga mau membuka hati untuk menerimaNya.  

2. Doakan agar ada pekerja yang terbeban dan mau diutus untuk melayani suku ini. 
Berdoa agar budaya-budaya yang dimiliki suku Bawean dapat dipakai untuk 
mempermudah pelayanan Injil di sana.  

3. Berdoa bagi adanya lembaga & gereja yang digerakkan oleh Tuhan untuk mengadopsi 
suku Bawean. Selain untuk pemenuhan kebutuhan rohani, juga kebutuhan untuk 
meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.  

Sumber: CD-ROM SABDA/LINK  

Surat Anda  

Dari: "kiki matakena" <j_matakena@> 
>Salam Kasih Dalam Tuhan Kita Yesus Kristus ! 
>Sebelumnya saya mohon maaf, karena mungkin saya orang baru di 
>milis ini, namun setelah sepintas saya membaca terutama dalam 
>"pokok-pokok doa", tidak ada sama sekali pokok doa untuk saudara- 
>saudara kita yang ada di Maluku (Maluku dan Maluku Utara), yang 
>setiap hari terbunuh. Saya juga ingin menanyakan sampai sejauh 
>mana kepedulian misi ini terhadap kesengsaraan yang dialami oleh 
>masyarakat Kristen Maluku. Karena sampai sekarang, tidak ada 
>satupun oraganisasi-organisasi gereja yang ada di Indonesia yang 
>bersuara lantang/vokal memberikan dukungan terhadap saudara2nya di 
>Maluku yang sangat dibutuhkan. Saya berharap melalui milis ini ... 
>dapat menggugah hati umat Kristiani di Indonesia untuk sedikit 
>memperhatikan dan memberikan semangat kepada masyarakat Kristen 
>di Maluku. Sepintas saya juga membaca tentang keberhasilan 
>missionaris diberbagai belahan bumi ... namun di Maluku terjadi 
>sebaliknya ... beribu-ribu umat kristiani dijadikan muslim ... 
>"Masuk Islam atau Mati". 
>Untuk itu saya hanya mengusulkan, bukankah ini merupakan tanggung 
>jawab kita semua ...?? 
>Tuhan Menyertai Kita sekalian 
>Syaloom  
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Redaksi: 
Terima kasih untuk himbauan dan sarannya. Sebenarnya e-Misi telah memuat informasi 
tentang Ambon dan Maluku beberapa kali, dan pada edisi ini sekali lagi kami 
mewartakan berita tentang Maluku di kolom 'Doa Bagi Misi Dunia'. Di dalam Gerakan 
Doa selama bulan Ramadhan (dengan memakai buku panduan doa '30 Hari Doa 
Bangsa- bangsa') kita akan berdoa bagi suku-suku di dunia, dan khusus untuk 
Indonesia ditambah 10 hari untuk berdoa bagi suku-suku di Maluku (lihat daftar di 
bawah). Jika anda belum menerima kiriman panduan doa [30-Hari] tersebut, silakan 
mendaftarkan diri di email:  

< subscribe-i-kan-buah-doa@xc.org >  

DAFTAR ISI (Tambahan) -- "10 Doa Suku-Suku Maluku dan Ambon" 

Tanggal  02 -- [30-Hari][x01]  Suku Larile-Wakasihu(P. Ambon)  
Tanggal  05 -- [30-Hari][x02]  Suku Asilulu(P. Ambon)  
Tanggal  07 -- [30-Hari][x02]  Suku Lisela(P. Buru)  
Tanggal  09 -- [30-Hari][x04]  Suku Seith-Kaitetu(P. Ambon)  
Tanggal  12 -- [30-Hari][x05]  Suku Hitu(P. Ambon)  
Tanggal  14 -- [30-Hari][x06]  Suku Hatuhaha(Maluku Tengah)  
Tanggal  16 -- [30-Hari][x07]  Suku Tulehu-Liang(P. Ambon)  
Tanggal  19 -- [30-Hari][x08]  Suku Ternate(Maluku Utara)  
Tanggal  21 -- [30-Hari][x09]  Suku Tidore(Maluku Utara)  
Tanggal  23 -- [30-Hari][x10]  Kota Ambon  

"Don't pray for the persecution to stop. Pray that the church will stand strong in the face 
of persecution."  

 

“  Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata: 
"Siapakah yang akan Kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk Aku?"  
Maka sahutku: "Ini aku, utuslah aku!"'  ”  

—(Yesaya 6:8) 

 

  

mailto:subscribe-i-kan-buah-doa@xc.org
http://alkitab.mobi/?Yesaya+6%3A8
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e-JEMMi 46/Desember/2000  
Editorial 

Shalom.  

Dalam kolom 'Cerita Misi' edisi ini dapat kita ketahui bahwa pergumulan para sepupu 
yang telah mengenal Yesus dan bertobat tidaklah mudah. Ada kemungkinan mereka 
akan diusir dari komunitasnya, dipecat dari pekerjaan, dikucilkan, dan sebagainya. 
Namun tidak dapat dipungkiri, bahwa sebenarnya merekalah yang akan menjadi kunci 
utama untuk mengabarkan Injil di daerah tempat tinggalnya. Karena itu, marilah kita 
bersatu hati (bersama e-DOA) untuk mendoakan mereka agar tetap kokoh dalam 
imannya kepada Yesus di tengah-tengah penderitaan yang mereka alami.  

Selain itu, saat ini pasti anda sudah mulai sibuk mempersiapkan Natal. Saat kita 
merayakan Natal nanti, bersediakah anda menjadi saksi-saksi Allah bagi para sepupu 
yang saat ini ada di sekitar kita? Terus doakan agar Yesus yang telah lahir untuk kita 
dapat juga lahir di hati para sepupu kita.  

Selamat berdoa dan bersaksi!  

Staf Redaksi  
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Profil Bangsa: Suku Jawa Pesisir Kulon (Jawa Barat) 

Populasi : 2.500.000 jiwa Bahasa : Jawa: Ngoko Cerbon Anggota Gereja : 6.000 
(0,24%) Alkitab dalam bahasa Jawa Pesisir : Tidak Ada Film Yesus dalam bahasa ini : 
Tidak Ada Program penginjilan radio dalam bahasa : Tidak Ada Jawa Pesisir Kulon  

Pusat wilayah kediaman suku Jawa Cirebonan asli terletak di Kodya Cirebon, 
Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Indramayu di propinsi Jawa Barat. Orang Jawa 
Cirebonan tinggal di sekitar kota-kota kecil seperti Patrol, Anjatan, dan Haurgelis, yang 
ada di sekitar sebelah timur, yaitu Sungai Sanggarung. Di seberangnya, ada juga 
beberapa desa orang `cerbon' yaitu di propinsi Jawa Tengah. Batasnya di sebelah 
selatan adalah desa-desa yang terletak di Gunung Ceremai sedangkan batas utaranya 
adalah desa-desa di pinggir pantai Laut Jawa.  

Walau orang Jawa Pesisir Kulon lahir di wilayah orang Sunda tetapi mereka memakai 
bahasa Jawa ngoko, yang merupakan suatu dialek campuran bahasa Jawa, Sunda, 
Arab, Melayu, dll.  

Cirebonan merupakan panduan dari `ci' yang berarti air dan `rebon' yang berarti udang. 
Dari semua daerah orang 'cerbon' terkenal karena ikan asinnya, petisnya, terasinya dan 
udang segarnya. Tentu mayoritas penduduknya mencari nafkah di laut sebagai nelayan 
atau di daratan sebagai petani. Rata-rata tanah orang 'cerbon` adalah tanah yang 
subur. Di sini terdapat areal perkebunan yang luas yang menghasilkan kopi, gula dan 
tembakau kwalitas ekspor. Pabrik penghasil minyak tanah dan bensin milik pemerintah 
juga terletak di sini. Pengrajin menciptakan produk-produk yang berharga dari tanah liat, 
kayu, rotan maupun proses batik yang berlaku luas di pasar domestik maupun 
internasional. Demikian juga mereka bekerja dalam bidang pelayanan pemerintahan, 
pendidikan, medis, keuangan, telekomunikasi dan kesenian. Buah Jeruk maupun buah 
mangga dermayu dari Cirebon terkenal di seluruh Nusantara. Kota Cirebon juga dikenal 
sebagai kota tujuan pariwisata karena banyak peninggalan lama, antara lain: Keraton 
Kesepuhan, Keraton Kanoman, Keraton Kacirebonan, Mesjid Panjunan, Keraton 
Kaprabonan, Gua Sunyaragi, dan Panjang Jimat.  

Sebagian besar orang Jawa `cerbon' mengaku sebagai umat Islam Sunni walaupun ada 
juga sebagian yang mengaku sebagai umat Islam Sufi. Praktek okultisme masih 
nampak sangat kental di kalangan suku ini.  

Kalau dipandang dari segi materi, suku Jawa Cirebonan tidak kekurangan. Hasil alam 
dan industrinya cukup berlimpah. Namun demikian masih diperlukan usaha untuk 
menambah, meningkatkan dan mengelolanya serta membuat jalan perdagangan 
ekspor/impor hasil daerah agar lebih lancar.  
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Cerita Misi: [30-Hari] Era Baru Untuk Perintisan Gereja  

e-DOA<subscribe-i-kan-buah-doa@xc.org>  

Kita harus jujur melihat kenyataan bahwa walaupun telah diadakan banyak 
penyelesaian di beberapa bagian dunia, namun sampai saat ini para sepupu 
merupakan kelompok mayoritas yang masih sangat diabaikan. Kebanyakan petobat 
baru akan menjadi asing bagi suku-suku mereka sendri sebab banyak dari mereka tidak 
berbicara dengan bahasa asal mereka lagi, karena (mereka tidak lagi berkumpul dan 
bergaul dengan keluarga asli). Benarkah keadaan ini menjadi penyebab banyaknya 
para sepupu yang belum dijangkau? Atau penyebab lainnya ialah kehidupan tetangga 
Kristen mereka yang menunjukan pola hidup yang kontras dengan ajaran Tuhan 
Yesus?  

Lebih dari 500 tahun yang lalu Islam telah tiba di sepanjang pesisir yang penduduknya 
kebanyakan begitu setia kepada Islam sampai hari ini. Di Indonesia melalui periode 
pendudukan Portugis dan Belanda hingga sekarang usaha-usaha ditingkatkan oleh 
kaum sepupu pribumi untuk mempertahankan kebudayaan, kepercayaan dan 
indentitasnya dimana setiap etnik penduduk membangun tembok-tenbok pertahanan 
mereka. Umat percaya masih sering dipandang oleh para sepupu sebagai kebudayaan 
asing dan bagi mereka agama Kristen merupakan kepercayaan yang mengagumkan 
bagi pemeluknya. Usaha besar yang dilakukan para utusan Injil untuk membawa para 
petobat baru dari sepupu untuk tetap berdiri dalam komunitas Muslim.  

Pertahanan-pertahanan yang dilakukan oleh komunitas Muslim terhadap pesan-pesan 
Injil adalah mengasingkan, mengucilkan dan mengancam mereka yang percaya dari 
komunitas tersebut. Sampai akhirnya para utusan Injil harus memindahkan para petobat 
ini dari komunitas dan gaya hidup mereka yang semula dan menempatkan mereka ke 
dalam gereja. Dan seringkali para petobat inimenemukan "keluarga rohani" sebagai 
pengganti keluarga mereka yang asli, dan meninggalkan semua cara-cara dan 
kebudayaan yang terdapat dari kelompok etnik mereka dan akhirnya tidak melanjutkan 
komunikasi dengan kawan-kawan sepupu mereka yang terdahulu. Keadaan ini begitu 
kontras dengan pesan-pesan Paulus yang berkata: "Selanjutnya hendaklah tiap-tiap 
orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya dan dalam keadaan 
seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat" 
(I Korintus 7:17).  

Salah satu dasar perubahan yang terjadi di seluruh dunia adalah kembali kepada 
prinsip-prindip yang diikuti oleh Paulus berkenaan dengan para petobat yang masih 
tersisa di dalam sosial dan kebudayaan yang telah menyatu dalam kehidupan mereka 
sebelumnya. Orang-orang percaya dirasakan oleh komunitas mereka sebagai saudara- 
saudara sepupu mereka, sebab bagaimanapun juga keterikatan dalam persekutuan 
satu dengan yang lain dari masing-masing penduduknya yang membuat keputusan 
yang sama dan yang mentaati Kristus (petobat lainnya). Sebagai hasilnya Injil akan 
mulai diperkenalkan oleh mereka yang telah menerima Kristus kepada komunitas-
komunitas mereka yang belum diselamatkan.  

mailto:subscribe-i-kan-buah-doa@xc.org
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Perubahan Tingkah Laku Para Petobat 

Sampai sekarang kehidupan para petobat baru yang telah membagikan kesaksian 
mereka dan karena langkah-langkah yang telah mereka ambil mendapat sambutan 
khusus, terlebih ketika mereka membagikan pengorbanan yang telah mereka buat dan 
hasil penganiayaan seperti ditolak oleh keluarga dan komunitas mereka telah membuat 
kita mendengar ada seorang petobat yang diputuskan dari keluarga mereka, maka kita 
harus menerima dengan penuh perhatian dan rasa tanggung jawab terhadap keadaan 
mereka. Rencana Allah adalah untuk semua orang sepupu yang menerima Kristus akan 
menjadi saksi-saksi hidup di tengah-tengah mereka dan menjadi bagian dari komunitas 
mereka. Inilah panggilan mereka.  

Dengan pedoman doa tahunan ini ingatlah mereka dalam doa-doa anda. Kita perlu 
berdoa untuk gereja yang teraniaya dan menderita, tanpa kita juga harus berdoa untuk 
pertumbuhan pengikut-pengikut Kristus dari latar belakang sepupu. Kita perlu berdoa 
bersama untuk persekutuan mereka dalam kebudayaan yang sesuai dan yang dapat 
diterima dan dihormati oleh komunitas mereka. Orang-orang ini yang begitu berpotensi 
untuk memulai gerakan-gerakan Kristen di dalam komunitas sepupu.  
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Sumber Misi  

Bagi anda yang saat ini mencari sumber inspirasi tentang Natal, berikut ini ada 
beberapa Situs yang dapat anda jelajahi, yaitu:  

Peggiesplace 

==>http://www.peggiesplace.com/Christmas.htm (A Top Ten Christmas!)  
==>http://www.gospelcom.net/peggiesplace/sing.htm (A Christmas Quiz)  
==>http://www.gospelcom.net/peggiesplace/index.html Situs PeggiesPlace merupakan 
tempat yang sangat bagus untuk anda kunjungi. Situs dengan pengantar bahasa Inggris 
ini dipenuhi dengan sumber-sumber Kristen yang sangat menarik. Bila saat ini anda 
sedang mencari-cari ide-ide acara Natal (cerita/artikel), 'The Celebration Room!' salah 
satu ruangan dalam Peggiesplace yang siap menolong anda. Silakan menikmati 'A Top 
Ten Christmas!'  

Songs Of Praise 

==> http://songsofpraise.org/theperfectgift.htm  
"The Perfect Gift" musikal Natal karya Dan Zigler dan Elton Smith, telah diluncurkan 
oleh 'Songs of Praise'. Karya musikal ini cocok bagi gereja, paduan suara dan juga 
pertunjukkan drama Natal. "The Perfect Gift" merupakan kombinasi unik dari musik asli 
dengan cerita yang didasarkan pada Injil. Silakan download program/musik tersebut 
secara gratis untuk kepentingan non-komersial.  
Sumber: INTERNET FOR CHRISTIANS, August 15, 2000  

Beberapa URL lain yang mengulas tentang Natal:  

Annie's Christmas Welcome Page  
http://www.annieshomepage.com/christmas.html  

Christmas Moments by Ron Hutchcraft (Kumpulan artikel Natal untuk dibaca atau 
didengar dengan Real Audio)  
http://www.gospelcom.net/rhm/xmasmom/  

Christmas with House2House  
http://www.house2house.org/christmaswithp-a.html  

A Religious Christmas (The Southern Gospel News Magazine)  
http://members.tripod.com/~southerngospelnews/main.html  

Christmas Greetings from ACTS International  
http://www.gospelcom.net/actsi/christmas/  

Welcome to Christmas Reflections  
http://www.geocities.com/~true_alien/christmas/  

http://www.peggiesplace.com/Christmas.htm
http://www.gospelcom.net/peggiesplace/sing.htm
http://www.gospelcom.net/peggiesplace/index.html
http://songsofpraise.org/theperfectgift.htm
http://www.annieshomepage.com/christmas.html
http://www.gospelcom.net/rhm/xmasmom/
http://www.house2house.org/christmaswithp-a.html
http://members.tripod.com/~southerngospelnews/main.html
http://www.gospelcom.net/actsi/christmas/
http://www.geocities.com/~true_alien/christmas/
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Doakan Misi Dunia  

Pakistan 

Ada lebih dari 17 juta suku Sindhi Muslim di Pakistan, tetapi kurang dari 100 orang yang 
percaya pada Kristus. Kebanyakan mereka adalah orang terpelajar yang tinggal di 
berbagai kota. Apa yang terjadi dengan mayoritas orang Sindhi yang merupakan petani 
yang sangat miskin dan tidak terpelajar di daerah pedesaan? Beberapa dari mereka 
telah mendengar berita Kristus melalui Radio, tetapi mayoritas mereka belum pernah 
berhubungan dengan orang Kristen. "Indus Christian Fellowship" membuat 
kontak/hubungan dan melayani penduduk desa Sindhi melalui pelayanan kesehatan 
masyarakat dan tim pengembangan desa. Dengan menyediakan pelayanan kesehatan, 
melatih petugas kesehatan, dan mengajar orang dewasa untuk membaca, tim 
pelayanan telah memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh penduduk setempat. 
Mereka juga memiliki banyak kesempatan untuk melakukan dan mensharingkan kasih 
dan kebenaran dari Injil. Namun keluarga dan tetangga mereka justru seringkali 
menganiaya penduduk desa yang percaya pada Kristus. Walaupun demikian 
kebanyakan penduduk Kristen tetap tinggal di desanya dan meneruskan pertumbuhan 
iman mereka. Doakan untuk pekerja yang bersungguh hati untuk melayani di desa- 
desa. Doakan kelanjutan bagi terbukanya Injil.  
Sumber: Global Prayer Digest, Oct. 4  

Kolombia 

Kaum pemberontak di Kolombia membakar Alkitab dan rumah-rumah penduduk serta 
memaksa penduduk Kristen keluar dari desanya. Menurut laporan dari lembaga 
pelayanan "New Tribes Mission", anggota-anggota FARC yang merupakan kelompok 
pemberontak telah menganiaya suku Kogui. Lembaga pelayanan tersebut tidak memiliki 
pekerja di antara penduduk, tetapi para misionaris menerima sebuah surat dari suku 
Kogui yang menceritakan penderitaan mereka secara terperinci. Tentara FARC mulai 
menjarah rumah-rumah penduduk di desa Kogui tanggal 12 September yang lalu. 
Mereka menumpuk Alkitab Perjanjian Baru, buku pujian, dan bacaan dalam bahasa 
Kogui di tengah kota dan membakarnya. Kemudian para pemberontak memerintahkan 
orang yang menerjemahkan Perjanjian Baru dalam bahasa Kogui dan semua penduduk 
Kristen di desa Kogui untuk meninggalkan desa, jumlahnya sekitar 33 orang.  

"Kami mengetahui bahwa sangatlah sulit dan menyedihkan saat meninggalkan semua 
yang kami miliki, tapi kami tidak kalah atau gagal," sebaris kalimat dalam surat yang 
ditujukan kepada para misionaris. "Tuhan ada di sini dan Dia selalu menyertai kami. 
Kemana pun kami pergi tidak menjadi masalah. Dia akan melangkah di depan kita dan 
bersama kami." FARC adalah kelompok pemberontak yang juga telah menahan 3 orang 
misionaris dari "New Tribes".  
Sumber: Religion Today, Oct.2  

Tiongkok 
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Menurut laporan 'Hong Kong-based Information Center for Human Rights and 
Democracy', lebih dari 50 orang anggota gereja-gereja bawah tanah telah ditangkap di 
3 propinsi. Pertemuan diadakan setelah 3 penginjil dari Amerika dilepaskan diantara 
130 orang yang ditangkap di Propinsi Henan minggu lalu. Pusat kebebasan beragama 
berkata bahwa pasangan suami istri HC dan SL, serta PL (semuanya dari California) 
telah dipukuli, ditendang dan dibelenggu tangannya dengan sangat kencang sehingga 
tangannya menjadi mati rasa selama berhari-hari. Ketiga orang ini akhirnya diijinkan 
meninggalkan Tiongkok. Sekitar 70 orang dari mereka yang ditangkap oleh polisi 
minggu lalu telah dipindahkan ke penjara dan mungkin akan dituduh sebagai pengikut 
sebuah sekte. Semua orang tersebut adalah anggota gereja Fangcheng di Tiongkok, 
satu dari beberapa gerakan gereja rumah yang dicap pemerintah sebagai "sekte setan". 
Berita penangkapan tersebut sangatlah memalukan bagi Tiongkok, karena pemimpin 
gereja yang diakui pemerintah baru-baru ini mengklaim bahwa negara telah menjamin 
kebebasan beragama lebih besar dari pada sebelumnya.  
Sumber: August 28, Charisma News, NEWSBRIEF--2000-08-31  

Pokok Doa  

1. Berdoa agar Tuhan mencurahkan Roh Kudus, berkat dan kasihNya di tengah-tengah 
suku Jawa Pesisir Kulon, agar terang dan kemuliaan Tuhan bercahaya atasnya.  

2. Berdoa agar Tuhan menyediakan pekerja: pendoa syafaat, penerjemah Alkitab, kaum 
profesional untuk melayani suku Jawa Pesisir Kulon.  

3. Berdoa agar ada lembaga & gereja-gereja yang tergerak untuk mengadopsi suku Jawa 
Pesisir Kulon dan juga terbeban dalam meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.  

4. Doakan untuk usaha menambah, meningkatkan, mengelola hasil alam dan industrinya, 
juga memperlancar jalan perdagangan ekspor impor hasil daerah, agar dapat memenuhi 
kebutuhan hidup daerah yang lebih baik.  

Sumber: CD-ROM SABDA/LINK  
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Dari Meja Redaksi: Komentar Tentang E-Doa Dan [30 
Hari]  

e-DOA, yang mengirimkan pokok doa '30 Hari Doa Bangsa-bangsa' pada bulan 
Ramadhan ini telah berjalan selama kurang lebih 2 minggu. Kami sangat bersyukur 
dengan respon-respon dan partisipasi para penerima pokok doa. Berikut ini adalah 
beberapa surat respon/komentar dari para penerima pokok doa (sebenarnya ada lebih 
banyak lagi, namun keterbatasan tempat, kami tidak dapat memuat semuanya minggu 
ini -- tetapi akan kami muat pada minggu-mingu berikutnya). Respon anda sangat 
menggembirakan dan pasti akan mendorong kita semua untuk lebih semangat lagi 
berdoa agar Kerajaan Tuhan semakin jelas dinyatakan. Sekali lagi terima kasih untuk 
respon anda.  

Komentar-Komentar 

Dari: Aspita Siambaton <Aspita@> 
>Terima kasih, dan kami akan dukung terus dalam doa-2 kami, dan 
>mohon kirim pokok doanya, dan kepada para cc mohon ditanggapi jika 
>bersedia. Tuhan Yesus memberkati. 
>Syalom, Aspita 
 
Dari: Irwan N Kristijanto <nehemiak@> 
>Terima kasih kepada koordinator i-kan-buah-doa, yang telah mengikut 
>sertakan saya dalam berdoa bagi bangsa-bangsa. 
>Tuhan Yesus memberkati semua. 
>Salam sejahtera, Nehemia 
 
Dari: "Christ's love" <hendrik@> 
>Makasih atas kepercayaan untuk saya, biarlah kuasa Roh Kudus yang 
>berkarya di dalamnya.. 
>Salam hangat, Ongen T 
 
Dari: Bukti Tamba <btamba@> 
>Saya sebagai seorang Gembala Sidang di Gereja [...] setiap hari 
>Jum'at s/d Sabtu, secara teratur mengadakan Doa dan Puasa sejak 99, 
>antara lain kami berdoa bagi Negara-negara yang berpenduduk padat 
>dan banyak permasalahan iman, juga kami berdoa bagai semua benua, 
>pulau-pulau terpencil. Hanya memang kami tidak begitu mengetahui 
>kondisi atau informasi mengenai Australia. Trimakasih buat informasi 
>Anda. Kami akan terus bedoa untuk meningkatkan iman orang percaya 
>agar siap menyambut kedatangan Yesus Tuhan yang kedua kalinya. 
>Tuhan memberkati.  

Catatan: 
Bagi anda yang ingin mengirimkan komentar tentang e-Doa, silakan berikan judul pada 
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surat anda "Komentar e-Doa" dan kirim ke: Staf e-DOA <owner-i-kan-buah-
doa@xc.org> atau Endah <endah@sabda.org>  

Surat Anda  

Dari: Agnes Chang <lolypop_bethany@> 
>Shalom, 
>Dengan adanya informasi mengenai suku-suku, sangat membantu saya 
>dalam pemetaan rohani. Saya ingin informasi data mengenai suku 
>Banyumas, bukankah suku Cilacap adalah suku Banyumas? Tolong 
>dikirim, ya....yang komplit...Jangan lupa doakan Cilacap, karena 
>orang-orang Cilacap suka ngegosip, sehingga membuat gereja sukar 
>bertumbuh. Saya jadi penasaran ingin mengetahui informasi latar 
>belakangnya supaya doanya tepat sasaran. 
>Sekian dan Terima kasih, ditunggu secepatnya, ok!! 
>Tuhan Memberkati 
>* Agnes*  

Redaksi: 
Kami bersyukur bahwa informasi mengenai suku-suku telah membantu pelayanan doa 
anda. Data mengenai suku Banyumas sudah pernah kami muat di terbitan e-JEMMi 
yang lalu (edisi 014), untuk itu silakan melihat arsip e-JEMMi dari alamat:  
< http://www.sabda.org/misi/e-jemmi/ > 
Data-data yang lebih lengkap bisa anda dapatkan di CD-ROM SABDA. Dan untuk Sdri. 
Agnes, melalui jalur pribadi kami telah mengirimkan informasi yang anda inginkan.  

Selamat berdoa bagi Suku Banyumasan dan suku-suku lain di Indonesia!  

 

“  Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata: 
"Siapakah yang akan Kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk Aku?"  
Maka sahutku: "Ini aku, utuslah aku!"'  ”  

—(Yesaya 6:8) 
 
  

mailto:owner-i-kan-buah-doa@xc.org
mailto:owner-i-kan-buah-doa@xc.org
mailto:endah@sabda.org
http://www.sabda.org/misi/e-jemmi/
http://alkitab.mobi/?Yesaya+6%3A8
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