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e-JEMMi Tahun Baru/Januari/2001  
Editorial 

Salam dalam Kasih Kristus.  

Dengan ini, segenap staf redaksi e-JEMMi mengucapkan :  

"SELAMAT MEMASUKI TAHUN BARU 2001" 

Bersyukur pada Tuhan karena kita telah diberi kesempatan untuk memasuki tahun yang 
baru. Untuk mengawali tahun 2001, Redaksi e-JEMMi akan menyajikan STRATEGI 
DOA "TUJUH HARI" UNTUK KRISTEN SEDUNIA. Harapan kami ketujuh poin ini dapat 
menolong kita untuk tetap tekun berdoa di tahun 2001, setiap hari, dan setiap minggu :) 
Selain itu, kita dapat belajar tidak hanya berdoa bagi diri sendiri, tapi juga berdoa bagi 
orang lain dan bagi bangsa-bangsa dan suku-suku yang masih tinggal dalam kegelapan 
dan hidup dalam ketidak-adilan.  

Bersama ini juga, kami memberitahukan bahwa "30 Hari Doa bagi Bangsa- bangsa" 
yang dikirimkan oleh e-Doa telah berakhir. Puji Tuhan, karena lebih dari 4500 "PenDoa 
(Penerima Pokok Doa)" ikut bergabung untuk berdoa secara khusus bagi para sepupu 
di bulan Ramadhan yang lalu. Harapan kami, semangat kita untuk mendoakan mereka 
tidak berhenti sampai di sini saja tetapi kita semakin terus giat berdoa di tahun 2001.  

Akhir kata, marilah di tahun baru ini kita belajar:  

a. mengetahui apa yang telah/sedang Allah kerjakan di dunia,  
b. mengabarkan Injil melalui pelayanan misi, dan  
c. melakukan kehendak Allah melalui doa-doa yang kita naikkan.  

Harapan kami kiranya kehendak Tuhan dinyatakan dan nama Tuhan dimuliakan di 
seluruh bumi :) !!  

Selamat Berdoa dan Melayani,  
Staf Redaksi e-JEMMi  

Strategi Doa "Tujuh Hari" Untuk Kristen Sedunia 

1. Setiap SENIN : Berdoa untuk Penginjilan Dunia (World Evangelism)  

Silakan berdoa untuk suku-suku, bangsa-bangsa dan organisasi- organisasi 
penginjilan yang Tuhan gerakkan/bebankan untuk anda doakan (misalnya 
Indonesia), khususnya untuk hal-hal berikut:  
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o Pekerja-pekerja Untuk Tuaian Panen Raya -- (Matius 9:38)  
(Apakah anda bersedia untuk dipakai Tuhan?)  

o Pintu-pintu yang terbuka bagi setiap bangsa -- (Kolose 4:2,3}})  
(Terutama agar pintu-pintu terbuka lebar karena masih terdapat 5300+ 
suku-suku terabaikan di dunia yang belum terjangkau oleh Injil)  

o Tuaian yang melimpah -- (2 Tesalonika 3:1)  
(Berdoa setiap hari untuk benih-benih hasil dari penginjilan)  

o Pendanaan untuk tuaian/pekerja -- (Roma 10:14,15}})  
(Berdoa agar lebih banyak orang yang Tuhan gerakan untuk diutus)  

2. Setiap SELASA : Berdoa untuk *Gereja Anda* (The Church)  

Doakanlah dan imani jawaban-jawaban doa yang anda panjatkan bagi gereja 
anda :  

o PEMIMPIN-PEMIMPIN YANG BERDOA: "Dan supaya kami sendiri dapat 
memusatkan pikiran dalam doa..." -- (Kisah Para Rasul 6:4)  

o JEMAAT-JEMAAT YANG MELAYANI: "Bertolong-tolonganlah 
menanggung bebanmu!... -- (Galatia 6:2)  

o ORANG-ORANG YANG MEMUJI: "Tetapi kamulah...imamat yang rajani,... 
supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia,..." 
-- (1 Petrus 2:9)  

3. Setiap RABU : (World Issues) Berdoa untuk *persoalan-persoalan aktual di 
seluruh dunia*  

Berita-berita harian(melalui koran, TV, maupun radio) sering kali digunakan 
sebagai pokok-pokok doa bagi para pendoa yang sensitif. Mereka dapat 
menggunakan segala topik berita mulai dari kejahatan dan kemiskinan sampai ke 
berita perang, kelaparan dan bencana- bencana alam (dimana semuanya itu 
akan menjadi penghalang yang besar bagi pemberitaan Injil). Untuk menolong 
anda mendoakan persoalan- persoalan tersebut, anda dapat mengggunakan 
prinsip doa yang didasarkan pada Kisah 1:8. (Hal tersebut menolong kita untuk 
berdoa secara bertahap berdasarkan daerah yaitu lokal, regional dan global).  

o BERDOA UNTUK "YERUSALEM" ANDA (yaitu persoalan-persoalan 
lokal): Doakan persoalan-persoalan khusus yang terjadi di kota anda, 
Khususnya doakan mereka yang mengalami kelaparan, terluka atau 
dipenjara.  

o BERDOA UNTUK "YUDEA DAN SAMARIA" ANDA (persoalan-persoalan 
regional dan nasional): Persoalan-persoalan serius apa saja yang terjadi 
di daerah/propinsi/bangsa anda yang membutuhkan dukungan doa?  

o BERDOA UNTUK "UJUNG BUMI" (persoalan-persoalan internasional) 
Persoalan-persoalan dunia apa saja yang perlu didoakan hari ini?  

4. Setiap KAMIS : Berdoa untuk *Kebangunan Rohani* (Spiritual Awakening)  

Ingatlah empat fokus yang harus didoakan untuk meminta pencurahan baru dari 
Roh Kudus bagi Gereja-Nya di seluruh dunia :  

http://alkitab.mobi/?Matius+9%3A38
http://alkitab.mobi/?Kolose+4%3A2
http://alkitab.mobi/?2+Tesalonika+3%3A1
http://alkitab.mobi/?Roma+10%3A14
http://alkitab.mobi/?Kisah+Para+Rasul+6%3A4
http://alkitab.mobi/?Galatia+6%3A2
http://alkitab.mobi/?1+Petrus+2%3A9
http://alkitab.mobi/?Kisah+1%3A8
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o Pertobatan dan kerendahan hati -- (2 Tawarikh 7:14)  
o Kerinduan hati yg mendalam untuk mencari Tuhan -- (Yeremia 29:13)  
o Kemurahan hati yang memberi dan berlimpah -- (Yesaya 58:10-12)  
o Kesatuan hati yang kudus -- (Yohanes 17:20,21)  

5. Setiap JUMAT : Berdoa untuk *Keluarga Anda* (The Family)  

Masa-masa pertumbuhan di awal kehidupan Yesus (lihat Lukas 2:52) 
menunjukkan tentang kunci/cara bagaimana mendoakan keluarga anda. Doakan 
supaya keluarga anda bertumbuh seperti berikut :  

o Secara ROHANI (dalam hubungannya dengan Tuhan)  
o Secara SOSIAL (dalam hubungannya dengan orang lain)  
o Secara MENTAL (bertumbuh dalam kebijaksanaan)  
o Secara FISIK (berkembang secara fisik, mis. kesehatan yang baik)  

6. Setiap SABTU :(Spiritual Authority) Berdoa untuk *Pemimpin-pemimpin Negara*  

Doakan Kepala Negara dan para pemimpin yang berkuasa di negara- negara 1 
Timotius 2:1,2}}) agar tangan Tuhan bekerja melalui mereka. Doakan pokok-
pokok doa berikut :  

o Pemimpin-pemimpin yang tidak adil akan melakukan kesalahan- 
kesalahan, yang bisa membuka kesempatan PI. -- (Mazmur 109:29)  

o Pemimpin-pemimpin tirani jatuh/kehilangan kekuasannya, melalui doa-doa 
yang kita panjatkan. -- (Mazmur 5:10)  

o Pemimpin-pemimpin yang telah mengenal Tuhan menemukan 
kebijaksanaan rohani, untuk memimpin negaranya. -- (Amsal 28:2)  

o Para pemimpin menerima berita Injil secara pribadi.-- (Yes 52:15)  
o Para pemimpin menyadari bahwa kekuasaan yang mereka miliki berasal 

dari Tuhan. -- (Daniel 2:19-22}})  
7. Setiap MINGGU : Berdoa untuk Pertumbuhan Pribadi (Personal Growth)  

Penting bagi anda untuk menjadi pendoa syafaat yang efektif bagi Allah dan 
tentara Allah yang memperjuangkan kebenaran melalui kehidupan pribadi anda. 
Doakan agar Tuhan memberkati anda dengan :  

o Integritas -- (Ibrani 13:18)  
o Kemurnian -- (Mazmur 51:1,2}})  
o Kesediaan -- (Yesaya 6:8)  

 
(Sumber: Every Home for Christ "World Prayer Map")  

“  'Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata:  

"Siapakah yang akan Kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk Aku?" Maka 
sahutku: "Ini aku, utuslah aku!"'  

”  

http://alkitab.mobi/?2+Tawarikh+7%3A14
http://alkitab.mobi/?Yeremia+29%3A13
http://alkitab.mobi/?Yesaya+58%3A10-12
http://alkitab.mobi/?Yohanes+17%3A20%2C21
http://alkitab.mobi/?Lukas+2%3A52
http://alkitab.mobi/?1+Timotius+2%3A1%2C2
http://alkitab.mobi/?1+Timotius+2%3A1%2C2
http://alkitab.mobi/?Mazmur+109%3A29
http://alkitab.mobi/?Mazmur+5%3A10
http://alkitab.mobi/?Amsal+28%3A2
http://alkitab.mobi/?Yes+52%3A15
http://alkitab.mobi/?Daniel+2%3A19
http://alkitab.mobi/?Ibrani+13%3A18
http://alkitab.mobi/?Mazmur+51%3A1
http://alkitab.mobi/?Yesaya+6%3A8
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—(Yesaya 6:8) 

 

“  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
http://alkitab.mobi/?Yesaya+6%3A8
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e-JEMMi 01/Januari/2001  
Editorial 

Salam dalam Kasih Kristus.  

Selamat berjumpa dalam edisi perdana e-JEMMi di tahun 2001 ini. Bila anda cermati 
dalam kolom "Sekilas Isi" maka anda akan mendapati bahwa format e-JEMMi sedikit 
diubah. Mudah-mudahan format baru ini dapat memberikan nuansa baru. Kolom baru 
yang kami tambahkan adalah "Doa Bagi Indonesia", akan berisi info terbaru tentang 
yang terjadi di negeri kita tercinta yang perlu kita doakan. Nah, bagi anda yang memiliki 
info-info baru tentang Indonesia yang perlu kita doakan bersama, silakan kirim ke 
redaksi e-JEMMi: < endah@sabda.org >  

Sajian untuk mengawali tahun 2001 ini adalah beberapa indikasi dan ulasan yang 
bertemakan tentang "Revival". Marilah kita bersama  

bangkit dalam doa  

bangkit dalam kesatuan  

bangkit dalam keberanian  

bangkit dalam pujian (dan penyembahan)  

bangkit dalam kekudusan  

bangkit/gerak dalam kuasa Supranatural/Tuhan  

(prinsip dari 2Tawarikh 20)  

sehingga kita di-"Revive" dan bersemangat melayani dalam kebangunan rohani yang 
sejati -- yaitu kita punya kerinduan mengasihi dan mencari jiwa-jiwa yang terhilang 
(berapapun harganya)!!  

Akhir kata, Selamat Melayani dan Berdoa! [Bisa dijadikan prakata untuk Tahun ini ... :)]  

Tuhan memberkati. Staf Redaksi  

  

mailto:endah@sabda.org
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Artikel Misi: Kapan Kita Membutuhkan Revival?  

Berikut ini adalah 50 "gejala" kebutuhan lawatan baru dari Roh Kudus!!  

Kita Membutuhkan 'REVIVAL' (Kebangunan Rohani) ...  
... ketika kita tidak mengasihi Dia seperti yang dulu kita lakukan.  
... ketika kepentingan dan kesibukan duniawi lebih penting bagi kita daripada kekekalan.  
... ketika kita lebih suka melihat televisi, membaca buku dan majalah sekuler daripada 
membaca Alkitab dan berdoa.  
... ketika kita lebih suka menghadiri aktivitas sosial atau jamuan makan malam di Gereja 
daripada menghadiri persekutuan doa.  
... ketika konser lebih menarik daripada persekutuan doa.  
... ketika kita hanya memiliki sedikit keinginan atau bahkan tidak memiliki keinginan 
sama sekali untuk berdoa.  
... ketika kita lebih suka menerima uang daripada membagikan uang.  
... ketika kita memilih orang yang tidak memenuhi standar Alkitab dan menempatkannya 
sebagai pemimpin di gereja kita.  
... ketika kehidupan Kekristenan kita tidak memiliki sukacita dan semangat.  
... ketika kita mengetahui kebenaran di dalam benak kita namun tidak menerapkan 
kebenaran itu dalam hidup kita.  
... ketika kita hanya memiliki sedikit usaha untuk bersaksi bagi jiwa yang tersesat.  
... ketika kita punya waktu untuk olah raga, rekreasi dan hiburan, tetapi tidak ada waktu 
untuk mempelajari Alkitab dan berdoa.  
... ketika hati kita tidak lagi tergetar saat mendengar Firman Allah.  
... ketika khotbah tidak lagi menyadarkan akan dosa kita atau membuat kita bergumul 
karena tidak ada api dan urapan Roh Kudus yang membakar semangat rohani.  
... ketika kita jarang memikirkan kekekalan.  
... ketika umat Allah lebih memperhatikan pekerjaan dan karir daripada Kerajaan Kristus 
dan keselamatan orang yang terhilang.  
... ketika umat Allah berkumpul bersama dengan sesama umat percaya. iman, namun 
pembicaraan utamanya adalah berita TV, cuaca, olah raga dan tidak membicarakan 
tentang kekekalan.  
... ketika pelayanan gereja dapat diramalkan dan dianggap sebagai rutinitas biasa.  
... ketika sesama saudara seiman saling berselisih dan tidak merasa perlu untuk 
mengadakan rekonsiliasi.  
... ketika suami dan istri Kristen tidak lagi memiliki waktu untuk berdoa bersama.  
... ketika pernikahan adalah simbol kasih tapi tidak lagi dipenuhi oleh kasih Kristus.  
... ketika anak-anak kita bertumbuh dan mulai mengadopsi nilai-nilai dunia, filosofi 
sekuler, dan gaya hidup orang-orang yang tidak mengenal Tuhan.  
... ketika kita lebih memperhatikan pendidikan dan kegiatan atletik/ sosial anak-anak kita 
daripada memperhatikan kebutuhan jiwanya.  
... ketika dosa di gereja disembunyikan/ditutup-tutupi.  
... ketika dosa-dosa yang kita sadari tidak segera dibereskan dengan proses disiplin 
alkitabiah untuk memperbaiki kehidupan rohani.  
... ketika kita mentolerir 'dosa kecil' seperti gosip, kritikan, dan kurangnya kasih.  
... ketika kita mulai suka melihat sajian yang tidak kudus dalam TV dan film-film bioskop.  
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... ketika puji-pujian kita naikkan dengan setengah hati dan penyembahan kita berikan 
dengan tidak tulus.  
... ketika doa kita merupakan kata-kata kosong yang dibuat sedemikian rupa untuk 
membuat orang lain terkesan.  
... ketika doa-doa kita kurang bersungguh-sungguh.  
... ketika hati kita beku dan mata kita kering.  
... ketika kita tidak lagi melihat bukti dari kuasa supranatural Allah.  
... ketika kita berhenti menangis, meratap dan bersedih atas dosa kita dan dosa orang 
lain.  
... ketika kita menghadapi hidup dengan kekristenan yang masuk akal dan biasa-biasa 
saja.  
... ketika kita bosan untuk menyembah Tuhan.  
... ketika orang harus diberi hiburan agar tertarik ke gereja.  
... ketika musik dan pakaian kita mulai mengikuti pola dunia.  
... ketika kita mulai cocok dan beradaptasi dengan dunia daripada mengajak dunia 
untuk mengadaptasi standar kekudusan Allah.  
... ketika kita tidak memiliki kerinduan untuk berkumpul dan bersekutu dengan sesama 
umat Allah  
... ketika orang harus diminta dan dimohon untuk memberi dan melayani di gereja.  
... ketika pemberian kita diukur dan dikalkulasi, tapi pemborosan kebutuhan pribadi 
dianggap sudah sewajarnya.  
... ketika kita tidak lagi melihat orang-orang yang terhilang dibawa pada Yesus.  
... ketika kita tidak melatih iman dan percaya kita pada Allah sebab dianggap mustahil.  
... ketika kita lebih memperhatikan apa yang dipikirkan orang tentang kita daripada apa 
yang Allah pikirkan tentang kita.  
... ketika kita tidak tergerak oleh kenyataan bahwa 2,5 milyar orang di dunia ini belum 
pernah mendengar nama Yesus.  
... ketika kita tidak tergerak untuk memikirkan tetangga, relasi bisnis dan sahabat yang 
terhilang dan tanpa Kristus.  
... ketika dunia di sekitar kita tidak tahu atau tidak peduli akan keberadaan kita.  
... ketika kita tidak tampil beda atau hanya membuat sedikit perbedaan dengan dunia 
sekuler di sekitar kita.  
... ketika api semangat hilang dari dalam hati, perkawinan, dan gereja kita.  
... ketika kita buta akan kebutuhan kita dan tidak pernah berpikir bahwa sebenarnya kita 
membutuhkan REVIVAL (kebangunan rohani).  

Sumber: 
 
Sumber: Nancy Leigh DeMoss; "When Do We Need Revival?, Fifty Evidences of the 
Need for a Fresh Visitation of the Spirit in Revival" [Untuk versi bahasa Inggris, minta ke 
saya <endah@sabda.org>]  

Mari kita bersama mengoreksi diri kita pribadi secara jujur. Apakah kita punya atau 
kehilangan semangat 'REVIVAL' dalam kehidupan kita? Marilah kita menyediakan diri 
untuk mau menerima kebangunan dari Roh Kudus! Dan marilah kita hidup dalam 
kemenangan dan sukacita melayani Tuhan dan jiwa-jiwa yang terhilang.  

mailto:endah@sabda.org
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Sumber Misi  

Berikut ini adalah beberapa Situs 'Revival':  

Revival Total Ministry (RTM) [Bahasa Indonesia] 

 
==> http://revivaltotalministry.or.id/rtm/body.html 
Misi utama Revival Total Ministry adalah Penginjilan Indonesia (menolong individu, 
kelompok, desa, dan suku-suku untuk mengenal Kristus). Banyak hamba Tuhan yang 
tergabung dan bertumbuh melalui pelayanan RTM ini.  

Gospel Revival Ministries 

==> http://www.gogoodnews.org/ 
Tujuan dari pelayanan ini adalah untuk memperlengkapi para pekerja pribumi agar 
mereka dapat memenangkan bangsa/negara mereka masing- masing bagi Kristus. 
Pelayanan lebih berfokus pada kelompok orang/ suku yang belum pernah mendengar 
Injil, terutama kelompok-kelompok yang ada di Asia dan Afrika, yang tidak dapat 
dimasuki oleh misionaris luar negeri. Gospel Revival Ministries juga menolong pendirian 
gereja dan membuat sumur-sumur air.  

World Revival School of Ministry 

==> http://www.worldrevivalchurch.org/homepage_wrsm/mainpage.html 
World Revival School of Ministry menolong orang percaya untuk belajar dan mengalami 
kebersamaan dengan Allah untuk membawa kebangunan rohani yang luarbiasa dalam 
pelayanan gereja lokal.  

Christian Harfouche Ministries 

==> http://www.globalrevival.com/ 
Christian Harfouche Ministries bertujuan untuk memperlengkapi orang-orang Kudus 
dalam pelayanan sehingga mereka dapat membawa kebangunan rohani bagi bangsa-
bangsa.  

URL-URL lain: 

Revival Now  
http://www.revivalnow.com/  

Revival Ministries International  
http://www.revival.com/  

http://revivaltotalministry.or.id/rtm/body.html
http://www.gogoodnews.org/
http://www.worldrevivalchurch.org/homepage_wrsm/mainpage.html
http://www.globalrevival.com/
http://www.revivalnow.com/
http://www.revival.com/
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The Revival Fire Radio Ministry  
http://www.revivalfireministries.org/radio.htm  

Revival Generation Youth Ministries  
http://www.ctking.org/revgen/  

Neighborhood Revival Center Ministry  
http://www.bethelarlington.org/ministries/nrc.html  

Welcome to the Smithton Outpouring and the World Revival ...  
http://www.smithton.org/newsite/index_wrsm.htm  

Revival Transforming Ministries  
http://www.transformingministries.com/html/Revival.html  

Revival in the Ministry  
http://www.gjcentralbaptist.org/articles/bonar01.htm  

Information on Revival Ministries  
http://www.churchsurf.com/host/uk/revivalmt/  

  

http://www.revivalfireministries.org/radio.htm
http://www.ctking.org/revgen/
http://www.bethelarlington.org/ministries/nrc.html
http://www.smithton.org/newsite/index_wrsm.htm
http://www.transformingministries.com/html/Revival.html
http://www.gjcentralbaptist.org/articles/bonar01.htm
http://www.churchsurf.com/host/uk/revivalmt/
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Doakan Misi Dunia  

Kuba 

Gerakan kebangunan rohani juga melanda Kuba. Ratusan ribu penduduk Kuba telah 
menjadi pengikut Kristus selama beberapa tahun terakhir ini. Kebangunan rohani yang 
terjadi di pantai Timur kota Baracoa telah menyebabkan 200.000 sampai 300.000 orang 
memutuskan untuk mengikut Kristus. Seorang pendeta mengumpamakan revival ini 
seperti terbukanya tingkap-tingkap lumbung dan melihat banyaknya hasil panen yang 
ditimbun dalam lumbung tersebut. Menteri Kehakiman hanya mengetahui 500 gereja 
resmi, namun sebenarnya ada 3.700 gereja rumah dan kelompok-kelompok 
persekutuan dengan total jemaat sebanyak 120.000 orang. Seorang pemimpin Kuba 
menyatakan bahwa orang-orang Kristen Kuba seperti semut. "Semut-semut di Amerika 
Selatan dapat merubuhkan pohon hanya dalam waktu semalam. Kuncinya adalah 
usaha dan kerja sama. Orang-orang Kristen Kuba yang aktif adalah seperti semut yang 
sering menempuh perjalanan jauh dan menghadapi tekanan- tekanan yang sulit demi 
pengabaran Injil." Semangat yang sangat bagus untuk ditiru dalam ber-PI!  
Sumber: WHAT IN THE WORLD...is God doing? December 2000  

• Doakanlah 'tuaian' (orang-orang percaya baru) ini dapat terus bertumbuh dan setia 
kepada Tuhan. Juga, berdoa untuk gereja/ para pendeta/pemimpin jemaat agar mereka 
dapat menggembalakan dan memimpin orang-orang percaya tersebut.  

India 

"Dihambat namun tetap merambat" adalah kata yang cocok digunakan untuk 
mengungkapkan pertumbuhan gereja di India. Dari laporan salah satu anggota "India 
Evangelical Mission", ketika kekerasan untuk melawan kekristenan di India semakin 
meningkat, gereja yang ada di India malah semakin bertumbuh dengan pesat. 
"Terkadang kami berpikir bahwa bila terjadi masalah ataupun penganiayaan maka 
penduduk Kristen akan segera pergi meninggalkan tempat tinggalnya tersebut. Namun, 
di sisi lain, para penginjil muda akan dapat menjangkau wilayah-wilayah lain, 
membagikan literatur, mengunjungi dari rumah ke rumah untuk sharing tentang Injil." 
Cara-cara ini telah membawa banyak penduduk India mengenal Kristus. Semenjak 
India tidak lagi mengijinkan misionaris (baru) masuk dari luar negeri, maka penduduk 
asli India yang telah mengenal Kristus akan menjadi satu-satunya jawaban untuk 
memenangkan India bagi Kristus.  
Sumber: Mission Network News, November 10, 2000  

• Berdoa terus untuk para misionaris baru ini dan pekerjaan Allah yang sungguh 
berkuasa.  

Nigeria 

Siapakah yang dapat membendung terjadinya gerakan kebangunan rohani? Menurut 
laporan dari Mission Network News, 80% penduduk Oktupo, di Nigeria telah mengidap 
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virus HIV. Di wilayah ini telah terjadi gerakan kebangunan rohani (revival) dimana 
ribuan orang menyatakan keinginannya untuk mengikut Kristus. Para pekerja dari 
Gospel Revival Ministries (lihat link ke situsnya di atas) menyatakan bahwa revival itu 
bermula dari:  

• dibagikannya vitamin-vitamin kepada penduduk Oktupo,  
• didirikannya sebuah gereja di wilayah itu,  
• dan diadakannya KKR (Kebaktian Kebangunan Rohani) selama 4 hari. Selama 

pelayanan dan KKR itu, banyak jiwa telah dimenangkan. Gospel Revival Ministries 
merencanakan untuk membagikan lebih banyak lagi vitamin, traktat-traktat rohani dan 
mengadakan KKR lebih sering.  
Sumber: ReligionToday, January 3, 2001  

• Doakan kesuksesan pelayanan di Nigeria baik untuk tubuh (melalui vitamin yang 
dibagikan), pikiran (melalui traktat dibagikan traktat) dan jiwa (melalui KKR yang 
diadakan).  
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Doa Bagi Indonesia  

Revival di Indonesia 

Di Indonesia juga terlihat tanda-tanda terjadinya revival. Hal ini terjadi setelah diadakan 
konferensi rekonsiliasi antar generasi di berbagai kota di Indonesia, dimana para 
kawula muda ditantang untuk menjadi penuai jiwa. Seorang perintis gereja yang masih 
muda menghadiri salah satu konferensi yang diadakan di Malang, bersama dengan 2 
orang temannya (Bxxxx dan Dxxxx) dan sekitar 300 pemuda dari 12 gereja. Salah satu 
elemen utama dari konferensi tersebut adalah adanya rekonsiliasi antar generasi. Bxxxx 
langsung menceritakan tentang konferensi tersebut di kota tempat tinggalnya. 
Pemimpin pemuda dan penatua gereja dari salah satu gereja yang sedang bermasalah 
turut mengambil bagian dalam session-session tersebut. Sesudah konferensi tersebut 
berakhir, pendeta, pemimpin pemuda (juga anggotanya) dan penatua dari gereja 
tersebut mengadakan rekonsiliasi di depan seluruh jemaat gereja dan hubungan antara 
generasi muda dan genberasi tua dipulihkan. Hal inilah yang mengawali terjadinya 
suatu kebangunan sehingga jumlah anggota pemuda gereja berkembang dari 30 
menjadi 250 orang hanya dalam waktu 3 bulan.  
Sumber: FRIDAYFAX Issue 48, December 8, 2000  

• Doakanlah gereja tersebut di atas dan khususnya bagi pengurus komisi pemudanya 
agar dapat melayani anggota baru.  

• Berdoa agar setiap peserta konferensi rekonsiliasi tersebut dapat menerapkan prinsip-
prisip yang diperoleh di kota mereka masing- masing sama seperti yang dilakukan 
Bxxxx. Dengan demikian, gerakan "REVIVAL" dapat tersebar/terjadi di berbagai tempat 
di Indonesia.  

Pokok-Pokok Doa Lain Untuk Indonesia 

• Doakan gereja-gereja (beserta jemaatnya) yang mengalami peristiwa pengeboman di 
malam Natal 2000 yang lalu, agar mereka tetap setia kepada Allah, tidak menyalahkan 
Allah dan bersedia mengampuni orang-orang yang telah melakukan pengeboman 
tersebut.  

• Doakan para korban pengeboman tsb. Berdoa bagi proses penyembuhan mereka dan 
juga penghiburan bagi keluarga korban yang meninggal.  

• Doakanlah supaya stabilitas Indonesia di berbagai bidang cepat dipulihkan. Doakan 
untuk kerukunan antar umat beragama. Doakan juga bagi pemerintah agar diberi hikmat 
untuk mengatur negara dengan jujur di tengah situasi yang sulit saat ini.  
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Doa Bagi Suku  

Suku Kerinci (Jambi) 

Populasi  : 300.000 jiwa  
Anggota Gereja  : 10 (0,002%)  
Alkitab dalam bahasa Kerinci  : Tidak Ada  
Film Yesus dalam bahasa Kerinci  : Tidak Ada  
Siaran radio pelayanan dalam bahasa Kerinci  : Tidak Ada  

Bahasa mereka adalah bahasa Kerinci yang termasuk rumpun bahasa Melayu. Setiap 
desa di Kerinci memiliki dialek yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Mata 
pencaharian sebagian besar penduduknya adalah bertani di ladang dan di sawah. Pola 
perkampungan orang Kerinci mengelompok padat. Suatu kampung, yang disebut 
dusun, biasanya dihuni oleh sekelompok kerabat yang berasal dari satu keturunan 
nenek moyang. Dalam dusun terdapat beberapa larik (rumah panjang) yang letaknya 
berderet dan mengelompok di sekitar jalan desa. Bentuk kesatuan kekerabatan terkecil 
yang terdiri atas suami, istri dan anak mereka yang belum kawin, disebut tumbi. Dengan 
adanya adat menetap sesudah menikah matrilokal, para suami menetap di kediaman 
kerabat istrinya. Biasanya bila ada anak wanita yang menikah, untuknya dibuatkan 
ruangan baru yang menempel pada larik orangtuanya. Tumbi-tumbi lainnya akan 
menggabungkan diri pada larik asal ini dan membentuk suatu peraut. Para anggota 
peraut yang berasal dari keturunan dari keturunan ibu disebut kelbu, yang merupakan 
kelompok kekerabatan yang terpenting di Kerinci. Walaupun sistem kekeluargaan suku 
Kerinci menganut garis ibu (matrineal), keluarga inti dipimpin oleh suami, bukan 
saudara laki-laki ibu (mamak). Islam merupakan agama mayoritas, walaupun mereka 
masih mempertahankan kepercayaan animisme, khususnya dalam hal penyembuhan 
dan upacara-upacara yang berhubungan dengan bidang pertanian. Suku ini tergolong 
cukup makmur karena daerahnya yang subur. Saat ini mereka membutuhkan 
peningkatan dalam teknologi pertanian dan pengolahan hasil hutan. Selain itu, daerah 
Danau Kerinci dengan pemandangannya yang indah sangat potensial untuk 
dikembangkan menjadi daerah tujuan wisata.  

1. Berdoa agar Tuhan mencurahkan Roh Kudus, berkat dan kasihNya di tengah-tengah 
suku Kerinci, agar terang dan kemuliaan Tuhan bercahaya di atasnya.  

2. Berdoa agar Tuhan menyediakan pekerja: pendoa syafaat, penerjemah Alkitab, kaum 
profesional, penabur dan penuai untuk melayani suku Kerinci.  

3. Berdoa bagi adanya lembaga & gereja yang digerakkan oleh Tuhan untuk mengadopsi 
suku Kerinci dan terbeban untuk melayani di sana.  

 
Sumber: CD-ROM SABDA  
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Dari Meja Redaksi: Pengumuman dari e-DOA: Kalender 
Jaringan Doa Bulanan (e-KJDN)  

Bahan "30 Hari Doa" telah selesai dikirim. Sebagai kelanjutannya, setiap bulan sekali, 
e-DOA akan mengirimkan Kalender Jaringan Doa Nasional (KJDN). Dengan bahan doa 
dari KJDN ini diharapkan dapat mendorong kita untuk tetap setia berdoa untuk 
Indonesia! Kalau anda ingin mendapatkan: < subscribe-i-kan-buah-doa@xc.org >  

Surat Anda  

Dari: Branch Development <bdd@> 
>Aku mau ngucapin buat Bapak/Ibu (-2) Moderator dan juga buat rekan- 
>rekan semuanya deh. Aku mau ngucapin "Met Natal". Aku harap damai 
>Natal tiap tahun terus bertahan dalam hati kita. Dan tiap tahun kita 
>makin mencintai Tuhan kita yang ulang tahunnya kita rayain di 25 
>Desember. Terus "Met Taon Baru" juga. Dan aku berharap juga tahun 
>depan kita makin semangat buat ngejalanin kehidupan kita bersama 
>DIA. Pasti lebih mantap deh...... karena Tuhan senantiasa memberkati 
>semua langkah-langkah kehidupan kita dan semua rencana kita karena 
>kita udah serahin semuanya ke dalam tangan DIA. 
>Magda  

Redaksi: 
Amin! dan Terima kasih atas ucapannya. Marilah kita saling mendorong untuk melayani 
Tuhan lebih giat tahun 2001 ini.  

Dari: Julianto Widjaja <Julianto.Widjaja@> 
>Salam dalam kasih Tuhan Yesus, 
>Saya telah menerima kiriman renungan harian selama kurang lebih 1/2 
>bulan yang lalu. Juga berbagai informasi dari e-JEMMI, saya 
>mendapatkan banyak kekuatan dari situs ini. Setiap pagi sebelum 
>memulai kerjaan saya, saya selalu membuka e-mail, sehingga 
>pelayanan renungan harian melalui e-mail ini terasa sangat 
>bermanfaat bagi saya dan juga bagi saudara-saudara kita yang lain. 
>Terutama pada saat2 saya mendapatkan berbagai masalah berat karena 
>pekerjaan saya, maupun masalah pribadi / keluarga. 
>Saya mau mengucapkan banyak terima kasih dan salut atas pelayanan 
>anda sekalian yang terlibat. Tuhan memberkati kita semua. 
>Salam, Julianto  

Redaksi: 
Kami bersyukur anda mendapat manfaat dari pelayanan e-JEMMi dan juga dari 
Situsnya. Puji Tuhan, dan ayo, berdoa terus!! Kiranya Tuhan menolong anda untuk 
semakin kuat dan berkat Tuhan kiranya menyertai setiap pekerjaan dan pelayanan 
anda. Tetaplah rajin merenungkan FirmanNya setiap hari. Kalau boleh tahu, anda 

mailto:subscribe-i-kan-buah-doa@xc.org
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menggunakan e-RH atau renungan lain ?? [Kalau ada yang mau berlangganan e-RH, 
yang memakai sistem I-KAN kirim email kosong: <subscribe-i-kan-akar-renungan-
harian@xc.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/messages/whatintheworld  
• Mission Network News http://www.gospelcom.net/mnn/  

"Allah memberkati kita agar menjadi saluran berkat bagi orang lain."  

“  '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-akar-renungan-harian@xc.org
mailto:subscribe-i-kan-akar-renungan-harian@xc.org
http://www.egroups.com/groups/FridayFax/
http://www.gospelcom.net/ifc/newsletter.shtml
http://www.egroups.com/messages/whatintheworld
http://www.gospelcom.net/mnn/
http://alkitab.mobi/?Yesaya+6%3A8
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e-JEMMi 02/Januari/2001  
Editorial 

Salam dalam Kasih Kristus.  

Sungguh merupakan suatu suka cita bila kita telah diberi kesempatan untuk mengenal 
Sang Juruselamat dalam hidup kita. Lalu bagaimana dengan kelompok-kelompok 
suku/orang yang belum mengenal Dia?  

Ada banyak hal yang membuat mereka belum dapat mengenal Dia, antara lain: 
kebanyakan dari mereka masih buta huruf dan tempat tinggal mereka sulit dijangkau. 
Selain itu, sering kali pemerintahan di banyak negara dengan jelas-jelas melarang 
masuknya pemberitaan Injil di negara mereka. Karena itu, salah satu cara yang dipakai 
untuk menjangkau mereka adalah dengan pelayanan siaran radio. Bersyukur sekali, 
karena melalui siaran-siaran radio ini, berita Injil dapat tersebar ke berbagai tempat 
dimana penginjilan secara tatap muka sulit dilakukan. Marilah kita berdoa terus agar 
orang- orang yang belum terjangkau ini mau membuka telinga rohani mereka untuk 
mendengar berita Keselamatan Yesus Kristus melalui siaran radio. Dan biarlah setiap 
mulut akan memuji dan memuliakan DIA!!  

Staf Redaksi  
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Sumber Misi  

Berikut ini adalah sebagian kecil dari Situs-situs radio yang ada di belantara internet.  

FEBC (Far East Broadcasting Company) 

==> http://www.febc.org/index.htm 
 
==> http://www.febc.org/indonesia_letters.html 
 
==> http://www.febc.org/indonesia/index.html 
FEBC didirikan pada tahun 1945 dengan tujuan untuk "menceritakan Kristus kepada 
dunia melalui radio." Bekerja sama dengan radio FEBA, FEBC menggunakan sarana 
radio dalam mensharingkan Kabar Baik tentang Kasih Allah ke sekitar 150 kelompok 
suku/bahasa di Asia (termasuk di Indonesia), Timur Tengah dan Afrika.  

RBC Radio 

==> http://www.rbc.net/radio/ 
RBC dengan semboyannya "Helping You...Help Others" memiliki beberapa program 
siaran radio yang menarik, yaitu:  

• Our Daily Bread (Audio)  
==> http://www.gospelcom.net/rbc/radio/odb/ 
Siaran renungan harian (Our Daily Bread) dalam bahasa Inggris.  

• Discover the Word  
==> http://www.gospelcom.net/rbc/radio/daily/ 
Program radio yang dirancang unik untuk mengajarkan Alkitab. Program ini melibatkan 
para pendengar dalam sebuah kelompok diskusi pemahaman Alkitab.  

• Words to Live By  
==> http://www.gospelcom.net/rbc/radio/weekend/ 
Words To Live By adalah program unik mingguan yang disiarkan selama 30-menit. 
Program ini menyiarkan pengalaman hidup yang dialami setiap orang dan bagaimana 
Firman Allah mereka dapat mengubahkan hidup mereka.  

AMG'S Radio Ministry (Bahasa Inggris) 

==> http://www.gospelcom.net/amg/tour/tour5.html 
Melalui siaran-siaran radio yang disponsori oleh AMG, Injil diberitakan di Indonesia, 
Myanmar, Thailand, Siprus, Australia dan Yunani. Siaran ini merupakan cara efektif 
yang dapat digunakan untuk menjangkau banyak orang dengan Injil, terutama bagi 
mereka yang tinggal di negara-negara dimana penginjilan secara pribadi masih sulit 
dilakukan. Melalui siaran ini juga, anda dapat mendengarkan berita-berita misi harian.  

http://www.febc.org/index.htm
http://www.febc.org/indonesia_letters.html
http://www.febc.org/indonesia/index.html
http://www.rbc.net/radio/
http://www.gospelcom.net/rbc/radio/odb/
http://www.gospelcom.net/rbc/radio/daily/
http://www.gospelcom.net/rbc/radio/weekend/
http://www.gospelcom.net/amg/tour/tour5.html
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Children's Bible Hour (CBH) Online Ministries (Bahasa Inggris) 

==> http://www.gospelcom.net/cbh/ 
Situs Children's Bible Hour (CBH) memiliki misi untuk memberitakan Injil dan 
mengajarkan Firman Tuhan untuk anak-anak. CBH juga melatih anak-anak itu untuk 
melayani Tuhan. Untuk merealisasikan misi tersebut maka CBH menyusun program 
radio harian dan mingguan yang dipancarkan ke lebih dari 800 stasiun radio di seluruh 
dunia. Siaran mereka juga dapat didengar secara online dengan RealAudio.  

Words Of Hope 

==> http://www.gospelcom.net/woh/index.htm 
Words of Hope telah menyiarkan tentang Injil semenjak tahun 1945.  

Trans World Radio 

==> http://www.gospelcom.net/twr/main.shtml 
Seperti FEBC, TWR adalah satu pelayanan "Radio" terbesar/tersebar :)  

  

http://www.gospelcom.net/cbh/
http://www.gospelcom.net/woh/index.htm
http://www.gospelcom.net/twr/main.shtml
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Doakan Misi Dunia  

Rusia 

Berikut ini adalah kesaksian dari seorang "gembong narapidana" yang memenangkan 
banyak narapidana lainnya pada Kristus. Menurut laporan dari International Russian 
Radio/TV (IRR/TV), sebuah pelayanan radio di negara-negara bekas Uni Soviet, V.K. 
yang menjalani hukuman seumur hidup dan dikenal sebagai narapidana tersangar di 
penjara Rusia, tetapi dia memiliki hidup yang menyedihkan. "Tak seorang pun dapat 
sekeji saya pada waktu itu," kata V.K.. Jalan menuju kebebasan dimulai ketika V.K. 
mengenal Kristus. Selanjutnya keajaiban terjadi. "Saya diberitahu bahwa saya tidak 
akan pernah bebas dari penjara. Tetapi Presiden Yeltsin membebaskan saya dari 
penjara di tahun 1995." Orang lain mengatakan bahwa saya tidak akan pernah dapat 
membentuk keluarga sendiri. Namun, "Sekarang saya telah menikah dan Allah 
memberiku 3 anak." Kesaksiannya disiarkan di penjara Rusia melalui IRR/TV. Kurang 
lebih 300 narapidana di beberapa penjara di  

Rusia pusat juga memutuskan untuk menjadi pengikut Kristus setelah mendengar 
kesaksian V.K. dan mereka mendapat follow up dari para hamba Tuhan yang melayani 
di penjara. V.K. juga berkunjung ke penjara-penjara dan menceritakan pada para 
narapidana tentang "Allah yang dapat memperbaiki hidup bahkan hidup dari orang yang 
tidak mungkin dapat diperbaiki lagi." Sebagaimana setan telah meremukkan dan 
menghancurkan hidup saya (V.K.) selama 40 tahun, namun Allah memperbaiki dan 
menyembuhkan hidup saya dalam waktu 7 tahun ini.  
Sumber: ReligionToday December 6, 2000  

• Dukung terus dalam doa pelayanan yang dilakukan V.K. untuk memenangkan para 
narapidana di Rusia.  

• Berdoa juga bagi para napi yang telah mengenal Yesus agar mereka dapat semakin 
mengenal Kasih Anugerah Allah melalui Roh Kudus dan bimbingan para hamba Tuhan 
yang melayani di penjara.  

Afrika 

"Orang-orang yang telah mengambil keputusan untuk menerima Kristus pada dua hari 
yang lalu, diminta maju ke mimbar untuk meneguhkan keputusan mereka pada suatu 
acara kebaktian. Sementara beberapa orang sedang maju ke mimbar, di belakang 
terjadi keramaian 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 sering sekali dan sudah umum 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, 
telefon atau alat komunikasi lainnya, tidak banyak yang bisa mengubah kepercayaan 
mereka yang kuat ini. Mereka senantiasa hidup dalam ketakutan bila melukai hati orang 
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lain, roh-roh atau setan yang ada. Mereka berusaha menyembah dan memberi 
makanan pada setan dan roh-roh ini, 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 bagi 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.  
Sumber: SIM NOW - Edisi 89  

• Terus berdoa agar para pendeta dikuatkan imannya dan senantiasa mendekatkan diri 
pada Allah sebagai satu-satunya sumber kekuatan.  

• Doakanlah untuk pendidikan para pendeta/pastor di Afrika agar mereka diperlengkapi 
dengan pengenalan Firman Tuhan yang mendalam melalui proyek buku-buku yang 
diorganisir oleh SIM.  

• Berdoa juga agar dengan kekuatan Roh Kudus dan juga peranan gereja, penduduk 
Afrika dapat mengalahkan rasa takut terhadap kuasa gelap.  
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Doa Bagi Indonesia  

Irian Jaya 

Terimakasih atas dukungan doa dari anda semua untuk menjangkau suku- suku 
terabaikan di Irian Jaya. Seorang anggota tim pelayanan yang meninjau wilayah di Irian 
melaporkan telah menjalin kontak dengan 8 suku melalui festival tahunan yang mereka 
adakan. Selain itu, juga mulai terjalin kontak yang bagus dengan suku-suku telah 
dikenal bahasanya namun belum memiliki Alkitab dalam bahasa mereka.  
Sumber: Prayer-poem, November 2000.  

• Doakan agar beberapa penduduk dari masing-masing suku di Irian tersebut ada yang 
bersedia untuk menerjemahkan Alkitab dalam bahasa mereka.  

• Berdoa agar proyek penerjemahan Alkitab dapat tetap dan segera terlaksana di tengah-
tengah situasi Irian Jaya yang agak memanas akhir-akhir ini.  

Pokok-Pokok Doa Lain 

• Hari ini, dalam konteks memperingati hari lahir Martin Luther King  

Jr. (15 Jan 1929) yang dikenal sebagai Pembela Hak & Martabat Manusia (HAM) tanpa 
kekerasan. Mari kita perhatikan kembali gerakan non-kekerasan dalam 
memperjuangkan keadilan & kebenaran. Banyak pelanggaran HAM terjadi di tanah air 
dan belum ada penyelesaian yang jelas. Doakan kiranya Tuhan menyertai saudara kita 
yang saat ini ditahan, dipenjara, dihukum secara tidak adil karena berani 
memperjuangkan kebenaran. ( 
Sumber: KJDN - 15 Januari) < subscribe-i-kan-buah-doa@xc.org >  

• Daerah-daerah di Indonesia yang mengalami bencana yang disebabkan  

oleh alam maupun bencana yang disebabkan oleh "para manusia" itu sendiri, seperti 
yang terjadi di Aceh, Manado, dsb. Berdoa juga untuk penduduk yang mengungsi ke 
daerah-daerah lain dan tersedianya kebutuhan pangan, sandang dan papan bagi para 
pengungsi tersebut.  

  

mailto:subscribe-i-kan-buah-doa@xc.org
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Doa Bagi Suku  

Suku Gorontalo (Sulawesi Utara) 

Populasi  : 900.000 jiwa  
Bahasa  : Gorontalo  
Anggota Gereja  : 50 (0,05%)  
Alkitab dalam bahasa Gorontalo  : PB  
Film Yesus dalam bahasa Gorontalo  : Ada  
Siaran radio pelayanan dalam bahasa Gorontalo  : Ada  
(Juni 1998)  

  

Suku ini umumnya tinggal di Kabupaten Gorontalo atau wilayah- wilayah di sekitarnya. 
Kabupaten ini sendiri terletak di Propinsi Sulawesi Utara, Indonesia. Secara geografis, 
Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow di Timur, Laut 
Sulawesi di Utara, dan Teluk Tomini di Selatan kawasan Gorontalo berhiaskan banyak 
gunung. Daerah pemukiman mereka umumnya di daerah dataran rendah dan hanya 
sebagian kecil saja yang berdiam di sepanjang sungai. Mereka juga berdiam di daerah 
pantai utara dengan topografi yang berbukit-bukit, di sekitar Danau Limboto. Umumnya, 
orang Gorontalo hidup bertani. Sebagian kecil bergerak di bidang perdagangan. Di 
bidang kerajinan, mereka menghasilkan rotan, kursi batang kelapa, anyaman tikar, dsb. 
Ada pula daerah yang menjadi obyek pariwisata, seperti Danau Limboto dan beberapa 
benteng dari jaman penjajahan. Penarikan garis keturunan dilakukan dari pihak ayah 
dan ibu (bilateral). Dalam keluarga inti (ngala'a), anak memperlihatkan hubungan 
sungkan terhadap ayahnya. Anak tidak boleh bergurau dengan ayahnya, melainkan 
harus berlaku taat dan sopan. Sifat hubungan semacam ini berlaku pula terhadap 
saudara laki-laki ayah dan ibu. Sedangkan seseorang tampak lebih bebas berhubungan 
denga nenek atau kakeknya. Hubungan yang sifatnya bebas ini berlaku juga dengan 
saudara sepupu. Sebaliknya, dengan para ipar berlaku hubungan sungkan. Bahasa 
Gorontalo terbagi atas tiga dialek, yaitu dialek Gorontalo, Bolango dan Suwawa. Saat 
ini, dialek yang umum dipakai adalah dialek Gorontalo. Orang Gorontalo masih 
mempercayai makhluk-makhluk halus (motolohuta) dan kekuatan gaib (hulobalangi). 
Upacara tradisional berkaitan dengan kepercayaan akan adanya makhluk-makhluk 
yang mendiami alam raya ini, meliputi upacara untuk kesuburan tanah, menolak wabah 
penyakit, gerhana bulan, membuka hutan dan minta hujan. Saat ini, Kabupaten 
Gorontalo membenahi diri agar daerah itu tidak ketinggalan dengan daerah tingkat II 
lainnya. Mereka menantikan "sentuhan" investor dan upaya penyiapan tenaga kerja 
trampil, khususnya di bidang pariwisata. Di pedesaan, orang Gorontalo mengharapkan 
bimbingan pemerintah setempat atau instansi terkait guna mengelola dan 
mendistribusikan produk pertanian dan kerajinan mereka.  
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Pokok Doa  

1. Doakanlah beberapa orang suku Gorontalo yang telah mengenal Yesus. Mereka terus 
mencari pimpinan Tuhan dalam hidupnya dan dapat menjadi saksi-saksi Kristus di 
tengah-tengah sukunya.  

2. Berdoa agar agar ada anak-anak Tuhan yang bersedia menjadi investor bagi kabupaten 
Gorontalo. Selain meningkatkan kesejahteraan hidup suku Gorontalo,  

3. Berdoa bagi adanya lembaga & gereja yang digerakkan oleh Tuhan untuk mengadopsi 
suku Kerinci yang juga berbeban dalam meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.  

 
Sumber: CD-ROM SABDA  
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Kesaksian Misi: Mendengar Injil Melalui Radio (Bolivia)  

Sebuah syair lagu Kristen mengatakan "Go tell it on the mountain, over the hills and 
everywhere; Go tell it on the mountain, that Jesus Christ is born ..." ["Pergilah dan 
ceritakanlah ke seluruh gunung, bukit dan dimanapun; Pergilah dan ceritakanlah ke 
seluruh gunung, bahwa Yesus telah lahir. ] Inilah yang dilakukan oleh Radio Mosoj 
Chaski yang siarannya ditujukan terutama untuk orang-orang Quechua yang berdiam di 
daerah pegunungan Andes dan dataran rendah di Bolivia. Orang-orang Quechua jarang 
mendapat perhatian dan mereka sangat tidak tertarik akan berita Injil. 70% dari 
kelompok suku ini berada di lokasi-lokasi yang sangat sulit dijangkau.  

Namun Tuhan telah memberi jalan bagi orang-orang Quechua untuk mendengar Kabar 
Baik melalui gelombang radio. Sebelum radio Mosoj Chaski mulai mengudara untuk 
pertama kalinya, persiapan telah dilakukan tiga tahun sebelumnya. Mereka merekam 
lebih dari 1.400 program yang ditujukan khusus untuk membahas masalah sehari-hari 
yang dihadapi orang Quechua, dalam hal jasmani maupun rohani. Acara-acara yang 
disiapkan mencakup: pelajaran Alkitab, kehidupan keluarga, dan masalah wanita, 
kesehatan, pendidikan dan pengembangan masyarakat, serta perawatan hewan dan 
ketrampilan bercocok tanam, juga penerapan teknologi dan masalah hukum.  

Radio Mosoj Chaski mendapat sambutan sangat baik dari masyarakat setelah sembilan 
bulan mengudara. Hampir setiap hari staff mereka menerima kesaksian dari para 
pendengar yang hidupnya telah diubahkan melalui siaran-siaran dari radio Mosoj 
Chaski. Berikut ini adalah contoh beberapa kesaksian yang diterima:  

• Orang-orang dari daerah yang terpencil menyatakan kerinduan mereka untuk mengenal 
lebih jauh ajaran Kekristenan.  

• Orang-orang Kristen di empat daerah yang berbeda mengabarkan bahwa pengunjung 
gereja meningkat setelah radio Mosoj Chaski mulai mengudara.  

• Beberapa orang Kristen yang telah undur mendapat dorongan kembali untuk kembali 
kepada Tuhan dan gerejanya.  

• Wakil pemerintah dari empat daerah yang berbeda datang ke stasiun radio untuk 
menyatakan rasa terima kasih mereka atas peranan radio dalam membina masyarakat.  

• Misionaris-misionaris menceritakan bagaimana orang-orang Quechua menyambut baik 
berita Injil yang disampaikan karena mereka telah mendengar sebelumnya melalui radio.  

• Staff Radio Mosoj Chaski mendapati dalam kunjungan mereka ke daerah dataran 
rendah bahwa beberapa bar di sana memasang siaran radio ini karena siaran ini adalah 
yang terbaik di seluruh negri.  

Radio Mosoj Chaski sedang mempersiapkan program-program baru untuk disiarkan 
dan terutama sedang mengerjakan "follow-up" untuk ajaran Kristen dan penginjilan 
yang dilakukan bersama dengan gereja-gereja lokal di sana. Ini semua adalah tugas 
yang sangat berat dan membutuhkan dana yang tidak sedikit. Mohon dukungan doa-
doa saudara sekalian dalam mengerjakan tugas yang menggembirakan ini: 
memberitakan kabar Injil "over the hills and everywhere" kepada orang-orang Quechua 
di Bolivia.  
Sumber: SIMNOW Edisi 91 (kiriman dan terjemahan dari Rudy Kurniadi)  
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Dari Meja Redaksi: Komentar Tentang e-Doa dan [30 Hari]  

Berikut ini adalah beberapa respon/komentar yang masih dikirimkan para penerima 
pokok doa [30-Hari] Doa Bagi Bangsa-bangsa. Sekali lagi terima kasih untuk setiap 
respon yang telah dikirimkan.  

komentar-Komentar  

Dari: "Mulyono I G" <mig@> 
>Syalom, 
>Saya berterima kasih karena saya dilibatkan dalam "30 Hari Doa bagi 
>Bangsa-Bangsa". Pada edisi ini saya sangat diberkati oleh Tuhan, 
>Karena diakhir tahun 2000, saya sedang bergumul tentang visi dan 
>misi pribadi saya kepada Tuhan, Saya merasakan ada bisikan agar 
>menjadi pendoa syafaat saja, namun saya kebingungan untuk menyusun 
>strategi Doa dari hari ke hari, namun Tuhan menjawab melalui edisi 
>ini, dan saya akan mengikutinya sebagai panduan. Terima kasih, 
>Tuhan Yesus memberkati. 
>Mulyono I.G 
 
Dari: Domartin Hasugian, Ir. 
>Jumlah yang berdoa bersama dalam kelompok saya lebih kurang 100 
>orang. Nubuatan, penglihatan dan peneguhan adalah hal-hal yang 
>khusus dan penting yang kami terima saat berdoa.  

Surat Anda  

Dari: "Indarto Priyono" <indart@> 
>Yth. Sdri. Endah 
>Saya tertarik dengan artikel "Revival" yang Bahasa Inggris, 
>apakah saya bisa mendapatkannya? Tolong dikirim ke Indarto 
>(indart@) Terima kasih atas pelayanannya. Tuhan memberkati! 
>salam, Indarto 

Redaksi: 
Permintaan anda dan cukup banyak pembaca lain yang memintanya :) sudah dipenuhi. 
Ada lagi ... :) BTW, bagaimana pendapat anda (dan pembaca lain) tentang artikel- 
artikel yang dimuat dalam edisi Revival 2001 ini? Sharing anda semua kami tunggu! 
Tuhan memberkati anda semua juga.  

Dari: "Maureen Florence S." <Maureen@> 
>Terima kasih buat info-info yang dikirimkan kepada saya. Semoga di 
>tahun 2001 ini, kita semua lebih bersemangat lagi dalam melakukan 
>perintah/FirmanNYA. Selamat Tahun Baru! 
>Best regards, Maureen F.S. 
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Redaksi: 
Ucapan terima kasih dan semangatnya diterima dengan senang hati. Ingat ya...info-
infonya dibagikan juga pada gereja anda dan rekan- rekan anda yang lain!  

 

URL/Link Edisi ini  

• SIM http://www.sim.org/  
• Religion Today http://www.religiontoday.com/  
• International Russian Radio/TV http://www.serve.com/irr-tv/  

"Allah memberkati kita agar menjadi saluran berkat bagi orang lain."  

“  '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.sim.org/
http://www.religiontoday.com/
http://www.serve.com/irr-tv/
http://alkitab.mobi/?Yesaya+6%3A8
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e-JEMMi 03/Januari/2001  
Editorial 

Shalom,  

Kesaksian Misi pada edisi ini akan mengangkat kisah tentang sebuah gereja yang 
memiliki komitmen untuk melakukan pelayanan misi secara aktif, atau sering kita sebut 
sebagai gereja yang misioner. Dari pelayanan mereka, kita melihat bagaimana gereja 
telah bertanggung jawab dalam menanamkan kesadaran misi bagi jemaatnya. Dari 
kesetiaan jemaat untuk melaksanakan Amanat Agung Yesus Kristus, maka gereja 
membuka pelatihan-pelatihan yang dapat menolong jemaat yang terbeban untuk dapat 
terlibat aktif dalam pelayanan misi.  

Kiranya kisah ini dapat mendorong dan memotivasi kita sebagai umat Tuhan untuk 
terlibat dalam pelayanan misi khususnya bagi gereja sebagai Tubuh Kristus. Pekerjaan 
misi bisa dijalankan baik melalui doa, dana, semangat atau dengan terjun langsung 
bekerja sama dengan lembaga misi yang ada.  

Marilah kita terlibat aktif dalam pelayanan misi, karena Tuhan sedang bekerja di 
sana.....!  

Staf Redaksi  
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Sumber Misi  

OC INTERNATIONAL: Menjangkau Dunia dengan Kasih Kristus 

==> http://www.gospelcom.net/oci/ 
OC International adalah lembaga misi yang membantu pelatihan kepemimpinan gereja 
nasional (lokal) di 22 negara. Alamat Situs di atas akan menolong anda mengetahui 
lebih banyak tentang pelayanan OC International. Di dalamnya, anda akan menemui 
tampilan profil negara dan cerita-cerita misi yang diupdate setiap bulan sekali. Dalam 
Situs ini anda juga mendapat informasi tentang bagaimana anda bisa bergabung dalam 
pelayanan misi, baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Bagi anda yang 
tertarik dalam pelayanan olah raga, anda juga dapat bergabung dengan "Gospel of 
Christ" di mana anda dapat berpartisipasi sebagai duta-duta olah raga.  

[[Red.: OC INTERNATIONAL juga mendukung pelayanan di Indonesia. Kalau ada yang 
tertarik untuk mendukung/mengikuti OC dalam pelayanan tersebut, silakan 
menghubungi <Endah@sabda.org> secara pribadi.]]  

Ooze Online Community 

==> http://www.theooze.com/ 
"The Ooze" adalah sebuah komunitas internet yang menjadi katalis bagi gereja-gereja 
Kristen post-modern dan para pemimpin gereja. Cara yang dipakai adalah 
menghubungkan mereka secara online dengan beragam sumber Kristen, jaringan 
Kristen, majalah, konferensi, dll. Anda juga dapat menjalin persekutuan dengan sesama 
umat percaya melalui Situs "The Ooze", sebuah komunitas Kristen yang terus berusaha 
mengembangkan iman kepercayaan mereka dengan cara menjalin interaksi antar 
sesama. Sebagai contoh, dalam Situs ini anda dapat menemukan artikel baru "Beyond 
Christian Tribalism" karya dari Dr. Quentin Schultze, pendiri IFC. Artikel ini mengajak 
kita untuk terlibat aktif dalam kegiatan budaya.  
==> http://www.theooze.com/articles/read.cfm?ID=287&CATID=2 
"Beyond Christian Tribalism"  
==> http://www.theooze.com/ 
 
Sumber: INTERNET FOR CHRISTIANS December 4, 2000  

Ketiga edisi dari ICW yang khusus mengulas tentang "Gereja" juga 

dapat anda gunakan sebagai bahan referensi :  
==> http://www.sabda.org/icw/00-079.htm 
 
==> http://www.sabda.org/icw/00-080.htm 
 
==> http://www.sabda.org/icw/00-084.htm 

http://www.gospelcom.net/oci/
mailto:Endah@sabda.org
http://www.theooze.com/
http://www.theooze.com/articles/read.cfm?ID=287&CATID=2
http://www.theooze.com/
http://www.sabda.org/icw/00-079.htm
http://www.sabda.org/icw/00-080.htm
http://www.sabda.org/icw/00-084.htm
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Doakan Misi Dunia  

Xian(China) 

Berikut ini adalah teladan baik dari sebuah gereja lokal yang memiliki inisiatif untuk 
berdoa bagi kota Xian, sebuah kota besar di kawasan Asia. Gereja "Lake Arlington 
Baptist", di Arlington, Texas telah menerbitkan buku panduan yang berisi pokok-pokok 
doa bagi kota Xian di China. Buku panduan doa ini disusun menurut topik tertentu dan 
khusus diberikan pada orang-orang yang terbeban untuk berdoa bagi kota Xian yang 
berpenduduk 6,2 juta. Bagaimana dengan gereja anda? rindukah gereja anda 
melakukan kegiatan serupa?  
Sumber: 2000/11/03 -- BRIGADA TODAY  

• Bersyukur atas kerinduan para jemaat untuk berdoa bagi kota Xian. Bersyukur juga 
untuk buku panduan doa yang sudah beredar untuk menolong jemaat di Texas berdoa 
bagi kota Xian.  

• Doakan juga supaya gereja-gereja di Indonesia memiliki kerinduan yang sama dengan 
Gereja "Lake Arlington Baptist" untuk mendoakan atau bahkan mau mengadopsi suku-
suku terabaikan di Indonesia.  

Asia 

Apakah orang-orang di sekeliling anda dapat melihat Kristus di dalam diri anda? Seperti 
kisah yang dialami sekelompok orang Kristen berikut ini: Dengan sekelompok teman 
kami mengadakan perjalanan dengan menggunakan bus untuk memasuki sebuah 
wilayah yang dihuni oleh Shan Wa, suku terpencil di China dan Myanmar yang belum 
terjangkau Injil. Saat kami berhenti untuk memperbaiki kendaraan, sekelompok 
penduduk turun dari atas gunung sambil membawa wanita yang sedang sakit. 
Kelompok tersebut langsung menghampiri satu dari kami dan berkata, "Anda adalah 
wakil Allah; doakanlah wanita ini." Tentu saja kami (kelompok orang Kristen) terkejut 
dan heran -- padahal kami belum pernah memberikan identitas kami kepada mereka. 
Tentu saja dengan senang hati dan sepenuh iman, kami mendoakan wanita itu...  
Sumber: FRIDAYFAX -- Desember 2000  

• Berdoa untuk follow-up oleh tim ini (atau tim lain), dan agar wanita yang dilayani dan 
didoakan itu, juga orang-orang yang mengantarnya, dapat mengenal dan percaya 
kepada Yesus. Mereka juga dapat menjadi saksiNya di wilayah tempat tinggal mereka.  

Filipina 

Lukas 10:7 mengatakan "Makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu." < 
http://www.bit.net.id/SABDA-Web/Luk/T_Luk10.htm 10:7 > Hal itulah yang dilakukan 
oleh beberapa orang Kristen saat mengadakan perjalanan ke suatu pulau terpencil di 
Filipina dimana penduduknya belum ada yang beragama Kristen. Orang-orang Kristen 
ini berpikir bahwa mereka akan secara terang-terangan dilarang untuk memasuki pulau 

http://alkitab.mobi/?Lukas+10%3A7
http://www.bit.net.id/SABDA-Web/Luk/T_Luk10.htm
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tersebut. Namun, sesampainya di pulau tsb, mereka sangat terkejut karena mereka 
disambut dengan baik. Setelah berdiskusi mengenai perlengkapan kesehatan yang 
pokok, pemasangan pompa air, pembuatan kamar mandi dan menceritakan beberapa 
cerita Alkitab, ternyata ada 30 penduduk memutuskan untuk menjadi pengikut Kristus. 
Orang-orang Kristen ini sangat bersuka-cita. Salah seorang dari penduduk yang baru 
percaya berkata pada mereka, "Anak-anak kami selalu menjauh apabila ada orang 
asing datang. Tetapi pada saat kalian datang, mereka semua berlarian keluar 
menyambut kalian! Dan ingatkah kalian pada keluarga yang mengundang kalian untuk 
makan? Mereka telah memasukkan racun ke dalam makanan yang kalian makan, tetapi 
tidak satupun dari kalian yang mati ataupun jatuh sakit! Kami sekarang tahu bahwa 
Allah pasti beserta dengan kalian!"  
Sumber: FRIDAYFAX -- Desember 2000  

• Doakan para penduduk pulau yang sudah memutuskan untuk menjadi pengikut Kristus 
agar mereka dapat semakin mengenal kasih Allah dan mau bersaksi bagi penduduk lain 
yang belum mengenal Kristus.  

• Doakan kesehatan, kesabaran dan kekuatan rohani serta pemeliharaan Tuhan bagi 
orang-orang Kristen yang melayani penduduk di pulau ini.  
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Doa Bagi Indonesia  

Ternate 

"Tak ada orang Kristen yang tertinggal di Ternate," kata Xxxxxx Xxxxxx, yang telah 
meninggalkan tanah pertaniannya di Ternate untuk bergabung dengan istri dan anak 
perempuannya yang baru lahir dalam kamp pengungsi di Manado di pulau Sulawesi 
(atau Celebes). Pengungsi lain telah membenarkan pernyataan Saselah tersebut. 
Pemaksaan agama yang terjadi di pulau Ambon semenjak tahun 1999 telah menyebar 
ke berbagai pulau di seputar kepulauan Maluku. Pulau Ternate adalah tempat 
pemukiman terbesar bagi penduduk Maluku di wilayah Timur. Sebenarnya sudah 
bertahun-tahun umat Muslim dan Kristen hidup berdampingan dengan damai di 
Ternate. Selain antar penduduk saling menjaga toleransi, mereka juga saling membantu 
bila masing-masing agama merayakan hari besarnya. Tapi persatuan ini menjadi rusak. 
Peristiwa ini berawal dengan adanya perselisihan wilayah perbatasan dengan umat 
Muslim dari Malifut sehingga memicu terjadinya "religious cleansing".  
Sumber: WHAT IN THE WORLD...is God doing? December 2000  

• Bersyukur karena Allah adalah Allah yang setia dan tidak akan pernah meninggalkan 
umat yang dikasihiNya. Berdoa agar penduduk Ternate yang telah mengenal Kristus 
dapat terus merasakan penyertaan Allah di tengah-tengah badai yang melanda hidup 
mereka saat ini.  

• Doakan agar perselisihan yang sedang/akan terjadi dapat diselesaikan sehingga tidak 
memicu terjadinya masalah yang lebih buruk (mis. "religious cleansing").  

Pokok Doa Lain 

• Daya tarik Banten masih tetap kuat, dengan terdapatnya objek  wisata seperti cagar 
alam, mesjid Agung Banten, makam para sultan Banten dan peninggalan budaya batu 
bersusun sembilan yang tingginya mencapai 15 m. Doakan untuk propinsi baru ini agar 
dari dalam gelap akan terbit terang karena Kabar Baik yang diberitakan, Doakan juga 
agar ada perhatian terhadap kesejahteraan dan pengembangan ekonomi Banten. ( 
Sumber: KJDN - Januari; < subscribe-i-kan-buah-doa@xc.org > )  

[[Cat. Red.: e-JEMMi mengundang dan mengajak anda untuk berpartisipasi dalam 
kolom "Doa Bagi Indonesia".  

1. Anda bisa mendoakan pokok-pokok doa tersebut. Anda juga dapat mengajak 
gereja/teman anda untuk berdoa bersama.  

2. Silakan menggunakan/memasukan pokok-pokok ini dalam warta gereja.  
3. Anda bisa mengirimkan pokok-pokok doa/kesaksian/informasi/dll.  

ttg. pelayanan misi di Indonesia -- ke alamat: <endah@sabda.org>, sehingga kita dapat 
saling mendukung melalui doa. Ingatlah: e-JEMMi akan semakin maju kalau kita saling 
mendukung dalam doa/bekerja sama.]]  

mailto:subscribe-i-kan-buah-doa@xc.org
mailto:endah@sabda.org
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Doa Bagi Suku  

Suku Kaur (Bengkulu) 

Populasi  : 100.000 jiwa  
Bahasa  : Kaur  
Anggota Gereja  : 0 (0%)  
Alkitab dalam bahasa Kaur  : Tidak Ada  
Film Yesus dalam bahasa Kaur  : Tidak Ada  
Siaran radio pelayanan dalam bahasa Kaur  : Tidak Ada  

Suku Kaur berdiam di daerah Bintuhan, kecamatan Kaur Selatan, Tanjungiman, 
kecamatan Kaur Tengah dan Padangguci, kecamatan Kaur Utara, di pinggir pantai 
Samudera Indonesia, kabupaten Bengkulu Selatan, propinsi Bengkulu. Daerah 
kediaman orang Kaur berdekatan dengan kediaman orang Serawai & Pasemah. 
Mereka memiliki bahasa sendiri, yakni bahasa Kaur, yang tergolong rumpun bahasa 
Melayu. Mata pencaharian pokoknya ialah menanam padi. Selain itu, daerah ini 
terkenal dengan hasil cengkeh dan ladanya. Sebagian usaha tambahan mereka 
beternak, menangkap ikan, dan berdagang. Kaum pria bekerja di ladang sementara 
kaum wanita mengurus rumah tangga. Biasanya, sesudah panen padi, mereka 
menanam buah-buahan seperti durian & mangga. Orang Kaur tidak diperbolehkan 
menikahi orang dari klen lain, tetapi bisa menikah dengan orang Kaur dari desa lain. 
Pernikahan hanya bisa terjadi sesudah perayaan Panen Padi. Usia pernikahan 
umumnya 20 tahun untuk pria dan 15 - 16 tahun untuk wanita. Jika mempelai laki-laki 
ingin mempelai wanitanya tinggal bersama keluarga mempelai laki-laki, dia harus 
membayar keluarga mempelai wanita Rp. 50.000, dan jika mempelai pria harus tinggal 
di rumah mempelai wanita, orang tua mempelai wanita hanya diwajibkan memberikan 
kenang- kenangan kepada pihak laki-laki. Saat ini, suku Kaur membutuhkan teknologi 
untuk meningkatkan hasil pertanian, sehingga produksi mereka bisa untuk dikonsumsi 
sendiri maupun untuk diperdagangkan. Pembudidayaan buah-buahan seperti mangga 
dan durian juga sangat diharapkan, sehingga bisa meningkatkan penghasilan mereka.  

Pokok Doa  

1. Berdoa agar ada usaha-usaha yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan produksi 
hasil pertanian suku Kaur. Doakan juga adanya tenaga ahli dan investor yang dikirim 
untuk mengelola daerah ini.  

2. Doakan agar Allah menggerakkan hati anak-anakNya untuk melayani suku Kaur 
sehingga suku Kaur memiliki kesempatan untuk mengenal Yesus dan karya KasihNya.  

 
Sumber: CD-ROM SABDA  
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Kesaksian Misi: Bethesda Bedok Mission Church (BBMC)  

Sebuah Gereja yang Berkomitmen untuk Misi  

[Artikel ini merupakan ringkasan interview dengan Pdt. Sim Kam Tee.]  

BBMC, sebuah gereja di Singapura yang memiliki kerinduan untuk terlibat secara aktif 
dalam pelayanan misi. Oleh karena itu untuk menanamkan tujuan misi dengan jelas 
kepada jemaatnya. maka kata 'mission' menjadi bagian dari nama gereja ini -- 
"Bethesda Bedok Mission Church".  

Ada tiga hal utama yang dilakukan oleh BBMC:  

1. Memberi (Giving) 

BBMC mendukung dan menolong beberapa misionaris dan pelayan misi yang berasal 
dari berbagai organisasi misi. Sebesar 40% dari pemasukan gereja dialokasikan untuk 
pelayanan misi. "Target kami sampai akhir tahun 1996 adalah memberikan 50% dari 
pemasukan gereja untuk pekerjaan misi", demikian kata Pdt. Sim.  

2. Mengadopsi (Adopting) 

Jemaat BBMC tidaklah besar, hanya sekitar 140 jemaat. "Karena jemaat kami kecil 
maka kami harus "mengadopsi" misionaris. Jika kami mengetahui ada misionaris yang 
membutuhkan dukungan dana, maka kami menulis surat kepada lembaganya dan 
mengatakan bahwa kami bersedia menanggung biaya yang diperlukan. Misionaris itu 
tidak ditugaskan atau dikirim oleh kami, tetapi kami dan para misionaris tersebut dapat 
saling memberi semangat. Menurut saya, ini merupakan hal unik dari kebijaksanaan 
pelayanan misi yang kami lakukan."  

BBMC tidak hanya menyediakan bantuan dana, tetapi juga membentuk kelompok-
kelompok pemerhati yang secara teratur berdoa dan menulis surat pada setiap 
misionaris yang ditugaskan dalam kelompok mereka. Kadang-kadang, jemaat gereja 
mengunjungi para misionaris di tempat kerjanya dan menawarkan pertolongan praktis, 
seperti membangun tempat penampungan air dan sebagainya.  

3. Bekerja sama (Partnering) 

Pasangan Tehs (misionaris dari Singapura yang saat ini melayani di Thailand bersama 
OMF) melamar ke OMF berdasarkan rekomendasi dari BBMC. Hal ini dikarenakan 
BBMC percaya bahwa semua kebutuhan dan pelayanan Tehs di lapangan dapat 
ditangani dengan baik oleh lembaga misi seperti OMF.  

"Setiap gereja seharusnya memiliki pemikiran tentang misi," kata Pdt. Sim. BBMC 
percaya bahwa gereja bertanggung jawab untuk menanamkan kesadaran akan misi 
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dalam diri jemaatnya dan juga melatih/ mengajak mereka dalam pelayanan misi jangka 
pendek. Kerja sama dengan lembaga misi harus segera dimulai pada saat gereja 
mengutus para misionarisnya melalui lembaga pelayanan misi ini.  

 
Sumber: East Asia's Millions  

Surat Anda  

Dari: antioch@ 
Subject: Surat dari Kirgiztan 
>Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 
>Edisi demi edisi dari e-MISI kami sudah terima. Kami sungguh 
>diberkati dalam hidup dan pelayanan kami di Ladang Misi di negara 
>Kirghiztan. Untuk itu kami ucapkan banyak terima kasih. Tahun 1993 
>kami sekeluarga berangkat dari Indonesia ke Kirgiztan (Salah satu 
>negara USSR di Asia Tengah yang sudah merdeka). Setelah belajar 
>bahasa Rusia selam satu tahun, lalu kami memulai pelayanan dalam 
>church planting. Puji Tuhan! Tuhan membuat pekerjaannya berhasil. 
>Tahun 1995 berdirilah sebuah gereja lokal yang diakui resmi oleh 
>negara, dengan nama ANTIOCH di ibu kota Bishkek dan tahun-tahun 
>berikutnya Gereja ini sudah mencapai 3 Propinsi lainnya dari 8 
>propinsi yang ada, dua diantaranya sudah siap didewasakan menjadi 
>gereja lokal. Untuk itu perlu tenaga-tenaga pelayan (Ladang 
>menguning.......). Sekarang baru ada seorang vikaris orang setempat 
>yang sudah lulus dari sekolah Alkitab dan sudah melayani gereja 
>bersama kami selama 5 tahun. Bapa inilah yang mau ditahbiskan 
>menjadi pendeta lokal pertama gereja ini. Untuk membuka wawasannya 
>lebih luas bulan depan dia bersama saya akan berkunjung ke Indonesia 
>untuk mengunjungi beberapa gereja, badan-badan Kristen dan sekolah- 
>sekolah Alkitab. ---cut--- 
>Sampai disini dahulu. Tuhan kita Yesus Kristus memberkati kita 
>semua. 
>Teriring salam dan Doa . 
>Pdt. S.Simanjuntak 

Redaksi: 
Puji Tuhan! Kemajuan pelayanan yang terjadi di Kirgiztan dan pertumbuhan gereja di 
sana sangat menggugah hati kami untuk bersyukur akan kasih anugerah Tuhan bagi 
jiwa-jiwa yang terhilang. Bisakah anda kirimkan kesaksian-kesaksian pelayanan anda di 
Kirgiztan kepada kami supaya pembaca e-JEMMi juga bisa terlibat mendukung 
pelayanan anda dalam doa? Kami sangat berterima kasih atas surat anda. Kami tunggu 
surat anda yang berikutnya. Tuhan memberkati pelayanan Bapak, dan !!Selamat 
melayani!!  :)  
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URL/Link Edisi ini  

• FRIDAYFAX http://www.egroups.com/groups/FridayFax/  
• BRIGADA TODAY http://www.brigada.org/today/  
• IFC http://www.gospelcom.net/ifc/newsletter.shtml  

"Allah memberkati kita agar menjadi saluran berkat bagi orang lain."  

 

“  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.brigada.org/today/
http://www.gospelcom.net/ifc/newsletter.shtml
http://alkitab.mobi/?Yesaya+6%3A8
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e-JEMMi 04/Januari/2001  
Editorial 

Salam dalam Kasih Kristus.  

Di akhir minggu bulan Januari ini, kami tertarik untuk menampilkan sebuah kesaksian 
tentang David Swea yang melakukan pelayanan di Afrika. Kekecewaan yang ia alami di 
Afrika, membuatnya marah pada Tuhan dan mengundurkan diri dari pelayanan. 
Bagaimana kesaksian selengkapnya? Silakan anda membacanya di kolom "Kesaksian 
Misi".  

Selain kesaksian misi anda juga akan mendapatkan informasi tentang Situs-situs yang 
memiliki kumpulan kesaksian misi dari berbagai negara di kolom "Sumber Misi". Banyak 
orang Kristen yang beranggapan bahwa bersaksi itu adalah hal yang sulit. Tapi 
kesulitan itu sering kali disebabkan salah satunya karena kita tidak tahu bagaimana 
memulai pembicaraan. Nah, setelah anda menjelajahi Situs-situs yang kami 
rekomendasikan ini kami yakin anda akan punya banyak kisah dan kesaksian yang bisa 
anda pakai untuk memulai pembicaraan anda dengan lebih mudah.  

Selamat bersaksi dan Tuhan memberkati.  

Staf Redaksi  
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Sumber Misi  

"Kesaksian" Anda ?? 

• Apakah anda ingin dikuatkan iman melalui kesaksian-kesaksian misi?  
• Apakah anda ingin menceritakan kasih Tuhan kepada orang yang belum percaya 

dengan menggunakan kesaksian-kesaksian misi?  
• Apakah anda ingin membagikan kesaksian-kesaksian misi kepada jemaat anda agar 

mereka dikobarkan semangatnya untuk melayani Injil? Berikut ini adalah beberapa 
Situs/Sumber yang dapat anda jelajahi.  

Kumpulan Kesaksian 

FICA.ORG -- TESTIMONIES  
==> http://www.fica.org/~ficalist/fica/sharing/sharing.html 
Dalam Situs FICA.org ini, anda akan menemukan beberapa kesaksian dan sharing dari 
FICA.net members (dalam bahasa Indonesia).  

CHRISTIAN FAITH  
==> http://www.christian-faith.com/truestories.html 
Situs ini berisi kumpulan kesaksian tentang iman dan pengalaman pribadi dari umat 
Kristen dari berbagai penjuru dunia saat mereka menerima pengampunan, kasih dan 
juga penyembuhan dari Allah.  

1 WAY ONLY -- DEVOTIONS & TESTIMONIES  
==> http://www.bright.net/~1wayonly/articles.html 
Kumpulan renungan dan kesaksian  

CHRISTIANTESTIMONIES.COM  
==> http:/www.christiantestimonies.com/ 
 
==> http://www.christiantestimonies.com/scriptoriumtestimonymenu.htm 
 
==> http://www.christiantestimonies.com/gzone1.htm 
ChristianTestimonies menyajikan newsletter Kristen harian dimana anda dapat 
membaca kesaksian, renungan, artikel-artikel singkat, dll. Anda juga bisa berlangganan 
ke publikasi emailnya lewat Situs ini.  

HE INVITES  
==> http://www.heinvites.org 
Situs ini berisi koleksi kisah pengalaman hidup yang dialami orang- orang dari beragam 
usia yang telah menerima dan percaya Yesus. Anda dapat membaca kisah-kisah 
praktis dan menarik tentang bagaimana mereka mengatasi pergumulan dengan 
masalah iman, narkoba, pernikahan, perasaan bersalah, kemarahan, dll.  

 

http://www.fica.org/~ficalist/fica/sharing/sharing.html
http://www.christian-faith.com/truestories.html
http://www.bright.net/~1wayonly/articles.html
http://www.christiantestimonies.com/
http://www.christiantestimonies.com/scriptoriumtestimonymenu.htm
http://www.christiantestimonies.com/gzone1.htm
http://www.heinvites.org/
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DAILY WISDOM  
 
==> http://www.dailywisdom.org (renungan harian Kristen) 
==> http://www.gospelcom.net/guide/webwork.html lists (kesaksian) 

TESTIMONIES  
 
==> http://www.gospelcom.net/guide/testimony.html 
==> http://www.entourages.com/barbs/testimony.htm 
==> http://www.christianyouth.org/Tesimonies/testimonies.asp 

Cara Menulis Kesaksian [Dari e-JEMMi edisi Vol. 03 No. 039] 

ANGIE'S STORY  
==> http://www.web-evangelism.com/testimony.html 
Memberikan ide-ide tentang cara menulis kesaksian.  

CHRISTIAN TESTIMONY GUIDE  
==> http://www.brigada.org/today/articles/webtestimony.html 
Bagaimana menulis kesaksian di internet ataupun traktat.  

TRUE STORIES  
==> http://www.brigada.org/today/articles/webtestimony.html 
Arti pentingnya kesaksian-kesaksian yang disampaikan dan bagaimana cara menulis 
kesaksian untuk para pembaca yang non-Kristen.  

Buku Tentang Kesaksian 

BERSAKSI DENGAN MUDAH C.S. Lovett dalam bukunya 'Bersaksi dengan Mudah' 
menulis tentang:  

"Banyak orang yang beranggapan bahwa bersaksi itu merupakan sesuatu yang sulit, 
sehingga mereka merasa takut untuk melakukannya. Mereka mengira bahwa dalam 
bersaksi harus memenangkan jiwa. Mereka berpendapat demikian karena mereka 
belum mengetahui arti bersaksi dan bagaimana caranya bersaksi.  

"Bersaksi itu sebenarnya lebih mudah daripada yang anda bayangkan. Ketahuilah 
bahwa anda dapat dipakai oleh Tuhan untuk membawa orang datang kepada Tuhan 
Yesus. Bersaksilah tentang Tuhan Yesus maka anda akan melihat kuasa Allah bekerja. 
Roh Kudus akan menolong setiap orang yang mau bersaksi tentang Tuhan Yesus. 
Anda hanya berfungsi sebagai alat di dalam tangan-Nya.  

"Dalam bukunya 'Bersaksi dengan Mudah' ini, C.S. Lovett mengajarkan tentang teknik 
bersaksi dengan mudah secara bertahap. Sedikit demi sedikit anda akan dibimbing dan 
dengan tak terasa anda sudah dapat bersaksi. Bersediakah anda melakukan-Nya? 
Anda dapat membuktikannya sendiri." (*)  

http://www.dailywisdom.org/
http://www.gospelcom.net/guide/webwork.html
http://www.gospelcom.net/guide/testimony.html
http://www.entourages.com/barbs/testimony.htm
http://www.christianyouth.org/Tesimonies/testimonies.asp
http://www.web-evangelism.com/testimony.html
http://www.brigada.org/today/articles/webtestimony.html
http://www.brigada.org/today/articles/webtestimony.html
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Doakan Misi Dunia  

Benin 

Satu tim yang terdiri atas 17 orang suku Ayizo di Benin telah berjalan sejauh 10 mil 
untuk mengabarkan Injil di 3 desa terabaikan yang merupakan tempat tinggal suku Ci. 
Tim tadi berkunjung dari rumah ke rumah dan menceritakan tentang berita 
keselamatan. Tim ini diterima dengan baik di ketiga desa itu. Bahkan dua desa 
mengundang kembali tim ini ke desa untuk mendiskusikan tentang bagaimana memulai 
kelompok-kelompok pemahaman Alkitab.  
Sumber: Advance Newsletter, August 24  

• Bersyukur pada Tuhan karena telah menggerakkan hati 17 orang suku Ayizo untuk 
melakukan pelayanan lintas budaya dan menceritakan tentang Kabar Baik kepada suku 
Ci. Doakan agar pelayanan tersebut terus berlanjut.  

• Doakan agar kerinduan untuk memulai kelompok-kelompok pemahaman Alkitab dapat 
segera terpenuhi.  

Ghana 

Bulsa Mission Team berkunjung ke desa Bacheasa -- sebuah desa yang sangat 
terpencil di Ghana yang belum memiliki gereja. Tim ini tidak pernah menyangka bahwa 
kepala desa dan juga penduduk desa meminta dengan sangat agar tim tersebut 
bersedia merintis sebuah gereja di desa itu. Seluruh penduduk desa melihat film Yesus 
yang diputar oleh tim tersebut dan sebagian besar dari mereka bersedia memberikan 
hidupnya pada Yesus saat itu juga. Kepala desa bercerita kepada tim itu bahwa mereka 
telah lelah melayani dewa-dewa yang salah. Penduduk desa memohon dengan sangat 
agar tim tidak meninggalkan desa itu dan bersedia mendirikan sebuah gereja untuk 
menolong para penduduk dalam pertumbuhan iman mereka. Saat ini, sekitar 100 orang 
beribadah bersama di gereja baru yang didirikan oleh Bulsa Mission Team.  
Sumber: Ghana Mail, November 8, 2000  

• Bersyukur untuk setiap penduduk yang telah mengenal Kristus dan terus berdoa agar 
iman mereka terus bertumbuh dan dapat menjadi saksi-saksi Kristus di lingkungan 
sekitarnya.  

Kosovo 

DS dari Partners in Progress, sebuah pelayanan dari Church of Christ, telah 
mengadopsi dan merawat orang-orang Keshkove yang tinggal di Kosovo. Menurut 
laporan Christian Chronicle, orang-orang Keshkove tidak memiliki sarana yang 
mendukung kebutuhan mereka kecuali beberapa tumbuhan yang mereka tanam di 
kebun. Bekerja sama dengan orang-orang Kristen dari beberapa negara, DS 
menyediakan cukup banyak tepung, beras dan susu bubuk untuk mencukupi kebutuhan 
mereka. DS juga menyediakan 30 guru bahasa Inggris dari U.S., Singapura, Republik 
Czech dan Scotlandia untuk mengajar 300 siswa. Dua diantara siswa tersebut baru-
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baru ini telah dibaptis. Sebagian besar penduduk Kosovo adalah muslim.  
Sumber: WHAT IN THE WORLD...is God doing? December 2000  

• Doakan agar melalui pelayanan yang dilakukan DS dan timnya dapat digunakan sebagai 
sarana untuk mengenalkan Kristus kepada orang- orang Keshkov.  

• Berdoa untuk dua siswa yang telah dibaptis agar iman mereka semakin kuat dan 
bertumbuh di tengah-tengah lingkungan yang tidak mendukung.  

Doa Bagi Asia  

Hong Kong 

Luas: 1.061 km2. Jumlah Penduduk (1995): 6.159.000  
Suku bangsa: Orang Tiongkok 97%, orang lain 3%.  
Pengungsi: Manusia perahu Vietnam 160.000.  
Bahasa Nas.: Tiongkok, Inggris.  

Sejak tahun 1997, Hong Kong telah menjadi daerah administrasi khusus Tiongkok. 
Wilayahnya terdiri dari semenanjung yang bergunung-gunung dan 230 pulau di pesisir 
propinsi Gwangdong, Republik Rakyat Tiongkok (RRC). Hong Kong termasuk salah 
satu daerah yang terpadat penduduknya di dunia.  

Perekonomian di Hong Kong tumbuh pesat, sehingga menjadi salah satu pusat 
keuangan, perdagangan dan industri terkemuka di dunia. Hong Kong adalah hampir 
setengah dari sumber devisa Tiongkok. Namun, ketidakpastian akan masa depan telah 
mengurangi gairah perkembangan ekonominya.  

Hong Kong telah menjadi koloni kerajaan Inggris sejak th. 1842, kemudian dikembalikan 
ke Tiongkok pada th. 1997 sebagai daerah Administrasi Khusus dengan pemerintahan 
sendiri, sistem hukum, keuangan dan perdagangan internasional, yang dijamin selama 
50 tahun.  

Ada kebebasan beragama di Hong Kong, tetapi banyak orang takut akan terjadi 
tekanan dan kendali dari RRC sesudah th. 1997, meskipun para pejabat memberi 
jaminan. Yang tidak beragama 15,2%; Agama-agama Tiongkok 66%; Agama-agama 
baru 3,6%; Islam 1%; Hindu 0,12%; Sikh 0,02%; Kristen 14,1%; Protestan 8,5%.  

Misionaris yang melayani ke HK/Tiongkok 761 (1:7.700 penduduk) dari 108 lembaga, 
dari Hong Kong 220 (1:2.250 orang Protestan) dari 33 lembaga, 155 luar negeri, 93 
lintas budaya, 127 lokal.  
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Doa Bagi Indonesia  

Irian Jaya 

• Persoalan mendasar antara pemerintah, pemberontak dan aparat keamanan dapat 
segera diselesaikan dengan damai. Allah melembutkan hati setiap pihak sehingga tidak 
lagi terjadi pertumpahan darah.  

• 18 orang yang ditawan pemberontak agar mereka mendapat perlakuan dan 
perlindungan yang memadai serta dapat segera dibebaskan.  

(Sumber: KABAR-IRIAN: [EN] Irian News - 1/24/01)  

e-KJDN [Kalender Jaringan Doa Nasional]  

• Pokok Doa -- 30 Januari 2001 Doakanlah Visi & Prakarsa sebagai wadah informasi dan 
komunikasi antar pelayanan gereja & Lembaga Kristiani. Doakan juga KJDN (Kalender 
Jaringan Doa Nasional) agar terus menyampaikan pokok- pokok doa & menjadi katalis 
bagi kegerakan doa diseluruh tanah air.  

• Pokok Doa -- 31 Januari 2001 Berdoa bagi hamba-hamba-Nya yang mengasihi Tuhan 
agar diberi kemampuan untuk melaksanakan tugas yang semakin banyak. Doakan 
pendanaan yang dibutuhkan bagi pengadaan fasilitas yang dipakai untuk mendukung 
pelayanan jaringan kebersamaan. ( 
Sumber: KJDN - Januari; < subscribe-i-kan-buah-doa@xc.org > )  

Pokok Doa  

1. Umat Kristen berkembang pesat pada th. 60-an, tetapi sekarang pertumbuhannya 
lambat karena banyak perpindahan ke luar negri dan banyak anak muda putus sekolah. 
Berdoa agar orang Kristen menggunakan tahun-tahun yang penting ini dengan efektif 
untuk penginjilan, pemuridan dan meletakkan dasar yang kuat bagi gereja.  

2. Pemimpin-pemimpin Kristen seharusnya memainkan peranan penting dalam th. 90-an, 
tetapi jumlah hamba Tuhan sangat sedikit dan sebagian besar sudah meninggalkan 
negaranya. Ada sebanyak 849 murid di 17 seminari dan Sekolah Alkitab pada th. 1990, 
lebih dari separuhnya adalah wanita. Doakan para staf dan mahasiswa di seminari-
seminari tersebut, termasuk Seminari KINGMI, Sekolah Teologia Tiongkok tingkat 
sarjana dan Seminari Teologia Baptis.  

3. Pelayanan orang Kristen di antara para penjahat, pencandu obat bius dan orang miskin. 
Pelayanan ini bertambah dan dapat dikatakan cukup berhasil (sebagian adalah hasil 
pelayanan dari Lembaga Santo Stephen yang dipelopori oleh Jackie Pullinger).  

4. Visi misi gereja-gereja Hong Kong yang sedang bertumbuh. Ada dorongan untuk 
melakukan pelayanan terhadap orang-orang percaya di RRC dan untuk pelayanan misi 
ke luar negeri. Doakan agar beban ini terus bertumbuh dan tidak dihalangi oleh 
ketakutan akan masa depan.  

5. Hong Kong adalah pusat media yang amat penting. Kelompok seperti Komunikasi 
Kristen Ltd. dan AO telah memberi sumbangan yang penting. Literatur ditulis, dicetak, 
diterbitkan dan disalurkan dalam jumlah besar (CLC, EHC, CMA). Alkitab-Alkitab dicetak 
bagi dunia, dan Lembaga Alkitab memegang peranan penting. Studio-studio radio 

mailto:subscribe-i-kan-buah-doa@xc.org
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menyiapkan siaran-siaran untuk FEBC, FEBA ,TWR dan banyak lembaga radio lainnya. 
Berdoa agar peranan ini berlanjut setelah th. 1997.  

 
Sumber:  

• Buku; "DOAKANLAH ASIA! Pedoman Pokok Doa untuk Negara-negara Asia";  karya 
Patrick Johnstone. [Bagian dari Buku Asli; "OPERATION WORLD, The Day-by-Day 
Guide to Praying For the World"; karya Patrick Johnstone, 1993]  

• CD-ROM SABDA  
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Kesaksian Misi: Sebuah Kisah Nyata dari Afrika  

Pada tahun 1921, dua pasang suami istri dari Stockholm (Swedia), menjawab panggilan 
Allah untuk melayani misi penginjilan di Afrika. Kedua pasang suami istri ini 
menyerahkan hidupnya untuk mengabarkan Injil dalam suatu kebaktian pengutusan 
Injil. Mereka terbeban untuk melayani negara Belgian Kongo, yang sekarang bernama 
Zaire. Mereka adalah David & Svea Flood, serta Joel & Bertha Erickson.  

Setelah tiba di Zaire, mereka melapor ke kantor Misi setempat. Lalu dengan 
menggunakan parang, mereka membuka jalan melalui hutan pedalaman yang dipenuhi 
nyamuk malaria. David dan Svea membawa anaknya David Jr. yang masih berumur 2 
tahun. Dalam perjalanan, David Jr. terkena penyakit malaria. Namun mereka pantang 
menyerah dan rela mati untuk Pekerjaan Injil. Tiba di tengah hutan, mereka 
menemukan sebuah desa di pedalaman. Namun penduduk desa ini tidak mengijinkan 
mereka memasuki desanya. "Tak boleh ada orang kulit putih yang boleh masuk ke 
desa. Dewa-dewa kami akan marah," demikian kata penduduk desa itu.  

Karena tidak menemukan desa lain, mereka akhirnya terpaksa tinggal di hutan dekat 
desa tersebut. Setelah beberapa bulan tinggal di tempat itu, mereka menderita kesepian 
dan kekurangan gizi. Selain itu, mereka juga jarang mendapat kesempatan untuk 
berhubungan dengan penduduk desa. Setelah enam bulan berlalu, keluarga Erickson 
memutuskan untuk kembali ke kantor misi. Namun keluarga Flood memilih untuk tetap 
tinggal, apalagi karena saat itu Svea baru hamil dan sedang menderita malaria yang 
cukup buruk. Di samping itu David juga menginginkan agar anaknya lahir di Afrika dan 
ia sudah bertekad untuk memberikan hidupnya untuk melayani di tempat tersebut.  

Selama beberapa bulan Svea mencoba bertahan melawan demamnya yang semakin 
memburuk. Namun di tengah keadaan seperti itu ia masih menyediakan waktunya untuk 
melakukan bimbingan rohani kepada seorang anak kecil penduduk asli dari desa 
tersebut. Dapat dikatakan anak kecil itu adalah satu-satunya hasil pelayanan Injil 
melalui keluarga Flood ini. Saat Svea melayaninya, anak kecil ini hanya tersenyum 
kepadanya. Penyakit malaria yang diderita Svea semakin memburuk sampai ia hanya 
bisa berbaring saja. Tapi bersyukur bayi perempuannya berhasil lahir dengan selamat 
tidak kurang suatu apa. Namun Svea tidak mampu bertahan. Seminggu kemudian 
keadaannya sangat buruk dan menjelang kepergiannya, ia berbisik kepada David, 
"Berikan nama Aina pada anak kita," lalu ia meninggal.  

David amat sangat terpukul dengan kematian istrinya. Ia membuat peti mati buat Svea, 
lalu menguburkannya. Saat dia berdiri di samping kuburan, ia memandang pada anak 
laki-lakinya sambil mendengar tangis bayi perempuannya dari dalam gubuk yang 
terbuat dari lumpur. Timbul kekecewaan yang sangat dalam di hatinya. Dengan emosi 
yang tidak terkontrol David berseru, "Tuhan, mengapa Kau ijinkan hal ini terjadi? 
Bukankah kami datang kemari untuk memberikan hidup kami dan melayani Engkau?! 
Istriku yang cantik dan pandai, sekarang telah tiada. Anak sulungku kini baru berumur 3 
tahun dan nyaris tidak terurus, apalagi si kecil yang baru lahir. Setahun lebih kami ada 
di hutan ini dan kami hanya memenangkan seorang anak kecil yang bahkan mungkin 
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belum cukup memahami berita Injil yang kami ceritakan. Kau telah mengecewakan aku, 
Tuhan. Betapa sia-sianya hidupku!"  

Kemudian David kembali ke kantor misi Afrika. Saat itu David bertemu lagi dengan 
keluarga Erickson. David berteriak dengan penuh kejengkelan: "Saya akan kembali ke 
Swedia! Saya tidak mampu lagi mengurus anak ini. Saya ingin titipkan bayi 
perempuanku kepadamu." Kemudian David memberikan Aina kepada keluarga 
Erickson untuk dibesarkan. Sepanjang perjalanan ke Stockholm, David Flood berdiri di 
atas dek kapal. Ia merasa sangat kesal kepada Allah. Ia menceritakan kepada semua 
orang tentang pengalaman pahitnya, bahwa ia telah mengorbankan segalanya tetapi 
berakhir dengan kekecewaan. Ia yakin bahwa ia sudah berlaku setia tetapi Tuhan 
membalas hal itu dengan cara tidak mempedulikannya.  

Setelah tiba di Stockholm, David Flood memutuskan untuk memulai usaha di bidang 
import. Ia mengingatkan semua orang untuk tidak menyebut nama Tuhan didepannya. 
Jika mereka melakukan itu, segera ia naik pitam dan marah. David akhirnya terjatuh 
pada kebiasaan minum-minuman keras.  

Tidak lama setelah David Flood meninggalkan Afrika, pasangan suami- istri Erikson 
yang merawat Aina meninggal karena diracun oleh kepala suku dari daerah dimana 
mereka layani. Selanjutnya si kecil Aina diasuh oleh Arthur & Anna Berg. Keluarga ini 
membawa Aina ke sebuah desa yang bernama Masisi, Utara Konggo. Di sana Aina 
dipanggil "Aggie". Si kecil Aggie segera belajar bahasa Swahili dan bermain dengan 
anak-anak Kongo. Pada saat-saat sendirian si Aggie sering bermain dengan khayalan. 
Ia sering membayangkan bahwa ia memiliki empat saudara laki-laki dan satu saudara 
perempuan, dan ia memberi nama kepada masing-masing saudara khayalannya. 
Kadang-kadang ia menyediakan meja untuk bercakap-cakap dengan saudara 
khayalannya. Dalam khayalannya ia melihat bahwa saudara perempuannya selalu 
memandang dirinya.  

Keluarga Berg akhirnya kembali ke Amerika dan menetap di Minneapolis. Setelah 
dewasa, Aggie berusaha mencari ayahnya tapi sia-sia. Aggie menikah dengan Dewey 
Hurst, yang kemudian menjadi presiden dari sekolah Alkitab Northwest Bible College. 
Sampai saat itu Aggie tidak mengetahui bahwa ayahnya telah menikah lagi dengan adik 
Svea, yang tidak mengasihi Allah dan telah mempunyai anak lima, empat putra dan 
satu putri (tepat seperti khayalan Aggie).  

Suatu ketika Sekolah Alkitab memberikan tiket pada Aggie dan suaminya untuk pergi ke 
Swedia. Ini merupakan kesempatan bagi Aggie untuk mencari ayahnya. Saat tiba di 
London, Aggie dan suaminya berjalan kaki di dekat Royal Albert Hall. Ditengah jalan 
mereka melihat ada suatu pertemuan penginjilan. Lalu mereka masuk dan 
mendengarkan seorang pengkotbah kulit hitam yang sedang bersaksi bahwa Tuhan 
sedang melakukan perkara besar di Zaire. Hati Aggie terperanjat. Setelah selesai acara 
ia mendekati pengkotbah itu dan bertanya, "Pernahkah anda mengetahui pasangan 
penginjil yang bernama David dan Svea Flood?" Pengkotbah kulit hitam ini menjawab, 
"Ya, Svea adalah orang yang membimbing saya kepada Tuhan waktu saya masih anak-
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anak. Mereka memiliki bayi perempuan tetapi saya tidak tahu bagaimana keadaannya 
sekarang." Aggie segera berseru: "Sayalah bayi perempuan itu! Saya adalah Aggie - 
Aina!"  

Mendengar seruan itu si Pengkotbah segera menggenggam tangan Aggie dan memeluk 
sambil menangis dengan sukacita. Aggie tidak percaya bahwa orang ini adalah bocah 
yang dilayani ibunya. Ia bertumbuh menjadi seorang penginjil yang melayani bangsanya 
dan pekerjaan Tuhan berkembang pesat dengan 110.000 orang Kristen, 32 Pos 
penginjilan, beberapa sekolah Alkitab dan sebuah rumah sakit dengan 120 tempat tidur.  

Esok harinya Aggie meneruskan perjalanan ke Stockholm dan berita telah tersebar luas 
bahwa mereka akan datang. Setibanya di hotel ketiga saudaranya telah menunggu 
mereka di sana dan akhirnya Aggie mengetahui bahwa ia benar-benar memiliki saudara 
lima orang. Ia bertanya kepada mereka: "Dimana David kakakku ?" Mereka menunjuk 
seorang laki-laki yang duduk sendirian di lobi. David Jr. adalah pria yang nampak kering 
lesu dan berambut putih. Seperti ayahnya, iapun dipenuhi oleh kekecewaan, kepahitan 
dan hidup yang berantakan karena alkohol. Ketika Aggie bertanya tentang kabar 
ayahnya, David Jr. menjadi marah. Ternyata semua saudaranya membenci ayahnya 
dan sudah bertahun-tahun tidak membicarakan ayahnya. Lalu Aggie bertanya: 
"Bagaimana dengan saudaraku perempuan?" Tak lama kemudian saudara 
perempuannya datang ke hotel itu dan memeluk Aggie dan berkata: "Sepanjang 
hidupku aku telah merindukanmu. Biasanya aku membuka peta dunia dan menaruh 
sebuah mobil mainan yang berjalan di atasnya, seolah-olah aku sedang mengendarai 
mobil itu untuk mencarimu kemana- mana." Saudara perempuannya itu juga telah 
menjauhi ayahnya, tetapi ia berjanji untuk membantu Aggie mencari ayahnya.  

Lalu mereka memasuki sebuah bangunan tidak terawat. Setelah mengetuk pintu 
datanglah seorang wanita dan mempersilahkan mereka masuk. Di dalam ruangan itu 
penuh dengan botol minuman, tapi di sudut ruangan nampak seorang terbaring di 
ranjang kecil, yaitu ayahnya yang dulunya seorang penginjil. Ia berumur 73 tahun dan 
menderita diabetes, stroke dan katarak yang menutupi kedua matanya. Aggie jatuh di 
sisinya dan menangis, "Ayah, aku adalah si kecil yang kau tinggalkan di Afrika." Sesaat 
orang tua itu menoleh dan memandangnya. Air mata membasahi matanya, lalu ia 
menjawab, "Aku tak pernah bermaksud membuangmu, aku hanya tidak mampu untuk 
mengasuhnya lagi." Aggie menjawab, "Tidak apa-apa, Ayah. Tuhan telah memelihara 
aku".  

Tiba-tiba, wajah ayahnya menjadi gelap, "Tuhan tidak memeliharamu!" Ia mengamuk. 
"Ia telah menghancurkan seluruh keluarga kita! Ia membawa kita ke Afrika lalu 
meninggalkan kita. Tidak ada satupun hasil di sana. Semuanya sia-sia belaka!" Aggie 
kemudian menceritakan pertemuannya dengan seorang pengkotbah kulit hitam dan 
bagaimana perkembangan penginjilan di Zaire. Penginjil itulah si anak kecil yang dahulu 
pernah dilayani oleh ayah dan ibunya. "Sekarang semua orang mengenal anak kecil, si 
pengkotbah itu. Dan kisahnya telah dimuat di semua surat kabar." Saat itu Roh Kudus 
turun ke atas David Flood. Ia sadar dan tidak sanggup menahan air mata lalu bertobat. 
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Tak lama setelah pertemuan itu David Flood meninggal, tetapi Allah telah memulihkan 
semuanya, kepahitan hatinya dan kekecewaannya.  

Pesan ini ditujukan kepada semua orang yang merasa bahwa ia berhak untuk marah 
kepada Tuhan!  

Sumber : http://www.pondokrenungan.com/saksi/evangelism.html  

Dari Meja Redaksi: Bersaksi Via Internet?  

Berikut ini adalah salah satu dari tanggapan-tangapan yang dikirim ke Redaksi tentang 
bersaksi via internet. Tanggapan-tanggapan lainnya akan kami tayangkan dalam edisi 
minggu depan. Kami mengucapkan terima kasih atas kiriman tanggapannya. Ada yang 
mau kirim lagi :)  

Dari: "Nathanael Kasanudin" <Kasanudin@> 
Subject: Bersaksi lewat internet. 
 
>Syaloom,... 
>Saya ingin memberikan pendapat saya tentang bersaksi lewat internet, 
>yang di edisi 04-03 2001. 
>Menurut saya: Apakah anda setuju membagikan kesaksian via internet? 
>YA... Sangat SETUJU sekali :) Mengapa? Saya pikir: 
>PERTAMA : dengan kita bersaksi lewat internet, (saya gak tau, 
>apakah bersaksi dengan halaman browse internet, atau lewat 
>chatting); kita, yang khususnya anak-anak Bapa, yang mungkin 
>kerohanian kita sedang tawar, terjatuh, atau sedang kering itu BISA 
>dibangkitkan, dihiburkan dan ditegakkan lagi. Kita kemudian mulai 
>menyadari lagi, bahwa ada Seorang Pelindung yang SELALU menjaga 
>kita, menghiburkan kita, memberikan kekuatan kepada kita, dllllllll 
>(saking banyaknya :). 
 
>KEDUA : khusus untuk saudara sepupu kita, mereka bisa dengan benar- 
>benar MELIHAT bahwa, ternyata Tuhannya orang Kristen itu benar- 
>benar Tuhan yang HIDUP, Tuhan yang Wuiiihhhh...Dahsyat man !!. 
>Terus....ya udah kita artinya dikatakan sudah menginjil, mengatakan 
>Kabar Baik. Tuhan khan TIDAK ngomong gimana caranya memperkenalkan 
>nama Yesus, tapi Dia hanya katakan : Pergilah dan BERITAKANlah 
>Kabar Baik; entah itu lewat internet, ngobrol-ngobrol, dll. "yang 
>penting memperkenalkan nama Tuhan Yesus Kristus, ya khan ???" 
>Ok deh....saya pikir itu aja... 
>Syallom... Nathanael Kasanudin.  

Surat Anda  

http://www.pondokrenungan.com/saksi/evangelism.html
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Dari: Kencana Saragih <cansrg@> 
Subject: Re: [e-KJDN] Januari 2001 
>Salam dalam kasih Yesus Kristus. 
>Saya sangat senang sekali kalau KJDN ini sekarang bisa didapatkan 
>melalui milis ini. Saya akan dengan senang hati menerimanya. Selama 
>ini saya juga sering dapat, tapi diberikan. Semoga Tuhan terus 
>memberkati pelayanan ini. 
>Salam, Kencana 

Redaksi: 
Bagi pembaca e-JEMMi yang belum tahu, e-KJDN adalah Publikasi Doa yang terbit 
satu bulan sekali, berisi pokok-pokok doa selama satu bulan. Ini adalah lanjutan dari 
Proyek/Publikasi e-Doa yang juga didukung oleh e-MISI dan I-KAN. Untuk 
berlangganan anda bisa kirim email kosong ke:  
==> < subscribe-i-kan-buah-doa@xc.org > Untuk Sdr. Kencana, kami telah sampaikan 
ucapan terima kasih anda kepada Redaksi e-KJDN. Kiranya kita akan semakin 
disatukan dalam doa. Terima kasih atas dukungan doanya. Tuhan senantiasa 
memberkati pelayanan anda. Satu hal lagi, jangan lupa untuk menceritakannya, baik e-
KJDN dan e-JEMMi, pada teman-teman anda. Sekali lagi terima kasih atas dukungan 
doanya, semoga Tuhan senantiasa memberkati pelayanan anda. Oh-yeah ... untuk 
menulis langsung kepada Staf/Redaksi e-KJDN, silakan kirim ke:  
==> < owner-i-kan-buah-doa@xc.org >  

 

URL/Link Edisi ini  

• FRIDAYFAX http://www.egroups.com/groups/FridayFax/  
• WHAT IN THE WORLD... http://www.egroups.com/messages/whatintheworld  

"Keberhasilan bukanlah membawa seseorang kepada Kristus.  
Keberhasilan adalah memancarkan hidup kristiani,  

bersaksi tentang Injil, dan mempercayakan hasilnya kepada Allah." 

[SMI-002: BAGAIMANA BERSAKSI TANPA BERDEBAT?]  

 

“  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
mailto:owner-i-kan-buah-doa@xc.org
http://www.egroups.com/groups/FridayFax/
http://www.egroups.com/messages/whatintheworld
http://alkitab.mobi/?Yesaya+6%3A8
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e-JEMMi 05/Februari/2001  
Editorial 

Salam dalam Kasih Kristus.  

Pada perjumpaan minggu ini e-JEMMi akan menyajikan tentang pelayanan lintas 
budaya. Salah satu tujuannya adalah agar kita belajar dari pengalaman pelayan Tuhan 
yang lain ketika mereka ada di lapangan dan sekaligus untuk mendukung mereka 
dalam doa.  

Dalam kolom "Kesaksian Misi" kita akan menjumpai ringkasan surat dari satu keluarga 
yang sedang melayani di sebuah negara di Asia Tengah yang membutuhkan dukungan 
doa. Selain itu, akan ditampilkan juga beberapa lembaga yang memiliki pelayanan lintas 
budaya yang bisa kita dapatkan informasinya melalui Situs-situs mereka. Kemudian 
daftar link yang ada dalam kolom "Sumber Misi" diharapkan dapat menambah wawasan 
misi anda saat anda menjelajahi alamat-alamat tersebut.  

Selamat berdoa bagi pelayanan lintas budaya dan selamat melayani,  

Staf Redaksi  

  



e-JEMMi 2001 
 

65 
 

Sumber Misi  

Bila anda ingin mengetahui tentang sumber-sumber misi yang mengulas tentang 
pelayanan lintas budaya (cross-cultural), maka beberapa URL berikut ini dapat anda 
kunjungi:  

WEC International 

 
==> http://www.wec-int.org/ 
Lembaga pionir interdenominasi yang melakukan pelayanan di banyak negara di dunia 
(sekitar 60 negara), termasuk juga di Indonesia.  

WEC Indonesia  
==> http://www.wec-int.org/swi/swi1.htm 
Beberapa bentuk Pelayanan WEC Indonesia antara lain : Penanaman Gereja, 
Penginjilan, Pendidikan, Pertanian, Pendidikan umum, Anak terlantar, Orang 
kecanduan, dsb. Selain itu, WEC ingin menolong Anda dan gereja Anda untuk 
melibatkan diri dalam misi sedunia! Karena itu, tiap 2 bulan sekali WEC menerbitkan 
buletin 'Terang Lintas Budaya' yang berisi tentang informasi misionaris dan pekerja 
WEC dari Indonesia dan negara-negara yang belum terjangkau oleh Injil (salah satu 
artikelnya telah anda baca dalam kolom "Kesaksian Misi"). [[Bagi anda yang tertarik 
untuk berlangganan buletin 'Terang Lintas Budaya' (versi kertas), beritahu Endah di < 
endah@sabda.org >.]]  

World and Cross Cultural Mission 

==> http://www.sa.uca.org.au/waccm/ 
World and Cross Cultural Mission mengupayakan agar perspektif lintas budaya dapat 
terefleksi dan dihargai dalam masyarakat Kristen.  

Sumber-Sumber Misi 

==> http://www.brigada.org/today/articles/webmission.html 
 
==> http://www.brigada.org/today/articles/redemptive.html 
Situs ini berisi tentang link-link utama dari dunia pelayanan misi lintas budaya. Selain 
itu, terdapat juga sumber-sumber penginjilan dalam bahasa Inggris yang mudah 
dipahami atau dalam bahasa-bahasa lain dan sumber-sumber TEFL, Redemptive 
Analogies (URL-nya di atas) dan Video CD untuk suku-suku terabaikan. [[BRIGADA 
juga punya buletin online via email (dalam bahasa Inggris) Informasi selanjutnya, 
kirimkan email ke < endah@sabda.org >.]]  

 

http://www.wec-int.org/
http://www.wec-int.org/swi/swi1.htm
mailto:endah@sabda.org
http://www.sa.uca.org.au/waccm/
http://www.brigada.org/today/articles/webmission.html
http://www.brigada.org/today/articles/redemptive.html
mailto:endah@sabda.org
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Evangelism Toolbox 

==> http://www.evangelismtoolbox.com/ 
Sumber-sumber misi yang sangat bagus untuk penginjilan.  

Caleb Project 

==> http://www.calebproject.org/ 
Lembaga pelayanan yang menolong gereja-gereja dan juga kelompok- kelompok di US 
untuk menggenapi Amanat Agung.  

Link dari beberapa sumber misi yang juga bergerak dalam pelayanan 

lintas budaya :  

Adopt-A-People Clearinghouse  
http://www.aapc.net/index.htm  

Missions Atlas Project  
http://www.worldmap.org/  

AD2000 Movement  
http://www.ad2000.org/  

Overseas Mission (OM)  
http://www.om.org/  

Youth With A Mission (YWAM)  
http://www.ywam.org/  

  

http://www.evangelismtoolbox.com/
http://www.calebproject.org/
http://www.aapc.net/index.htm
http://www.worldmap.org/
http://www.ad2000.org/
http://www.om.org/
http://www.ywam.org/
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Doakan Misi Dunia  

Vietnam 

Menteri Urusan Agama Vietnam dan World Evangelical Fellowship (WEF) setuju untuk 
memantau kebebasan beragama di Vietnam. Tanggal 4 - 9 Desember yang lalu Direktur 
Komisi Kebebasan Agama WEF, Johan Candelin, bertemu di Vietnam dengan Menteri 
Urusan Agama, Kantor Urusan Agama, Menteri Luar Negeri, dan perwakilan-perwakilan 
dari anggota Parlemen. Candelin menyatakan, "Saya sangat gembira dengan 
pertemuan tingkat tinggi yang diadakan oleh pemerintah Vietnam. Karena pembicaraan 
diselenggarakan dalam suasana yang baik dan teratur dan saya mengusulkan adanya 
pertemuan rutin dengan para pejabat tinggi, mereka menyetujuinya. Saya pikir 
sangatlah penting untuk berbagi informasi mengenai agama Kristen Protestan dengan 
mereka yang terlibat dengan urusan agama atas nama pemerintah Vietnam." Undang-
undang agama baru berada di bawah pengawasan Parlemen Vietnam dan satu 
konstitusi baru bagi Gereja Injili di Vietnam Selatan kemungkinan disetujui.  
Sumber: World Evangelical Fellowship, Januari 2001  

• Bersyukur kepada Allah atas anugrahNya sehingga pertemuan tersebut dapat 
berlangsung dengan baik. Doakan kelanjutan dari pertemuan itu.  

• Berdoa juga agar konstitusi baru bagi Gereja Injili di Vietnam Selatan benar-benar 
disetujui.  

Nigeria 

Perusakan sebuah gereja di wilayah Naibawa dari kota Kano merupakan satu dari 
banyak kasus mengenai kekerasan dan penganiayaan terhadap komunitas Kristen yang 
dilaporkan sejak berlakunya Undang-Undang Islam, atau "sharia", di Kano, Nigeria 
Utara. Pemimpin gereja mengatakan bahwa ada penganiayaan, diskriminasi dan 
penipuan yang dilakukan secara sistematis oleh pejabat negara yang bersemangat dan 
fanatik. Gereja telah hidup damai dengan tetangga Muslimnya selama lebih dari 20 
tahun, ketika pemerintah menarik kembali Undang-undang pemilikan gereja.  
Sumber: World Evangelical Fellowship, Januari 2001  

• Doakan agar kehidupan damai yang pernah ada di Nigeria dapat dipulihkan lagi.  
• Khusus untuk para pejabat negara, agar mereka memiliki hati yang takut akan Tuhan 

dan dapat memerintah dengan adil.  

Kolombia 

Dua tahun yang lalu, lebih dari 50 jemaat gereja 'Christian and Missionary Alliance' 
menetap di Buenaventura untuk merintis berdirinya sebuah gereja. Para jemaat baru 
tidak mau membuang waktu, mereka bergerak mencari jiwa-jiwa baru. Menurut Fred 
Smith, direktur regional untuk Amerika Latin, "Mereka memiliki semangat penginjilan 
untuk memenangkan tetangga mereka dan membawanya kepada Yesus." Jumlah 
jemaat gereja terus bertambah. Dalam 6 bulan pertama hanya ada 250 jemaat dan 
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sekarang gereja ini telah memiliki lebih dari 3000 jemaat. Perang sipil yang 
menghancurkan Kolombia dan melibatkan pasukan pemerintah, teroris dan milisi 
pribadi, tidak dapat menghambat pertumbuhan pelayanan ini. Respon-respon yang 
sangat besar terhadap Injil selama masa-masa kritis ini memacu gereja nasional dan 
lembaga misi untuk meneruskan kegiatan mereka dalam menuai tuaian.  
Sumber: What In the World is God doing ...? January 2001  

• Berdoa agar semangat untuk memberitakan Kabar Baik ini terus berkobar dalam diri 
jemaat di Kolombia.  

• Penggembalaan untuk jiwa-jiwa baru juga semakin ditingkatkan sehingga iman mereka 
dapat bertumbuh.  
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Doa Bagi Indonesia  

Situasi Politik di Indonesia 

• Dengan semakin memanasnya situasi keadaan politik di Indonesia, dan maraknya demo 
antara yang anti dan pro Gus Dur, marilah kita berdoa agar demo berjalan dengan tertib 
dan tidak mengganggu keamanan masyarakat setempat.  

• Doakan agar para pemimpin politik dapat berpegang pada komitmen untuk setia kepada 
kebenaran dan kejujuran serta takut akan Tuhan.  

Pelayanan di Pedalaman Kalimantan 

• Secara khusus kami mohon dukungan doa untuk pelayanan kepada suku-suku 
terabaikan di Kalimantan sebab biayanya sangat banyak.  

• Juga, tersedianya beberapa kebutuhan terutama LCD-Projector sehingga bisa memutar 
film-film rohani di tengah lapangan ataupun di rumah-rumah.  

(Kiriman dari Bp. Petrus Satian)  

Dari WEC Indonesia 

• Berdoa bagi gereja-gereja di Indonesia agar mereka mengerti apa artinya melibatkan diri 
dalam kegiatan misi sedunia dan mendukung para misionaris.  

• Seorang misionaris yang akan diutus ke Kupang.  
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Doa Bagi Suku  

Suku Rejang (Bengkulu) 

Populasi  : 500.000 jiwa  
Bahasa  : Rejang  
Agama Mayoritas  : Islam  
Anggota Gereja  : 47 (0,01%)  
Alkitab dalam bahasa Rejang  : Tidak Ada  
Film Yesus dalam bahasa Rejang  : Tidak Ada  
Program penginjilan radio dalam bahasa Rejang  : Tidak Ada  

Suku Rejang tinggal di pulau Sumatera, terutama di propinsi Bengkulu dan Sumatera 
Selatan. Umumnya mereka tinggal di daerah yang dingin yaitu di pegunungan Bukit 
Barisan. Sebagian besar daerah orang Rejang masih berhutan lebat. Bunga Reflesia 
Arnoldy dan bunga anggrek liar terdapat juga di sini. Mata pencaharian utama suku 
Rejang adalah bercocok tanam. Usaha lainnya adalah: peternakan, pertukangan kayu, 
penebangan kayu, menangkap ikan di sungai, penyadapan karet, atau bekerja di 
perkebunan dan pengolahan kayu. Mereka juga melakukan penggalian batu bara, 
perak, emas, timah, seng, tembaga dan belerang yang masih dikerjakan secara 
tradisional. Pola pemukiman orang Rejang adalah rumah panggung di atas tiang-tiang 
setinggi 1,5 - 2 meter di atas permukaan tanah. Desa orang Rejang disebut juga Marga. 
Ini merupakan daerah administratif pemerintah yang dikepalai oleh seorang Ginde 
(pemimpin tradisional), yang dibantu oleh seorang Penggao. Dalam adat orang Rejang 
pegawai pemerintah juga merupakan pemimpin tradisional, yang juga disebut sebagai 
raja penghulu. Selain itu ada orang yang dianggap sesepuh desa yang biasa disebut 
Tua Dusun. Orang Rejang menyebutnya Tuai-kutai, seorang persona grata, seorang 
penasehat, dan selalu ditunjuk sebagai pemimpin tertua dalam upacara-upacara 
tradisional. Sebagian besar orang Rejang beragama Islam. Namun demikian 
kepercayaan animisme masih menjadi bagian integral dari kepercayaan dan kebiasaan 
hidup orang Rejang. Tingkat pengangguran di sini cukup tinggi. Banyak anak muda 
yang tidak melanjutkan sekolah serta mengalami kesulitan untuk mendapatkan 
pekerjaan karena kurang ketrampilan. Mereka membutuhkan pelatihan khusus dan 
lembaga-lembaga pendidikan informal dengan biaya yang bisa terjangkau oleh mereka. 
Selain itu guru-guru agama Kristen juga diperlukan di sini untuk mengajar agama 
Kristen bagi anak-anak Kristen yang belajar di sekolah negeri.  
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Pokok Doa  

1. Berdoa khusus untuk 47 orang yang telah mengenal Kristus, agar iman mereka semakin 
bertumbuh. Doakan supaya mereka dapat menjadi saksi-saksiNya di tengah-tengah 
lingkungan mereka.  

2. Doakan adanya lembaga-lembaga pendidikan informal dan pelatihan khusus dengan 
biaya yang bisa terjangkau oleh anak-anak muda Rejang, sehingga dapat menolong 
mereka untuk mendapatkan pekerjaan.  

3. Ada guru-guru agama Kristen yang terbeban dan bersedia mengajar anak-anak Kristen 
Rejang yang belajar di sekolah negeri.  

 
Sumber: CD-ROM SABDA  
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Kesaksian Misi: Hari-Hari Pertama di Tanah Perjanjian  

Kisah ini merupakan ringkasan dari sebuah surat yang dikirimkan oleh sebuah keluarga 
Indonesia yang dikirim sebagai misionaris ke Asia Tengah.  

"Tanah Perjanjian" adalah sebutan untuk negara dimana Tuhan panggil kami untuk 
melayani. Selama hampir 2 tahun kami bergumul untuk Tanah Perjanjian kami, karena 
sangat sulit dan hampir mustahil bagi kami untuk memasukinya. Tetapi Tuhan 
melakukan banyak mujizat dalam hidup kami sepanjang 2 tahun penantian itu. 
FirmanNya meneguhkan keyakinan kami bahwa ada waktunya Tuhan akan membawa 
kami masuk ke negara yang telah ditunjukkanNya. Di tengah pergumulan dan penantian 
yang cukup panjang akhirnya waktu Tuhan tiba. Hati kami penuh dengan syukur ketika 
pesawat membawa kami menuju Tanah Perjanjian yang Tuhan berikan. Dalam 
perjalanan menuju apartemen, pikiran kami mengembara ke tempat sejuk di tanah air. 
Memang ada perasaan rindu, namun kami sadar bahwa Tuhan telah memanggil kami 
untuk melayani di negara lain.  

Di Tanah Perjanjian, sebagai orang yang masih baru, segala sesuatu terasa asing. 
Tetapi Tuhan telah menyediakan tim yang sangat baik untuk kami. Puji Tuhan, tim 
sangat banyak membantu kami dalam menyesuaikan diri di minggu-minggu pertama. 
Kami diperkenalkan kepada gereja-gereja lokal dan teman-teman sekerja dari berbagai 
badan misi.  

Selama bulan September, kami belajar bahasa Rusia. Bahasa Rusia bukanlah bahasa 
nasional, tetapi kami harus mempelajarinya agar kami dapat berkomunikasi dengan 
orang-orang kota. Bulan Oktober, kami mulai belajar bahasa nasional yang sama 
dengan bahasa Rusia namun intonasi, huruf dan strukturnya sangat berbeda dengan 
bahasa kita. Ada sejumlah kata dalam bahasa nasional yang persis sama dengan 
bahasa kita, antara lan: ayat, kabar, misal, adat, tema, dan basar. Hal ini membuat 
perasaan kami semakin menyatu dengan bangsa ini.  

Beberapa kali kami harus menerima ketokan pintu dengan geram, atau harus 
menghadapi anak-anak muda yang suka mencari gara-gara di pasar atau di halte bis, 
dan kami harus menghadapi orang-orang yang sangat mahal senyumnya. Tetapi hati 
kami adalah untuk mereka.  

Dari pengalaman-pengalaman tersebut, kami belajar arti menaklukkan diri di bawah 
tangan Tuhan yang kuat (1 Petrus 5:6-11). Kami semakin yakin bahwa untuk negara 
inilah kami dipanggil. Akhirnya kami semakin percaya bahwa permulaan yang 
menantang dalam penantian dan pelayanan adalah pertanda yang meneguhkan bagi 
pelayanan kami.  

Terima kasih untuk segala doa yang dinaikkan dengan setia bagi kami. Teruslah berdoa 
karena hari-hari kami masih sangat panjang.  

http://alkitab.mobi/?Petrus+5%3A6
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Sumber: Buletin Terang Lintas Budaya Edisi 37, 2000  

Dari Meja Redaksi: Tentang Cara Bersaksi  

Harapan kami, sharing tentang "Cara Bersaksi" yang diceritakan dalam email berikut ini 
dapat juga memberikan gambaran, sekaligus menolong dan mendorong kita untuk 
berani/senang bersaksi!  

Dari: JLy 
>Dear Friends, 
... 
>Steve Sjogren dalam CONSPIRACY OF KINDNESS menuliskan "Kristen dan 
>non-Kristen memiliki satu persamaan: sama-sama tidak suka 
>'penginjilan'." 
 
>Saya merasa hal ini berawal dari kebiasaan bersaksi secara langsung/ 
>terpaksa yang telah muncul selama beberapa tahun ini. Mungkin secara 
>tidak sadar kita mulai berfikir bahwa bersaksi secara pribadi adalah 
>menceritakan tentang "Empat Hukum Rohani" atau bahan lain yang sama 
>intinya di setiap kesempatan dan mengajak/memaksa orang berdoa 
>langsung untuk 'menerima Kristus' pada saat itu. 
 
>"Helen", seorang jemaat yang taat di gereja kami, baru-baru ini 
>berkata, "Saya tidak cukup berani untuk melakukannya". Sama seperti 
>Helen, kebanyakan dari kita (begitu juga dengan orang-orang yang 
>belum diselamatkan) tidak merasa nyaman/enak dengan cara pendekatan 
>tersebut. Jadi, kita akan jarang atau bahkan tidak akan pernah 
>bersaksi sama sekali. 
 
>Ada peneliti/penulis lain memberikan gambaran yang lebih positif! 
 
>Pelayanan outreach dari "Hope Chapel" di Kaneohe, Hawai, misalnya, 
>secara jelas menggambarkan bahwa 'prinsip pendekatan yang tepat' 
>digunakan dalam bersaksi tidak hanya sesuai dengan kepribadian/sifat 
>dan bakat/karunia yang dimiliki oleh hampir semua orang Kristen, 
>namun juga akan sangat produktif/berhasil. 
 
>Pernyataan seorang pendeta saat melihat jemaat gerejanya bertumbuh 
>mulai dari 12 jemaat di tahun 1971 menjadi lebih dari 20.000 jemaat 
>yang tersebar dalam 200 lebih gereja di tahun 1998, adalah 
> "Satu faktor kesuksesan kami adalah keyakinan bahwa penginjilan 
> bukanlah peristiwa instan, tetapi lebih merupakan "proses yang 
> dialami oleh orang yang belum mengenal Yesus untuk belajar 
> mengikut Yesus". Jemaat kami senang sekali untuk mengenalkan 
> sesama kepada Yesus setahap demi setahap." 
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--cut-- 
 
>Saya masih sedang mempelajari kehidupan Yesus dan bagaimana Dia 
>berhubungan dengan setiap individu semenjak saya S2. Satu hal 
>yang saya yakin bahwa Yesus tidak pernah, dan tidak akan pernah, 
>menggunakan pendekatan secara 'terpaksa'. Jika kita hanya dapat 
>belajar untuk membawa dan mengenalkan orang pada Kristus setahap 
>demi setahap, tanpa paksaan, maka kita semua merasa lebih senang, 
>lebih sedikit merasa bersalah dan akan membawa lebih banyak orang 
>kepada Yesus. 
 
>Tuhan memberkati 
>JLy 

Surat Anda  

Dari: Pommy Phang <ppommy@> 
>Dear Endah, 
>Thanks berat buat kiriman email yang berupa informasi untuk kerajaan 
>Allah di dunia. Saya sangat setuju dengan perkabaran Injil melalui 
>Teknologi Internet. Kami juga melakukan PI dengan cara langsung 
>mengirimkan kepada mereka dengan artikel2 kesaksian saudara seiman. 
>Kadang2 kami melakukan secara random sehingga kadang2 juga ditolak. 
>Saya pribadi sering kali melakukan dengan memilih artikel2 tertentu 
>dan memilih secara baik dengan memperhatikan calon penerima artikel 
>saya itu, backgroundnya, taraf pendidikannya serta kesukaannya. 
>Oh...ya sebelum mengakhiri surat saya ini, bolehkah saya mengetahui 
>siapakah yang mengetahui alamat email saya sehingga e-ikan-misi 
>dapat mengirimkan artikel pada saya, adakah teman2 baik saya yang 
>juga bekerja di pelayanan ini? 
>Terima Kasih. Tuhan Memberkati! 
>Selamat melayani! 
>pommy 

Redaksi: 
Jika ada kesaksian-kesaksian pelayanan di ladang Tuhan yang sesuai dengan visi dan 
misi e-JEMMi, anda juga bisa kirimkan ke kami untuk dapat dimuat (mohon 
dicantumkan sumber dari mana anda mendapatkan). Kami yakin hal ini juga bisa 
menjadi berkat. Atau anda bisa kirimkan alamat e-mail teman-teman anda yang rindu 
untuk dikuatkan imannya dan rindu untuk berdoa bagi pelayanan Tuhan, maka kami 
bisa mengirimkan e-JEMMi secara rutin kepada mereka.  

Anda menerima e-JEMMi bisa dari beberapa cara, salah satunya mungkin teman anda 
telah mengirimkan alamat anda kepada kami untuk mencantumkan anda sebagai 
pelanggan publikasi e-JEMMi.  



e-JEMMi 2001 
 

75 
 

 

URL/Link Edisi ini  

• WHAT IN THE WORLD... http://www.egroups.com/messages/whatintheworld  
• World Evangelical Fellowship http://www.worldevangelical.org  

"Karena Yesus Kristus adalah Allah dan telah mati bagiku, maka tidak 
ada pengorbanan yang terlalu besar untuk kupersembahkan bagi-Nya."  

(Motto WEC 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) 

 

  

http://www.egroups.com/messages/whatintheworld
http://www.worldevangelical.org/
http://alkitab.mobi/?Yesaya+6%3A8
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e-JEMMi 06/Februari/2001  
Editorial 

Salam dalam Kasih Kristus.  

14 Pebruari dikenal sebagai Hari Kasih Sayang atau "Valentines Day". Banyak orang 
menggunakan momen ini untuk mengungkapkan kasihnya kepada keluarga, orang tua, 
anak, sahabat dan orang-orang yang dikasihinya. Ketika memikirkan tentang KASIH, 
maka tidak ada kasih yang lebih besar dari Kasih Allah yang Ia ungkapkan dengan 
memberikan Anak-Nya yang tunggal kepada kita, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita. Oleh 
karena itu pada hari Kasih Sayang ini marilah kita juga mengungkapkan syukur kita 
kepada Dia dan menceritakan tentang Kasih-Nya itu kepada mereka yang belum 
mengenalNya.  

Ada banyak cara yang dapat kita gunakan untuk mengenalkan Yesus pada orang-orang 
yang belum mengenal Dia, salah satunya adalah dengan mempertunjukkan film 
YESUS, baik lewat kaset film Yesus, VCD Film Yesus atau pemutaran di layar besar 
(untuk jumlah penonton yang banyak). Pemutaran film terbukti sangat efektif dalam 
menjangkau orang-orang yang belum mengenal Yesus, terutama untuk mereka yang 
masih buta huruf. Beberapa kesaksian dan sumber-sumber informasi seputar film/video 
Yesus dapat anda simak dalam edisi ini.  

Akhir kata, selamat menikmati!  
Staf Redaksi  
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Sumber Misi  

Pada kesempatan ini kami secara khusus akan menyajikan beberapa sumber-sumber 
misi dari organisasi/lembaga-lembaga Kristen yang salah satu informasi pelayanannya 
adalah tentang film YESUS. Bagi anda yang ingin mengetahui lebih banyak silakan 
mengunjungi Situs-situs mereka.  

"Kebenaran Untuk Hari Ini" (Truth for Today)  
==> http://members.xoom.com/inikebenaran/ 
Sebuah Situs yang bertujuan untuk membagikan kesaksian secara online bagi orang 
Indonesia, didalamnya juga terdapat informasi tentang pendistribusian film YESUS 
dalam bahasa Indonesia, Sasak dan Madura.  
Sumber: BRIGADA TODAY -- 2000/10/27  

GreatCommision - Film Yesus 

 
==> http://www.greatcom.org/indonesian/whois.htm 
 
==> http://www.greatcom.org/indonesian/ 
Salah satu pelayanan yang dilakukan oleh Situs GreatCommision ini adalah Proyek 
Film YESUS. Tujuan Proyek Film ini adalah menayangkan Film "Isa Almasih" dalam 
550+ bahasa di dunia (termasuk dalam beberapa bahasa suku yang ada di Indonesia). 
Tujuannya adalah supaya suku-suku bangsa tsb. dapat menonton kisah Isa 
Almasih/Yesus dalam bahasa yang dapat mereka mengerti. Tersedia juga 
bahan/halaman 'follow-up' dalam bahasa Indonesia di Situs ini!  

The Jesus Film 

==> http://www.jesusfilm.org 
==> http://www.jesusfilm.org/updates/languages.html 
==> http://www.jesusfilm.org/audiodrama/ (audio version) 
==> http://www.jesusfilm.org/video.html (video version) 
==> http://www.jesusfilm.org/realvideo/ (realvideo version) 
Film yang berisi kisah kehidupan Kristus ini telah menjadi berkat bagi banyak orang 
yang menyaksikannya. Film ini telah disaksikan oleh lebih dari 1 milyar orang di seluruh 
dunia. Skenario film dibuat berdasarkan Injil Lukas yang sangat akurat dalam 
menggambarkan kehidupan Yesus ketika ada di dunia. Saat ini telah tersedia format 
yang dapat dilihat secara online dalam bentuk RealVideo dan telah diterjemahkan 
dalam 650+ bahasa (termasuk bahasa Indonesia dan beberapa bahasa suku di 
Indonesia).  

Jesus for Children - Video 

http://members.xoom.com/inikebenaran/
http://www.greatcom.org/indonesian/whois.htm
http://www.greatcom.org/indonesian/
http://www.jesusfilm.org/
http://www.jesusfilm.org/updates/languages.html
http://www.jesusfilm.org/audiodrama/
http://www.jesusfilm.org/video.html
http://www.jesusfilm.org/realvideo/
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==> http://www2.oneplace.com/Special/Jesus_for_Children/ 
Video "Story of Jesus for Children" bertujuan untuk menolong anak- anak mengenal 
Yesus dengan cara yang mudah dipahami dan menarik.  

"JESUS" for Children  
==> http://www.jesusforchildren.org/watchvideo.html 
Video dengan durasi 62 menit ini berisi kisah dari seorang anak yang menceritakan 
tentang kehidupan Yesus. Di akhir cerita, ada 2 anak yang menjelaskan tentang 
langkah pertama yang dapat dilakukan untuk mengaku dosa, menerima Kristus dan 
memulai hidup baru dengan Allah.  

World Christian Video Directory 

==> http://www.gospelvideos.com/ 
Daftar sumber-sumber informasi tentang video penginjilan dalam berbagai bahasa. 
Salah satu dalam daftar ini adalah video film YESUS.  

Sumber/informasi lain dari proyek film YESUS: 

The Jesus Film Project  
http://www.mdalink.com/JESUSproject/  

The JESUS Film Project - View "JESUS" Online!  
http://www.jesusfilm.org/view/realvideo/  

e-JEMMi Edisi 004 dan 027 (tahun 2000)  
http://www.sabda.org/misi/  
http://www.sabda.org/misi/e-jemmi/  

ICW Edisi 090  
http://www.sabda.org/icw/00-090.htm  

  

http://www2.oneplace.com/Special/Jesus_for_Children/
http://www.jesusforchildren.org/watchvideo.html
http://www.gospelvideos.com/
http://www.mdalink.com/JESUSproject/
http://www.jesusfilm.org/view/realvideo/
http://www.sabda.org/misi/
http://www.sabda.org/misi/e-jemmi/
http://www.sabda.org/icw/00-090.htm
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Doakan Misi Dunia  

Ekuador 

Dengan menggunakan TV/video bertenaga solar, sebuah film Yesus berbahasa 
Spanyol telah diputar di desa-desa yang dihuni suku Waorani di hutan-hutan bagian 
Timur Ekuador. Dulunya dikenal sebagai Aucas (suku yang biadab), suku ini 
mendapatkan perhatian dunia sejak tahun 1956 ketika mereka membunuh 5 orang 
misionaris yang mencoba memasuki wilayah mereka. SS, putra dari pilot misionaris 
yang terbunuh setelah menerbangkan kelompok misionaris ke wilayah suku tersebut, 
mengatakan bahwa video tersebut membuat suku Waorani sangat tertarik. "Mereka 
memutar video itu dan memutarnya lagi." Lebih dari sepertiga suku Waorani sekarang 
telah menjadi Kristen, termasuk mereka yang telah membunuh ke 5 misionaris.  
Sumber: HCJB World Radio, October 17, 2000  

• Bersyukur bagi sebagian suku Waorani yang telah mengenal Yesus.  
• Doakan agar iman mereka dapat bertumbuh semakin kuat dan dapat membawa anggota 

suku Waorani yang belum selamat kepada Yesus.  

India 

Seorang pendeta pemuja dewi Kali di wilayah bagian Timur melihat pemutaran film 
Yesus di bulan Mei 2000 yang lalu. Kematian Yesus di kayu salib dan curahan 
darahNya untuk menebus dosa-dosa manusia menyentuh hati pendeta ini secara 
khusus. Akhirnya ia menerima Kristus menjadi Juruselamat pribadinya. Sebelumnya 
Pendeta itu telah mengorbankan 11.000 ekor kambing, tetapi sekarang ia menyadari 
bahwa hanya darah Yesus saja yang dapat menghapus semua dosanya dan semua 
dosa manusia di dunia ini. Sesudah pertobatannya, ia mulai memberitakan Injil. Banyak 
penduduk di desa di mana ia tinggalnya telah mendengar Injil dan sekarang ada 86 
penduduk desa yang mengikuti kelompok pemahaman Alkitab di desa tersebut.  
Sumber: NEWSBRIEF--2000-09-08  

• Berdoa supaya kelompok Pemahaman Alkitab itu dapat menolong penduduk desa ini 
bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan.  

Afrika Utara 

Di Afrika Utara dan Timur Tengah, telah ada satu alat penginjilan baru untuk 
menjangkau anak-anak sehingga mereka dapat belajar mengenal Yesus, yaitu buku 
"The Wonder Book". Proyek "Wonder Book" ini merupakan hasil kerjasama dari JESUS 
Film and Child Evangelism Fellowship (CEF). Para sukarelawan membagikan video dan 
kaset tentang YESUS serta kitab Perjanjian Baru bagi para orang tua sekaligus buku 
cerita "The Wonder Book", yang menceritakan tentang Yesus untuk anak-anak mereka. 
Buku "Wonder Book" juga memuat cerita tentang Penciptaan dan Bahtera Nuh serta 
permainan untuk anak-anak.  
Sumber: Global Prayer Digest, January 31, 2001  
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• Berdoa agar usaha ini dapat membantu anak-anak Arab untuk mengenal Yesus secara 
pribadi.  

Thailand 

Di Thailand, seorang supervisor tim yang baru saja selesai memasang film ke proyektor 
tiba-tiba merasakan dinginnya baja senapan yang menekan kepalanya. Seorang pria 
bersenjata memerintahkan tim pemutaran film itu untuk segera meninggalkan wilayah 
tersebut. Karena ketakutan, tidak ada seorangpun yang beranjak dari tempat duduknya. 
"Saya tidak takut mati untuk Yesus," kata supervisor itu. "Jika saya takut mati, pasti 
saya tidak ada di sini saat ini." Pria bersenjata itu memandanginya selama beberapa 
saat, lalu dia menyimpan kembali senapannya dan meninggalkan tempat itu. 
Pemutaran film YESUS akhirnya dapat berjalan sesuai dengan rencana.  
Sumber: Buku "I Just Saw Jesus" karya Paul Eshleman, hal. 148  

• Doakan para tim pemutaran film Yesus yang sedang melayani di berbagai tempat di 
Thailand.  

• Berdoa juga untuk follow-up dari pemutaran film YESUS di Thailand.  
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Doa Bagi Indonesia  

Pelayanan Radio 

Bagi anda yang tinggal di beberapa daerah di Indonesia, anda dapat mendengarkan 
siaran Santapan Harian melalui radio. Saat ini, PPA (Persekutuan Pembaca Alkitab) 
telah bekerja sama dengan 14 pemancar yang ada di 14 propinsi di Indonesia.  

• Doakan agar PPA dapat memperluas kerjasama itu dengan setiap pemancar di berbagai 
daerah lainnya di Indonesia.  

• Namun di sisi lain, ada beberapa pemancar radio Kristen di beberapa  daerah dalam 
kondisi memprihatinkan. Hal ini disebabkan oleh krisis ekonomi yang telah sekian lama 
melanda Indonesia. Selain dihentikannya siaran Santapan Harian dan siaran-siaran 
lainnya, dampak terburuk dari keadaan ini adalah pemancar tersebut nyaris gulung tikar. 
Mohon dukungan doa agar pemancar radio ini dapat mempertahankan eksistensinya. ( 
Sumber: Partner Th.XII edisi 6 -- Persekutuan Pembaca Alkitab )  

Bencana Banjir 

• Doakanlah daerah-daerah yang mengalami bencana banjir di Indonesia, yang terjadi 
selama musim penghujan ini, baik daerah Jakarta, Indramayu, Bojonegoro maupun 
daerah-daerah lainnya.  

• Doakan kondisi dan kesehatan penduduk yang daerahnya dilanda banjir karena mereka 
terpaksa tinggal di tempat-tempat penampungan sementara.  

• Berdoa agar bantuan segera mengalir, baik bahan pangan, pakaian, selimut, maupun 
obat-obatan.  

• Doakan juga agar mereka tetap tabah dalam menghadapi musibah ini dan terus 
berserah kepada Tuhan.  
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e-KJDN [Kalender Jaringan Doa Nasional] 

• Pokok Doa 13 Februari 2001 -- Mahkamah Agung (MA) Doakanlah MA yang merupakan 
"supreme court" (pemegang kekuasaan tertinggi di bidang hukum) di negara ini. Proses 
pemilihan ketua MA agar berjalan baik, penuh kejujuran dan mementingkan kualitas. 
Diharapkan kewibawaan hukum yang hampir tidak ada pada masa ini akan kembali 
ditegakkan dengan adanya ketua MA yang memiliki kualitas & integritas yang tinggi.  

• Pokok Doa 14 Februari 2001 -- Pendidikan Sistem pendidikan suatu negara akan 
mempengaruhi kualitas pendidikan itu sendiri. Sistem sentralistik yang diterapkan 
selama ini terbukti gagal. Aturan baku dari pusat & harus dilaksanakan tidak membuat 
kualitas pendidikan menjadi baik. Rata-rata murid SD yang lulus tepat waktu hanya 50%. 
Untuk menyikapi hal ini, mulai tahun 2001 sistem otonomi pendidikan mulai diterapkan. 
Berdoa agar sistem pendidikan dapat dikembangkan sesuai dengan potensi & 
kebutuhan daerah masing-masing. Berdoa juga untuk munculnya kreativitas pendidik 
dan sekolah. ( 
Sumber: KJDN - Februari; < subscribe-i-kan-buah-doa@xc.org > )  

  

mailto:subscribe-i-kan-buah-doa@xc.org
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Doa Bagi Suku  

Suku Banten (Jawa Barat) 

Populasi  : 500.000 jiwa  
Bahasa  : Banten  
Anggota Gereja  : 3400 (0,68%)  
Alkitab dalam bahasa Banten  : Ada  
Film Yesus dalam bahasa Banten  : Tidak Ada  
Siaran radio pelayanan dalam bahasa Banten  : Tidak Ada  

Suku Banten tinggal di wilayah Kabupaten Serang (Banten Utara), Jawa Barat. Daerah 
Banten mempunyai karakteristik budaya yang berbeda dibandingkan daerah 
Parahyangan pada umumnya yang penghuninya berbahasa Sunda. Hal ini terutama 
terlihat pada penduduk Banten Utara (Kabupaten Serang) yang sebagian besar 
berbahasa Jawa-Banten. Sedangkan penduduk Banten Selatan (Kabupaten 
Pandeglang dan Lebak) sebagian besar berbahasa Sunda. Penduduk Banten Utara 
dikenal sebagai orang yang fanatik, agresif, cenderung memberontak, dan cerdas. 
Mayoritas penduduk adalah petani dan pengusaha. Di antara unsur-unsur yang 
membentuk kebudayaan mereka, hampir tidak terdapat ciri-ciri peradaban Hindu-Jawa. 
Sebaliknya, pengaruh Islam sangat kuat. Daya tarik Banten masih tetap kuat, terutama 
bagi para ahli kepurbakalaan dan mereka yang berminat pada peninggalan sejarah. 
Sejarah telah mengukir Banten sebagai salah satu kerajaan terkenal pada masa 
lampau. Di daerah Banten banyak terdapat obyek wisata, mulai dari cagar alam, Mesjid 
Agung Banten, makam-makam para Sultan Banten, dan peninggalan budaya purbakala 
lainnya. Konon ada "batu bersusun sembilan" yang tingginya mencapai 15 m, yang 
merupakan peninggalan jaman megalitik. Sebagai daerah tujuan wisata, Banten mulai 
terbuka terhadap dunia luar. Walau demikian, tradisi dan budaya mereka tetap 
terpelihara dan dianut secara dalam. Dari sejak berdirinya pemerintahan Kesultanan 
Banten hingga kini mayoritas agama orang Banten adalah Islam. Orang Banten yang 
menjadi orang percaya, mengalami tantangan yang amat berat dari masyarakatnya. 
Bagi kemajuan dan perkembangan masyarakat Banten, mereka memerlukan perluasan 
wawasan. Terbukanya daerah ini untuk pariwisata tentunya akan mendukung 
perkembangan ke arah ini. Selain itu, orang Banten yang tinggal di daerah terpencil, 
seperti misalnya di pulau Pajang di Teluk Banten, masih membutuhkan usaha-usaha 
pengentasan kemiskinan.  
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Pokok Doa  

• Berdoa bagi sejumlah kecil orang Banten yang telah menjadi percaya. Doakan agar 
iman mereka terus bertumbuh di tengah-tengah tantangan berat yang mereka harus 
hadapi.  

• Berdoa agar pemerintah daerah setempat memikirkan tentang pengembangan 
pariwisata yang sekaligus dapat membuka lebih besar lapangan pekerjaan yang akan 
membantu usaha pengentasan kemiskinan.  

 
Sumber: CD-ROM SABDA  
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Kesaksian Misi: Audio dan Film "Yesus" Untuk Suku Susu  

Hampir 950.000 orang dari suku Susu tinggal di Guinea, Afrika Barat. Enam diantara 
tujuh orang Susu ini beragama Muslim, dan sisanya menganut animisme. Tetapi baru-
baru ini sesuatu telah terjadi pada suku Susu. Ikutilah kisah berikut ini:  

Pada suatu hari, di sebuah klinik bersalin, ada seorang ibu dari suku Susu sedang 
membaringkan bayinya di atas kain ayunan dan mengayunkannya. Sambil memegang 
dan memainkan jari-jari mungil anaknya, dia mendengarkan siaran dari tape recorder 
yang diletakkan di sisinya. Apakah yang sedang ia dengarkan dari tape recordernya? 
Ternyata ia sedang mendengarkan cerita tentang YESUS. Hal ini dimungkinkan karena 
ada seorang perawat yang juga seorang misionaris dari "Conservative Baptist" datang 
ke klinik bersalin ini secara teratur. Kesempatan berkunjung ini ia gunakan selain untuk 
menimbang bayi dan memberikan obat-obatan yang diperlukan, juga untuk 
membagikan kasih Kristus melalui pembagian kaset dari film "YESUS".  

Di desa lain yang juga dihuni oleh suku Susu, pada suatu hari penduduknya melihat 
pemutaran film YESUS dengan penuh perhatian. Sesekali terdengar mereka 
mengatakan "nondi" (it's true = itu benar) atau "iyo" (yes = ya). Penduduk desa melihat 
film ini dengan penuh kekaguman dan keheranan, apalagi pada saat mereka melihat 
Yesus, tokoh utama dalam film ini, melakukan mujizat. Selanjutnya mereka terdiam 
sejenak saat melihat Yesus menderita di kayu salib. Sore hari setelah pemutaran film 
YESUS tersebut, kepala desa tidak saja mengundang para misionaris untuk memutar 
film ini lagi, tetapi juga menawarkan bantuan agar film YESUS ini dapat diputar di desa-
desa lainnya! Bersyukur karena suku Susu telah mulai mengenal Yesus dan mereka 
sangat menghargai pemutaran film YESUS ini.  

• Bersyukur pada Allah yang telah menggerakkan lembaga "Conservative Baptist" untuk 
melayani suku Susu di Guinea ini.  

• Doakan agar Roh Kudus mengaruniakan hikmat, kebaikan dan kesatuan hati bagi 7 
orang misionaris yang saat ini melayani suku Susu.  

• Doakan agar kaset audio dan film YESUS dapat dipakai untuk melayani suku Susu ini, 
dan juga 'follow-up' bagi suku Susu yang baru percaya.  

 
Sumber: Global Prayer Digest, January 30, 2001  
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Dari Meja Redaksi: Buletin Terang Lintas Budaya  

Minggu lalu ada beberapa surat dilayangkan ke meja Redaksi e-JEMMi yang 
menanyakan tentang bagaimana mendapatkan buletin Terang Lintas Budaya (TLB). 
Oleh karena itu bagi anda yang membutuhkan alamat untuk menghubungi Redaksi 
buletin TLB, silakan menulis ke:  

P.O. Box 220  
Malang 65101, JaTim  

Sampai saat ini buletin TLB hanya dikirim dalam bentuk cetakan kertas. Mohon 
dukungan doa agar suatu saat nanti mereka juga akan mengirimkannya dalam bentuk 
e-mail.  

Surat Anda  

Dari: kian@ 
>Salam kasih Kristus, 
>Saya membaca mengenai pelayanan lintas budaya dan buletin Terang 
>Lintas Budaya. Sebagai seorang pembina komisi remaja, saya sangat 
>ingin membagikan hal tersebut kepada anak-anak remaja agar mereka 
>dapat memandang lebih jauh dari apa yang mereka lihat secara kasat 
>mata. 
 
>Karena itu, jika memungkinkan, saya ingin mendapatkan kiriman 
>buletin tersebut secara teratur. Jika ada biaya yang harus 
>dibayarkan, silakan beritahu saya. 
 
>Terima kasih dan kiranya Tuhan terus memberkati pelayanan Anda. 
>Tjia Djie Kian 
 
Dari: "Yanto Soetianto" <ysoetianto@> 
>Sdri. Endah, 
>Saya tertarik untuk memperoleh buletin (versi kertas) tersebut, tapi 
>saya tinggal di Belanda. Jika tidak memungkinkan, apakah bisa 
>dikirim via email. Di sini saya sedang studi di Tyndale Theological 
>Seminary dan sangat tertarik pada dunia misi kontekstual karena saya 
>sedang belajar pada program Penginjilan Dunia. Saya tunggu balasan 
>Anda. dalam kasih-Nya, 
>Yanto 
 
Dari: "Darwin S." <darwin@> 
>Dear Endah, 
>Saya ingin dapat berlangganan Buletin " Terang Lintas Budaya " 
>(versi kertas) Bisa minta tolong informasinya. 
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>Terima kasih atas bantuannya. 
>darwin sit. 
 
Dari: mia an <mian_74@> 
>hai, nama saya mian, ingin lebih tahu tentang cara berlangganan 
>lintas budaya, tolong beritahu syarat-syaratnya. karena saya 
>tertarik akan penginjilan di dunia dan perkembangan tentang misi, 
>doa, beban akan jiwa-jiwa 
>salam 
>mia 

Redaksi: 
Kami sangat mendukung keinginan anda untuk mendapatkan informasi pelayanan misi. 
Karena itu, surat-surat anda sudah kami 'forward' ke alamat email Redaksi buletin 
Lintas Budaya. Karena mereka hanya menerbitkannya dalam bentuk cetakan kertas, 
maka anda juga dapat berhubungan dengan mereka melalui pos untuk mengetahui 
mengenai cara berlangganan buletin Terang Lintas Budaya. Keterangan selengkapnya 
dapat anda simak dalam kolom "Dari Meja Redaksi".  

Dari: "SLE" <dbsdps@> 
>Terima kasih atas kiriman e-JEMMi yg tidak bosan-bosan mengirimkan 
>email pemberitahuan tentang segala aktivitas informasi pelayanan 
>kerohanian yg sudah dilakukan selama ini. 
--cut-- 
>Waktu saya pun tidak terlalu banyak, walaupun saya sering kali 
>menulis Kesaksian, Pelayanan, Pertumbuhan gereja, dan Kesatuan 
>tubuh Kristus yg terjadi di Bali. Kalau memang saya diizinkan, dgn 
>senang hati saya akan mengirimkan berita2 kerohanian untuk e- 
>JEMMi. Demikian berita dari saya, selamat bekerja dan Tuhan 
>memberkati. 
>Tommy Rivan Badai. 

Redaksi: 
Puji Tuhan jika anda digerakkan untuk mendukung pelayanan e-JEMMi dengan 
mengirimkan berita kesaksian dan pelayanan. Silakan kirim ke < Endah@sabda.org > 
dan kalau sesuai dengan visi dan tema yang kami inginkan, maka kami akan 
memuatnya di e-JEMMi yang akan datang.  

"Martyrdom leading to faith in Christ"  
"Karena Yesus Kristus adalah Allah dan telah mati bagiku, maka tidak  

ada pengorbanan yang terlalu besar untuk kupersembahkan bagi-Nya."  
(Motto WEC Indonesia)  

  

mailto:Endah@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 07/Februari/2001  
Editorial 

Salam dalam Kasih Kristus,  

Pada kenyataannya, pergumulan dan perjuangan untuk mengabarkan Injil di negara-
negara non-Kristen dan usaha mengenalkan penduduknya pada Yesus adalah tidaklah 
mudah. Salah satu kisahnya dapat anda simak dalam kolom 'Kesaksian Misi' pada edisi 
ini. Para utusan itu harus siap menghadapi segala kemungkinan, bahkan yang terburuk 
sekalipun, seperti misalnya ancaman penganiayaan, pengusiran, dan sebagainya. 
Namun, dibalik itu semua, setiap jiwa yang dimenangkan dalam perjuangan itu adalah 
sangat berharga. Mereka bisa menjadi orang- orang kunci yang dapat dipakai Allah 
untuk menjadi penerus pemberitaan Injil. Karena itu, marilah kita terus mendukung dan 
mendoakan para utusan Injil agar mereka diberi kekuatan dan keberanian untuk terus 
bertahan sehingga penginjilan mereka dapat membuahkan hasil yang manis.  

Doakan juga untuk setiap usaha "meng-follow up" penduduk yang telah percaya agar 
iman mereka dapat bertumbuh dan dapat menjadi saksi- Nya yang efektif.  

Selamat berdoa,  
Staf Redaksi  
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Sumber Misi  

Berikut ini adalah beberapa Situs dari lembaga yang "strategic" dalam pelayanan yang 
dilakukan para utusan (pelayan Tuhan).  

MAF (MISSION AVIATION FELLOWSHIP)  
==> http://www.maf.org/ 
MAF (Mission Aviation Fellowship) menyediakan jasa pelayanan pilot/ penerbangan 
bagi para misionaris dari dan ke seluruh dunia. Selain itu, guna menembus berbagai 
penghalang untuk mengenalkan banyak jiwa terutama suku-suku terpencil di seluruh 
dunia kepada Kristus maka MAFLink&reg menyediakan "Strategic Technologies" antara 
lain MAFnet (pelayanan e-mail terutama untuk daerah-daerah yang belum dan sulit 
terjangkau dengan pelayanan lain); HF Radio E-mail (solusi komunikasi bagi mereka 
yang tinggal di wilayah terpencil); MAFLink&reg Private E-mail; Satellite Phones; dan 
Tech Support. MAF merupakan salah satu pendiri XC.org yang sekarang ini di-
host/manage oleh GCR (Global Computing Resources). MAF juga menerbitkan 
beberapa Newsletter ('News From Around the World', 'FlightWatch OnLine',...) dan 
PrayerLink yang berisi tentang Pokok-pokok Doa Sedunia.  

TEAM MISSION  
==> http://teammissions.org/ 
Team Mission, sebuah lembaga misi Kristen interdenominasi, berskala internasional, 
anda dapat mengunjungi proyek-proyek yang mereka lakukan di Afrika, Cameroon, 
Costa Rica, Guatemala, 'Underground', dan masih banyak tempat lagi (termasuk 
Indonesia!).  

FRONTIERS  
==> http://www.frontiers.org/ 
Frontiers merupakan organisasi yang sangat aktif untuk menjangkau suku-suku 
terabaikan yang tinggal di tempat-tempat yang sulit dijangkau!!, ... atau yang tinggal di 
negara-negara 'tertutup'!!  

OMF -- Overseas Mission Fellowship International  
==> http://www.omf.org/ 
Sejak tahun 1865, pelayanan OMF yang dulu terkenal sebagai "China Inland Missions" 
(yang didirikan oleh Hudson Taylor) berkembang terus!! Organisasi ini menjalin kerja 
sama dengan gereja dan lembaga misi lokal untuk memberitakan Kabar Baik terutama 
kepada suku-suku terabaikan di wilayah Asia Timur.  

  

http://www.maf.org/
http://teammissions.org/
http://www.frontiers.org/
http://www.omf.org/
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Doakan Misi Dunia  

EL SALVADOR 

http://www.caminternational.org (CAM International)  
CAM International, lembaga misi non-denominasi, saat ini tengah melayani dan 
menyediakan bantuan untuk menolong penduduk El Salvador yang menderita akibat 
gempa bumi (diperkirakan 726 orang meninggal; 4,421 orang mengalami luka-luka; dan 
lebih dari 1 juta orang kehilangan tempat tinggal). CAM International akan mendirikan 
pusat- pusat bantuan, membangun kembali gereja-gereja dan rumah-rumah yang 
rusak/hancur, dan juga memberitakan Injil ke wilayah-wilayah yang belum memiliki 
gereja. Menurut Presiden CAM, perlu ditekankan tentang pentingnya kerjasama di 
antara anggota tubuh Kristus untuk menolong penduduk El Salvador yang saat ini 
sangat membutuhkan bantuan.  
Sumber: INTERNET FOR CHRISTIANS, January 29, 2001 / Issue 128  

• Dukunglah dalam doa untuk terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan jasmani dan rohani 
penduduk El Salvador yang menjadi korban akibat gempa.  

• Doakan juga agar setiap pelayanan yang dilakukan oleh CAM dapat menolong 
penduduk El Salvador untuk mengenal Yesus.  

[* Catatan Redaksi: 1) Baru-baru ini, Peb 15, terjadi lagi gempa bumi besar di El 
Salvador; silakan mendoakan situasi ini, dan 2) juga doakan ratusan ribu (jutaan) 
korban gempa bumi yang tinggal/bertahan hidup di Gujarat India!]  

Mongolia 

Beberapa waktu yang lalu, ada seorang wanita Kristen yang sudah tua di Darchand, 
Mongolia, yang sangat sedih karena merasa ia tidak dapat mendengar suara Tuhan. 
Beberapa waktu kemudian, setelah menerima uang pensiun bulanannya yang 
berjumlah kurang lebih 15.000 Tugrik (sekitar $20), ia ingin memberikan perpuluhannya 
ke gereja. Selama persekutuan doa dengan tiga wanita Kristen lainnya, ia tiba-tiba 
mendapat gagasan untuk membagi uang perpuluhannya kepada tiga wanita tersebut, 
lalu dia memberikan kepada mereka masing-masing 500 Tugrik. Ketiga wanita ini 
sangat terkejut, sebab mereka masing-masing sebenarnya sedang berdoa memohon 
Tuhan memberikan uang sejumlah 500 Tugrik tapi mereka tidak menyebutkan jumlah 
itu pada yang lain. Wanita tua yang membagikan perpuluhannya ini sekarang 
bersukacita karena tahu bahwa dia dapat mendengar suara Tuhan!  
Sumber: FRIDAYFAX Issue 49, December 29, 2000  

• Doakan agar wanita itu tidak hanya bersukacita karena dapat  mendengar suara Tuhan, 
tetapi dia juga dapat menjadi pelaku Firman dalam hidupnya sehari-hari. [* Catatan 
Redaksi: Saat ini, di Mongolia, 2,5+ juta orang dan puluhan juta ternak menderita 
kedinginan/ke"beku"an. Hal ini disebabkan karena setiap harinya suhu di Mongolia 
adalah minus 30-40 derajat Celcius (suhu tertinggi dan sering kali lebih rendah lagi).  

http://www.caminternational.org/
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• Doakan mereka agar dapat bertahan hidup dan dapat menemukan sumber/ bahan 
makanan di musim dingin/beku yang ekstrim ini.]  

Filipina 

Herbie tumbuh di jalanan dan dia telah kecanduan narkoba semenjak berumur 12 
tahun. Ketika berumur 21 tahun, Herbie menjadi seorang sopir taksi dan dia berusaha 
belajar bahasa Inggris dengan tujuan supaya dapat memperdaya para penumpang 
asing. Herbie menggunakan Alkitab PB berbahasa Inggris yang dipinjam dari 
kenalannya untuk memudahkan dia belajar bahasa Inggris. Firman Allah dalam Alkitab 
PB itu menyentuh hatinya dan akhirnya membuat dia menjadi pengikut Kristus. 
Selanjutnya dia mengikuti sekolah Alkitab, menjadi menjadi seorang pendeta dan saat 
ini melayani sebagai koordinator nasional 'The Bible League' di Filipina. Baru-baru ini, 
dia mengatur penyebaran hampir 730.000 Alkitab ke sekolah, universitas, penjara, 
rumah sakit dan hotel di berbagai penjuru Filipina.  
Sumber: WHAT IN THE WORLD...is God doing? December 2000  

• Bersyukur dan dukung terus dalam doa pelayanan yang dilakukan oleh Herbie di 
Filipina.  

• Berdoa juga agar setiap orang yang menerima Alkitab dari 'The Bible League' mau 
membuka hati dan memiliki kesempatan untuk mengenal Yesus sama seperti Herbie. [* 
Catatan Redaksi: 'The Bible League' aktif di Indonesia dengan nama YASUMA -- 
Yayasan Sumber Sejahtera (atau 'The Bible League Indonesia). Untuk informasi lebih 
lanjut, silakan menghubungi/tanya <Endah@sabda.org> atau anda dapat langsung 
membaca informasinya di halaman web YASUMA:  
==> http://www.bit.net.id/sahabatsurgawi/yasuma.htm 

• Doakan pelayanan YASUMA dalam menyebarkan/mengajarkan Alkitab! ]  

Haiti 

Meskipun bisu dan tuli, seorang pemuda dari sebuah desa kecil di Haiti turut ambil 
bagian dalam melebarkan kerajaan Allah di bumi. Desa ini memiliki sebuah bangunan 
gereja yang dibuat dari daun-daun kering. Di tempat inilah orang-orang percaya 
(termasuk 70 anak-anak) berkumpul dan beribadah setiap hari Minggu pagi. Ada hal 
yang luarbiasa dalam diri pemuda yang bisu dan tuli ini. Meskipun tidak dapat berbicara 
dan mendengar, tapi dia dapat menceritakan Injil kepada orang-orang di sekitarnya. 
Pemuda ini membuat gerakan-gerakan yang menceritakan tentang Kasih Yesus kepada 
teman-teman dan tetangganya. Dia tidak membiarkan kecacatan fisiknya menghalangi 
kerinduannya untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang dan dia berusaha 
mengenalkan mereka dengan Kasih Yesus. Hasilnya, banyak pemuda dan pemudi dari 
gerejanya mengunjungi desa-desa tetangga untuk mengabarkan Injil yang telah mereka 
terima dari pemuda bisu-tuli tadi. Bagaimana dengan kita? Apakah kita yang normal ini 
masih mencari alasan untuk tidak menceritakan Kabar Baik?  
Sumber: NEWSBRIEF--2001-01-05  

mailto:Endah@sabda.org
http://www.bit.net.id/sahabatsurgawi/yasuma.htm
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• Doakan penduduk desa di Haiti yang telah percaya ini agar mereka terus bertumbuh di 
dalam Tuhan dan menjadi teladan bagi yang lain.  

• Penduduk Haiti terkenal dengan praktek-praktek sihirnya untuk alasan membalas 
dendam. Berdoa agar mereka mau bertobat sepenuhnya dari kebiasaan lama mereka itu 
dan dapat belajar mengampuni sesama dan tidak punya keinginan untuk membalas 
dendam.  
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Doa Bagi Indonesia  

Pokok-pokok Doa Penginjilan Sedunia (Pebruari; dari P.D. Timotius)  

• Khusus pada edisi ini, kita akan berdoa bagi pelayan-pelayan Tuhan yang telah diutus 
ke daerah-daerah tertentu untuk melayani, baik mereka yang melayani melalui gereja 
maupun melalui pekerjaan- pekerjaan sekuler. Doakan agar mereka memiliki visi dan 
misi yang alkitabiah, sehingga mereka tabah bertahan dalam iman yang murni.  

• Berdoa untuk Kel. Pdt. JK. yang melayani sebuah Gereja Misi Indonesia (yang baru 
dilayani selama dua tahun). Doakan khususnya program penginjilan di antara penduduk 
yang belum memiliki agama. Doakan juga untuk "Proyek Pendidikan" yang mereka 
lakukan untuk menolong keluarga miskin dalam membiayai pendidikan anak-anak 
mereka. Selain itu, dibutuhkan lebih banyak lagi tenaga penginjil di wilayah dimana Kel. 
Pdt. JK berada.  

• Doakan untuk gereja-gereja dan yayasan Kristen di Indonesia yang mendukung, 
mendoakan, dan mengutus para pelayan Tuhan/misionaris. Berdoa juga agar lebih 
banyak gereja mau menjadi pengutus penginjil lintas budaya yang pergi ke ujung-ujung 
bumi!!  

Negara 

• Berdoa khususnya untuk stabilitas politik, ekonomi dan segala aspek di Indonesia.  
• Doakan persatuan dan kesatuan 32+ propinsi yang sekarang ada di Indonesia.  
• Berdoa supaya Allah melimpahkan hikmat bagi Presiden, para menteri dan pejabat 

tinggi negara sehingga mereka dapat melihat permasalahan dengan jelas dan 
memikirkan solusinya secara adil.  
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Doa Bagi Suku  

Suku Buol (Sulawesi Tengah) 

Populasi  : 75.000 jiwa  
Bahasa  : Buol  
Anggota Gereja  : 5 (0,007%)  
Alkitab dalam bahasa Buol  : Tidak Ada  
Film Yesus dalam bahasa Buol  : Tidak Ada  
Siaran radio pelayanan dalam bahasa Buol  : Tidak Ada  

Suku Buol berdiam di propinsi Sulawesi Tengah bagian Utara, dekat perbatasan 
Sulawesi Utara. Daerah ini dikelilingi pegunungan. Wilayah kediaman orang Buol 
meliputi lima kecamatan di kabupaten Buol Tolitoli, yakni kecamatan Biau, Momunu, 
Bokat, Bunobugu, dan Paleleh. Bahasa yang dipergunakan adalah bahasa Buol. 
Karena tidak memiliki prasarana jalan darat yang memadai untuk berhubungan dengan 
sesama orang Buol, maka mereka lebih banyak menggunakan sarana laut, sebab 
wilayah mereka berbatasan dengan laut Sulawesi. Walaupun terpisah-pisah, mereka 
tetap merasa sebagai satu suku bangsa, karena persamaan bahasa, adat istiadat, dan 
tanah asal yang berlatar belakang mitologi mereka yang khas. Orang Buol 
mengembangkan mata pencaharian bercocok tanam di sawah dan ladang (bertanam 
kelapa dan cengkeh yang secara ekonomis sangat potensial). Hutan di daerah ini turut 
menunjang kehidupan mereka dengan hasil-hasil rotan, damar, kayu manis, dan gula 
enau. Di kawasan pantai, mereka melakukan penangkapan ikan. Selain itu ada pula 
yang bekerja di bidang perdagangan. Orang Buol mengenal beberapa golongan 
masyarakat: golongan keluarga raja (tan poyoduiya); golongan bangsawan yang masih 
mempunyai hubungan kerabat dekat dengan raja (tan wayu); golongan yang hubungan 
kerabatnya dengan raja sudah agak jauh (tan wanon); golongan orang kebanyakan 
(taupat); dan golongan budak, yaitu orang yang melanggar adat atau kalah perang. 
Penggolongan tersebut sekarang sudah tampak berubah akibat pengaruh 
perkembangan pendidikan, perkembangan ekonomi, serta ajaran agama Islam. Pada 
masa kini, penggolongan masyarakat lebih didasarkan pada status dalam struktur 
pemerintahan, tingkat pendidikan umum dan agama. Walaupun demikian tokoh-tokoh 
adat dan orang yang dituakan tidak diabaikan dan tetap dihormati. Yang mereka 
butuhkan saat ini adalah usaha-usaha untuk meningkatkan pengelolaan sektor 
kehutanan dan perikanan yang merupakan kekuatan wilayah kediaman suku Buol ini. 
Sektor pariwisata juga potensial untuk dikembangkan karena daerah pesisir memiliki 
banyak pantai yang menarik.  
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Pokok Doa  

1. Berdoa untuk usaha penginjilan bagi suku Buol, karena baru beberapa orang saja yang 
mengenal Kristus. Masih banyak jiwa yang terhilang, oleh karena itu doakan agar ada 
orang yang terbeban untuk diutus melayani di sana.  

2. Berdoa untuk beberapa orang Buol yang telah percaya. Biarlah Tuhan kuatkan sehingga 
mereka dapat menjadi saksi untuk memenangkan keluarga dan suku mereka.  

3. Doakan adanya pelatihan dan usaha-usaha lain untuk meningkatkan pengelolaan sektor 
kehutanan dan perikanan yang merupakan kekuatan wilayah kediaman suku Buol ini.  

                                         
Sumber: CD-ROM SABDA 
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Kesaksian Misi: Penginjilan Tetap Jalan Meskipun 
Serangan Menghadang !!  

(Bangladesh)  

Berikut ini adalah kisah seorang Penginjil yang melakukan pelayanan di Bangladesh, di 
antara saudara-saudara sepupu:  

Suatu pagi, saya pergi mengunjungi beberapa petobat baru dan orang- orang non-
Kristen yang ingin mengetahui lebih banyak tentang Yesus. Untuk mengunjungi 
mereka, saya menyewa rickshaw (sejenis becak yang ditarik dari depan oleh manusia) 
dan sesudah makan siang saya mendapat kesempatan untuk bersaksi pada si penarik 
rickshaw yang telah seharian mengantar saya dari satu rumah ke rumah lainnya.  

Sore harinya, ada dorongan kuat dalam hati saya untuk mengunjungi Azim, seorang 
petobat baru, dan memberikan dukungan rohani kepadanya. Azim sejak kecil telah 
menerima pengajaran iman Islam dari ayahnya, seorang profesor Islam dan pemimpin 
fundamentalis yang radikal. Namun Azim sekarang telah meninggalkan 
kepercayaannya yang lama dan menerima Tuhan Yesus sebagai Allah dan 
Juruselamatnya pribadi. Biasanya, saya mengajak seorang teman untuk melakukan 
kunjungan seperti ini. Tetapi kali ini, demi keselamatan Azim, saya pergi sendirian. 
Saya menuju rumahnya sesudah hari gelap untuk menghindari perhatian orang dan 
saya berbicara dengan Azim selama satu jam. Setelah itu, saya pulang dengan naik 
rickshaw dan dengan sengaja saya meminta penarik rickshaw itu untuk melalui jalan 
lain dari biasanya.  

Kami melewati suatu daerah pertanian yang tidak ada satu rumah pun. Tiba-tiba 12 
orang laki-laki melompat dari semak-semak. Mereka menangkap dan menarik saya 
keluar dari rickshaw. Tak sepatah kata pun mereka ucapkan ketika memukul kepala, 
muka, pundak, punggung dan kaki saya dengan tongkat besi. Karena ketakutan, si 
penarik rickshaw meninggalkan tempat itu secepat mungkin. Kelompok ini terus 
memukul saya sampai saya tidak sadarkan diri. Lalu mereka melempar saya ke selokan 
karena mengira bahwa saya sudah mati. Saya tidak tahu berapa lama saya terbenam di 
dalam lumpur.  

Sungguh merupakan anugerah Allah, penarik rickshaw, yang mengantar dan sempat 
saya layani di siang hari itu, ternyata melewati tempat di mana saya berada. Tuhan 
pasti telah mengarahkan perhatiannya agar dapat melihat tubuh saya yang terbenam di 
dalam selokan. Dia turun, lalu membalikkan tubuh saya dan mengenali saya sebagai 
orang yang menyewanya siang hari tadi. Dia mengangkat saya dan menaruh saya di 
dalam rickshawnya, dan mengantar ke hotel tempat saya menginap. Lalu dia mencari 
dokter dan mengajaknya ke kamar saya. Setelah dua jam tidak sadar di kamar hotel, 
saya bangun dan merasakan sakit di sekujur tubuh saya. Paginya dalam keadaan 
masih lemah, saya merasa perlu segera meninggalkan hotel supaya para penyerang itu 
tidak menemukan saya. Azim, orang yang saya kunjungi mendengar mengenai 
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penyerangan itu dan segera menemui saya. Ternyata, penyerang itu adalah para 
mahasiswa yang disewa ayahnya untuk membunuh saya segera setelah saya 
meninggalkan rumah Azim. Tapi puji Tuhan saya masih diberikan hidup dan dari 
peristiwa penyerangan itu justru telah mendorong Azim untuk semakin sungguh-
sungguh memberitakan Kabar Baik setiap hari dari rumah ke rumah.  

 
Sumber: NEWSBRIEF--2000-11-03  

Surat Anda  

Dari: "michael" <miracles@> 
>Saya ingin mengenal lebih jauh tentang pelayanan OC International 
>Apakah saya bisa mendapatkan brosur atau buklet sebagai bahan 
>informasi dari OC International. 

Redaksi: 
Cara termudah yang dapat Bapak lakukan adalah dengan mengunjungi langsung Situs 
OC International di alamat :  
==> http://www.gospelcom.net/oci/ 
Dalam Situs ini, Bapak akan mendapatkan informasi yang lebih lengkap seputar 
pelayanan OCI. Selamat berkunjung! Jangan lupa untuk menuliskan "review" dari hasil 
kunjungan tersebut :)  

Dari: "Kinasih Cemerlang" <kinasih@> 
>Saloommmm 
>Terimakasih info nya dan Persekutuan Doa Kinasih akan turut membawa 
>dalam doa. Setiap Kamis PD Kinasih jam 19.00 diadakan di Kinasih. 
>Terimakasih 
>Tuhan memberkati 
>Saloommm 
>Joni S 

Redaksi: 
Kami sangat gembira mengetahui bahwa PD Kinasih ikut mendukung pelayanan misi di 
Indonesia melalui doa-doa yang dinaikkan. Kami yakin kesungguhan anda berdoa bagi 
pekerjaan misi akan membuahkan kesaksian yang memuliakan nama Tuhan. BTW, 
apakah anda juga punya pokok-pokok doa yang bisa di-share dengan pembaca e-
JEMMi? Atau, kalau perlu pokok doa untuk PD, selain e-JEMMi, anda juga bisa 
memperoleh e-KJDN (Kalendar Jaringan Doa Nasional) dan e-DOA dari alamat email 
berikut < subscribe-i-kan-buah-doa@xc.org >.  

 

URL/Link Edisi ini  

http://www.gospelcom.net/oci/
mailto:subscribe-i-kan-buah-doa@xc.org
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• FridayFax http://www.egroups.com/groups/FridayFax/  
• IFC http://www.gospelcom.net/ifc/newsletter.shtml  
• WHAT IN THE WORLD http://www.egroups.com/messages/whatintheworld  

"Martyrdom leading to faith in Christ"  
"Karena Yesus Kristus adalah Allah dan telah mati bagiku, maka tidak  

ada pengorbanan yang terlalu besar untuk kupersembahkan bagi-Nya."  
(Motto WEC 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) 

 

  

http://www.egroups.com/groups/FridayFax/
http://www.gospelcom.net/ifc/newsletter.shtml
http://www.egroups.com/messages/whatintheworld
http://alkitab.mobi/?Yesaya+6%3A8
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e-JEMMi 08/Februari/2001  
Editorial 

Shalom.  

Suku bangsa Tiongkok tersebar hampir ke seluruh penjuru dunia. Mereka adalah 
bangsa yang memiliki populasi tertinggi di dunia. Bulan Januari 2001, populasi 
penduduk di negara Tiongkok saja telah tercatat 1.262.556.787 jiwa, tapi baru kira-kira 
6% diantaranya adalah orang Kristen! Betapa besar ladang yang masih harus digarap!  

Pada edisi kali ini, redaksi ingin menyajikan informasi-informasi menarik seputar 
pelayanan misi di Tiongkok. Melalui informasi ini kami berharap akan lebih banyak lagi 
orang-orang Kristen berdoa bagi pelayanan misi di Tiongkok. Sejak puluhan tahun y.l. 
sampai sekarang penganiayaan terhadap orang-orang Kristen di Tiongkok selalu 
menjadi keprihatinan yang besar. Namun dari fakta kita dapat saksikan bahwa justru 
karena penganiayaan dan penderitaan, pertumbuhan iman malah semakin besar di 
Tiongkok. Karena Allah kita adalah Allah yang mendengar doa, maka marilah kita 
berdoa bagi saudara-saudara seiman di Tiongkok.  

Staf Redaksi  
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Sumber Misi  

Bila anda ingin mengetahui tentang sumber-sumber misi yang mengulas tentang 
pelayanan dan juga kesaksian-kesaksian di Tiongkok, maka beberapa URL berikut ini 
dapat anda kunjungi:  

Chinese Christian Internet Mission (English/Chinese) 

 
==> http://www.ccim.org 
Situs ini berisi sumber-sumber untuk Bible Study termasuk Alkitab dalam Bahasa 
Tiongkok, dan direktori dari gereja-gereja dan organisasi- organisasi Tiongkok (alamat 
kontak, Situs Web).  

Projectpartner 

==> http://www.projectpartner.com/cem/ 
==> http://www.projectpartner.com/cem/pastor.htm 
Semenjak tahun 1984, Project Partner menjadi sarana bagi para pendeta Tiongkok 
untuk mengabarkan Injil kepada penduduk Tiongkok. Mereka terutama melayani 
penduduk yang tinggal di pedesaan dan di wilayah- wilayah pegunungan yang sulit 
dijangkau. Pelayanan ini telah berhasil mengenalkan ratusan ribu penduduk yang sama 
sekali belum pernah mendengar nama Yesus.  

Video: The China Trilogy 

==> http://www.persecution.com/ 
Mengapa gereja Tiongkok termasuk salah satu gereja yang mengalami pertumbuhan 
tercepat di dunia? Jawabannya dapat anda temui dalam 3 video yang diproduksi oleh 
"Voice of the Martyrs". Didalam video tsb. juga terdapat wawancara dengan para 
pendeta Tiongkok, perintis dan pekerja Kristen. Judul-judul film dalam video itu adalah 
"Faith Under Fire" (30 menit), "Leaping China's Great Wall" (30 menit), dan "More 
Persecution More Growing" (26 menit) dan bisa dipesan dari Situs ini.  
Sumber: RESOURCES--2000-11-12 (Videos)  

Back To The Bible 

==> http://www.gospelcom.net/mnn/media/group.php?agencyAb=BTTB 
"Back to the Bible" saat ini sedang menyelesaikan proyek untuk menolong para pemuda 
Kristen di Tiongkok. "Back to the Bible" bekerja sama dengan Trans World Radio dalam 
membuat "radio saku" yang dapat digunakan untuk menolong pelatihan kepemimpinan 
di Tiongkok. Caranya adalah dengan memancarkan siaran radio gelombang pendek 
beberapa pelajaran Alkitab dalam bahasa Mandarin. Tujuannya adalah 
memperdengarkannya pada para pemimpin gereja di Tiongkok agar mereka dapat 

http://www.ccim.org/
http://www.projectpartner.com/cem/
http://www.projectpartner.com/cem/pastor.htm
http://www.persecution.com/
http://www.gospelcom.net/mnn/media/group.php?agencyAb=BTTB
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mengenal dan memahami pengajaran Alkitab secara sistematis.  
Sumber: CMD Net WEEKLY UPDATE January 7, 2001  

URL-URL Lain Tentang Pelayanan/Kesaksian di Tiongkok 

[Ini Kiriman -- From: FUZHOUMAN@; Subject: Chinese outreach]  

DCI CHINA  
http://www.dcitrust.org.uk/china.htm  

KESAKSIAN  
http://www.pastornet.net.au/renewal/journal9/9e-balcm.html  
http://www.christian-faith.com/testimonies/yun-china1.html  
http://www.christian-faith.com/testimonies/yun-china2.shtml  
http://www.cproject.com/pershang.htm  
http://www.grmi.org/Richard_Riss/history/china.html  
http://www.todmi.org/english/david/index.html  

Dennis Balcombe and his outreach to China  
http://www.rcmi.ac/eng/rcmi_milestones/rcmi_milestones-eng.htm  

  

http://www.dcitrust.org.uk/china.htm
http://www.pastornet.net.au/renewal/journal9/9e-balcm.html
http://www.christian-faith.com/testimonies/yun-china1.html
http://www.christian-faith.com/testimonies/yun-china2.shtml
http://www.cproject.com/pershang.htm
http://www.grmi.org/Richard_Riss/history/china.html
http://www.todmi.org/english/david/index.html
http://www.rcmi.ac/eng/rcmi_milestones/rcmi_milestones-eng.htm
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Doakan Misi Dunia  

Berikut ini adalah dua negara yang termasuk dalam Kawasan 10/40 : (e-KJDN - 
Februari 2001; < subscribe-i-kan-buah-doa@xc.org > )  

Ethiopia 

Terletak di Afrika Timur dengan ibukota adalah Addis Ababa. Di tengah jumlah populasi 
sekitar 66,2 juta, agama yang berkembang adalah Ortodoks Timur, Kristen & Islam. 
Saat ini berdiri sekitar 100 gereja disana tapi masih banyak yang berkompromi dengan 
aliran sinkretisme. Agama yang berkembang pesat saat ini adalah Islam. Musim 
kemarau yang berkepanjangan sering menjadi bencana alam yang mengerikan karena 
akan timbul bencana kelaparan yang membawa banyak korban jiwa. Jutaan orang 
tewas karena kekurangan makanan.  

• Doakanlah negara ini dan juga, para penduduk khususnya umat percaya  yang ada di 
sana agar dapat bertahan hidup.  

• Berdoa bagi gereja agar bersatu & mengalami gerakan kebangunan  rohani.  

Myanmar 

Myanmar dengan ibukota Yangon memiliki populasi sekitar 49,8 juta jiwa. Penduduk 
mayoritas beragama Budha. Sejak masuknya Injil (1812) terdapat 4,5 juta orang 
percaya di Myanmar. Peredaran & penjualan kokain cukup tinggi di negara ini. Negara 
dipimpin oleh pemerintahan militer yang kaku. Sampai saat ini pemerintah Myanmar 
masih menghadapi konflik dengan kelompok oposisi yang lebih demokratis.  

• Doakanlah situasi dan kondisi negara ini agar segera dapat  menyelesaikan konflik yang 
dihadapi.  

• Berdoa juga untuk orang-orang percaya yang tinggal di negara ini  agar mereka dapat 
bersatu hati dan tetap setia kepada Allah.  

  

mailto:subscribe-i-kan-buah-doa@xc.org
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Doa Bagi Asia  

Tiongkok (Republik Rakyat Tiongkok) 

Luas 9.573.000 km2. Merupakan negara terbesar ketiga di dunia, dan mempunyai 
gunung-gunung dan dataran tertinggi di dunia.  
Jumlah penduduk : 1.262.556.787 (Jan 2001) Merupakan bangsa terbesar di dunia 
dengan jumlah penduduk 21,3% dari penduduk dunia.  
Ibu kota: Beijing (Peking) Penduduk perkotaan 37%.  

Suku bangsa:  
Orang Tiongkok (Han), Putunghua (Mandarin), Wu, Yueh (Kanton), Xiang (Hunan), 
Hakka, Minnan, Minpei, Gan. Suku minoritas 8%. Yang resmi diakui 55 suku, tetapi 
jumlah keseluruhan hampir mendekati 150 suku.  

Revolusi Kebudayaan yang menerapkan sistem ekonomi Marxisme yang ekstrim 
mengalami kegagalan. Penindasan atas protes mahasiswa di Lapangan Tiananmen th. 
1989 di Beijing dan runtuhnya Komunisme di Eropa dan Rusia, menjadikan Tiongkok 
terasing secara diplomatik sebagai rezim Komunis tertua yang masih bertahan. Sejak 
th. 1992 negara ini sudah mulai bertumbuh dan menerapkan sistem ekonomi kapitalis. 
Selanjutnya pada tahun 1997 Inggris mengembalikan Hongkong ke Tiongkok dan th. 
1999 Portugal mengembalikan Makao.  

Pemberantasan terhadap kelompok agama selalu menjadi tujuan utama pemerintahan 
Marxis. Selama Revolusi Kebudayaan organisasi Kristen dan Katolik dilarang dan 
seluruh kegiatan keagamaan terpaksa dilakukan secara sembunyi-sembunyi, sehingga 
menyebabkan lahirnya gerakan gereja rumah (bawah tanah). Th. 1978 larangan ini 
agak diperlonggar. Angka-angka di bawah ini merupakan perkiraan:  
Tidak beragama/lain-lain 59,1%.  
Islam 2,4%. Berpengaruh kuat di Xinjiang dan Ningxia.  
Protestan 5,1%.  
Katolik 0,77%.  
Sekte dan bidat pribumi 0,18%.  
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Doa Bagi Indonesia  

Kalimantan 

• Doakan pembangunan Sekolah Alkitab di Muara Teweh agar terlaksana dengan baik 
dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sekolah Alkitab ini merupakan tempat untuk 
melatih dan mempersiapkan pelayan-pelayan Tuhan agar dapat memberitakan Kabar 
Baik pada 6 suku terabaikan di pedalaman Kalimantan Tengah dan Selatan. Namun 
dalam prakteknya, kontraktor telah meletakkan tiga anak ayam, satu telur dan beberapa 
perlengkapan agar proses pembangunan berjalan dengan selamat. Hal ini tentu saja 
sangat berlawanan dengan kehendak Tuhan. Doakan agar pelayan-pelayan Tuhan yang 
ada disana dapat menang melawan praktek penyembahan terhadap Roh Jahat ini dan 
mereka dapat bersaksi mengenai Tuhan yang sejati. Doakan agar Roh Kudus menyinari 
tempat ini.  
Sumber: Prayer-poem, February 2001  

• Doakan kerusuhan antar etnis yang terjadi di Sampit, Kalimantan tengah agar segera 
teratasi. Selama kerusuhan tersebut banyak terjadi pembunuhan massal dan 
pembakaran rumah-rumah penduduk. Keadaan sangat tegang sehingga banyak warga 
terpaksa mengungsi ke tempat-tempat yang lebih aman untuk menghindarkan diri dari 
keadaan yang tidak menentu ini. Doakan agar para pemimpin etnis yang bertikai ini 
terketuk hati nuraninya dan memiliki rasa belas kasihan kepada sesamanya dan ingat 
kepada Sang Penciptanya.  

Pokok Doa  

1. Pertumbuhan gereja di RRC sejak th. 1977 sangat pesat. Bersyukur untuk:  
a. Penaburan awal benih Firman Tuhan selama 140 tahun, yang dilakukan 

dengan penuh pengorbanan oleh ribuan misionaris.  
b.  Berjuta-juta orang yang telah berdoa dengan sungguh-sungguh untuk 

terobosan rohani ini, yang telah lama tertunda. Doa benar-benar telah dan 
sedang mengubah Tiongkok. 

c. Kehampaan yang nyata dalam paham komunisme.  
d. Orang Kristen yang telah berdiri teguh dalam menghadapi penganiayaan.  
e. Keinginan mencari kebenaran oleh kaum terpelajar. 
f. Gelombang-gelombang kebangunan rohani yang menyusul pada setiap 

kejadian bencana alam dan bencana yang dibuat oleh manusia.  
g. Jiwa-jiwa yang telah dimenangkan melalui siaran radio Kristen dan 

penyiar-penyiar radio yang memiliki iman yang besar.  
2. Pembatasan jumlah penduduk oleh pemerintah yang totaliter dan sikap acuh tak 

acuh terhadap hak-hak asasi manusia, kehidupan keluarga dan nilai-nilai moral 
yang mutlak, telah mempunyai dampak sosial yang tragis, ditandai dengan 
peningkatan kasus- kasus perceraian, aborsi dengan paksa secara besar-
besaran, pembunuhan bayi perempuan, kekerasan dan bunuh diri. Doakan agar 
ada pemimpin-pemimpin yang Tuhan bangkitkan untuk memimpin Tiongkok 
dengan adil. Doakan keluarga-keluarga Kristen agar menjadi terang dan contoh 
bagi orang-orang di sekitar mereka. Doakan terutama anak-anak orang percaya 
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agar mereka mengikuti jejak orangtua mereka, meskipun terus menerus harus 
menghadapi banyak ejekan, diskriminasi dan propaganda ateisme. 

3. Jumlah orang Tiongkok di perantauan sedikitnya 56 juta. Dari jumlah ini, 28 juta 
tinggal di Taiwan, Hongkong, Makao dan Singapura. Di seluruh dunia sejumlah 
besar orang Tiongkok telah bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Minat dan 
kepedulian mereka terhadap kehidupan rohani di Tiongkok mempunyai dampak 
yang penting dalam penginjilan, perintisan gereja serta penyediaan bantuan dan 
literatur Kristen. Berdoa untuk pertumbuhan gereja-gereja orang Tiongkok 
perantauan, agar terus berkembang untuk menjangkau masyarakat Tiongkok di 
seluruh dunia dan supaya pelayanan yang berhubungan dengan RRC dapat 
dikembangkan.  

Ringkasan dari:  

• Buku "DOAKANLAH ASIA! Pedoman Pokok Doa untuk Negara-negara Asia";  karya 
Patrick Johnstone. [Bagian dari Buku Asli "OPERATION WORLD, The Day-by-Day 
Guide to Praying For the World"; karya Patrick Johnstone, 1993]  

• CD-ROM SABDA [Topik 18845]  

[Catatan Redaksi: Bagian di atas adalah Ringkasan dari 10-15 halaman, dan bila anda 
menginginkan Informasi dan Pokok Doa lengkap/asli tentang Tiongkok ini (termasuk 
Statistik Agama, dan banyak Pokok Doa), anda dapat kirim email ke < 
endah@sabda.org > .]  

  

mailto:endah@sabda.org
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Kesaksian Misi: Kesaksian Seputar Pelayanan Misi Di 
Tiongkok  

Kerinduan Melayani di Tanah Tiongkok 

Semenjak kecil, Gladys Aylward sudah memiliki keinginan untuk menjadi misionaris di 
wilayah Tiongkok. Namun, sayangnya direktur dari English China Inland Mission, Dr. 
Max Robinson, hanya mau mengirim orang-orang yang memiliki gelar sarjana. Gladys 
ditolak karena dia tidak memenuhi syarat, dan Dr. Robinson memberinya surat referensi 
agar dia dapat bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Inggris. Namun Gladys tidak 
pernah menyerah dan dia tetap memiliki kerinduan untuk dapat menjadi seorang 
misionaris yang diutus ke Tiongkok. Kemudian Gladys mendapat kesempatan bekerja 
pada seorang ahli Tiongkok, Sir Francis Jimmersen, yang mengenalkannya pada Jenny 
Lawson, seorang misionaris yang melayani di Tiongkok. Jenny Lawson adalah seorang 
wanita tua yang menjalankan sebuah usaha penginapan sebagai tempat singgah bagi 
para pengelana yang melintasi jalur perdagangan Tiongkok. Gladys menabung 
uangnya, lalu dia melakukan perjalanan ke Tiongkok untuk bergabung dengan Jenny 
dalam mengelola penginapannya. Di penginapan ini selain mereka menyediakan 
makanan dan tempat menginap bagi para pengelana, mereka juga menceritakan 
tentang Yesus pada waktu makan. Selanjutnya para pengelana tersebut akan 
menceritakan kembali kisah ini pada orang lain selama mereka melakukan perjalanan. 
Ketika Nyonya Lawson meninggal, Gladys mulai menjalankan penginapan ini seorang 
diri. Gladys melayani Yesus di Tiongkok antara lain dengan mengadopsi anak-anak 
yang tidak diinginkan orang tuanya dan menjadi ibu bagi mereka. Warna kulit dan latar 
belakang budaya yang berbeda bukan menjadi masalah bagi Gladys. Gladys juga 
memberikan perhatian kepada orang miskin, sakit, dan menderita, serta membela para 
tahanan agar mendapatkan perlakuan yang manusiawi. Dia juga menentang tindak 
kekerasan bagi para wanita dan dia memenangkan Undang-undang agar wanita 
mendapat pendidikan yang layak. Selama masa perang Dunia ke II, saat kota tempat 
tinggalnya diambil alih orang Jepang, penguasa setempat menuliskan catatan terakhir 
dalam buku sejarah kotanya, bahwa dia mengenal Kristus berkat usaha yang dilakukan 
Gladys Aylward di Tiongkok, dan dia ingin mensharingkan iman yang telah menjadi 
sumber kekuatan Gladys. Tindakan terbesar yang dilakukan Gladys selama masa 
perang adalah memimpin 100 anak tunawisma untuk meninggalkan daerah peperangan 
dan membawa mereka berjalan menyeberangi gunung-gunung agar selamat. Gladys 
membawa anak-anak tersebut ke tempat Dr. Robinson, orang yang pernah menolak 
Gladys sebagai misionaris. Dr. Robinson meminta maaf kepada Gladys, dan 
menawarkan kedudukan pada Gladys sebagai Direktur "China Inland Mission" yang 
mengurusi bagian anak-anak. Hal yang membuat Gladys dikenang banyak orang 
adalah usahanya untuk mengenalkan sebanyak mungkin orang kepada Yesus. Tuhan 
tentu berkenan kepada orang-orang yang mengasihiNya.  
Sumber: Global Prayer Digest, 1 Januari 2001  

• Berdoa agar kesaksian Gladys ini mendorong kita untuk berdoa bagi  
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orang-orang Kristen yang saat ini sedang menunggu kesempatan untuk dapat melayani 
menjadi misionari. Untuk mereka yang ditolak, marilah berdoa agar mereka tidak 
menyerah sehingga mereka tetap taat dan setia menunggu panggilan Tuhan.  

• Doakan untuk para misionaris yang saat ini melayani di Tiongkok agar  Tuhan menyertai 
mereka dan menguatkan mereka untuk mengabarkan Kabar Baik pada orang orang 
Tiongkok.  

• Doakan untuk orang-orang Kristen di Tiongkok agar mereka setia mengikut  Tuhan dan 
tidak tergoda oleh hal-hal duniawi yang membuat mereka hidup tidak suci di hadapan 
Tuhan.  

Penghancuran Tempat Ibadah 

Lembaga-lembaga misi memberikan simpati yang besar sehubungan dengan 
penghancuran gereja-gereja di wilayah Tiongkok Tenggara. Pemerintah Tiongkok baru-
baru ini telah menghancurkan sebanyak 450 tempat-tempat ibadah "yang tidak memiliki 
ijin". Jenis intimidasi ini dapat menyebabkan penduduk yang lemah imannya 
menyangkali kekristenan mereka. Tetapi di sisi lain, penderitaan ini juga mendorong 
umat percaya untuk lebih bersandar kepada Kristus sebagai sumber kekuatan.  
Sumber: WHAT IN THE WORLD...is God doing? January 2001  

• Doakan bagi jemaat-jemaat yang kehilangan tempat ibadahnya agar  mereka tetap setia 
dan tidak menyangkali iman mereka kepada Yesus.  

Penganiayaan Menjadi Makanan Sehari-Hari 

"Christian Solidarity Worldwide" melaporkan bahwa gereja-gereja menangis karena di 
Tiongkok tidak ada kebebasan beragama dan pemerintah tidak peduli dengan situasi 
yang dihadapi oleh orang-orang Kristen di sana. Penangkapan orang-orang Kristen 
sering terjadi disertai dengan penyiksaan. Mereka menceritakan bagaimana mereka 
dipukuli dengan tongkat, digantung dari atap dan diikat dalam posisi yang sangat 
menyakitkan. Ratusan orang Kristen ditahan di kamp-kamp kerja paksa di Tiongkok, 
dan sebagian dari mereka dibebaskan bila mereka dapat membayar denda yang sangat 
tinggi.  
Sumber: World Evangelical Fellowship (WEF) Jan 2001  

• Doakan situasi di beberapa tempat di Tiongkok dimana penganiayaan masih terus 
berjalan. Biarlah ditengah penganiayaan ini kesaksian anak-anak Tuhan yang setia 
dapat mengubah banyak orang untuk berpaling kepada Tuhan.  

• Doakan agar Tuhan memberi kekuatan kepada orang-orang Kristen yang sedang 
dianiaya agar tetap setia.  

Kesetiaan Penginjil Keliling 
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Doakan para penginjil, baik yang dari luar negeri maupun dari Tiongkok sendiri, yang 
dengan berani dan hikmat dari Tuhan memberitakan Injil di negara Tiongkok. 
Pemerintah telah melarang para penginjil keliling ini tetapi mereka dengan setia 
berkeliling dari satu tempat ke tempat lain tanpa merasa takut. Sebagian besar penginjil 
keliling dan pembina jemaat di gereja rumah tidak pernah menikmati pendidikan 
teologia formal. Oleh karena itu kebutuhan mereka adalah pendidikan teologia (sekolah 
Alkitab) bagi para penginjil keliling agar mereka lebih menguasai pengetahuan Firman 
Tuhan dan dapat menyampaikannya dengan lebih bertanggung jawab. Namun hal ini 
harus mereka lakukan secara sembunyi-sembunyi.  
Sumber: Pokok Doa Immanuel Edisi Pebruari 2001  

• Doakan agar para penginjil keliling dapat mengikuti pendidikan  teologia (sekolah 
Alkitab) sehingga mereka dapat mengajar anggota jemaat mereka dengan lebih 
bertanggung jawab.  

• Doakan juga untuk pengajar-pengajar (baik dari dalam maupun luar  Tiongkok) agar 
mereka mengajar dengan benar sesuai dengan Kebenaran Alkitab.  

Pelayanan Sekolah Minggu 

Di Tiongkok ada 500++ juta orang yang masih di bawah umur 18 tahun, mereka perlu 
mendapatkan pengajaran tentang Tuhan di Sekolah Minggu. Namun SM hampir tidak 
ada di Tiongkok, karena Pemerintah melarang keras pendidikan agama bagi anak dan 
remaja. Ada beberapa gereja rumah yang memulai pelayanan SM bagi jemaatnya, 
mereka memerlukan bahan untuk mengajar SM. Sudah diterbitkan beberapa bahan SM 
dan guru-guru SM dilatih di tempat tersembunyi. Makin banyak gereja rumah meminta, 
agar guru-guru mereka juga dapat dilatih, supaya pelayanan di antara anak-anak 
menjadi lebih efektif.  
Sumber: Pokok Doa Immanuel Edisi Pebruari 2001  

• Doakan agar ada tenaga pengajar yang melatih Guru SM di Tiongkok  karena ada 
banyak orang yang terbeban mengajar anak-anak  

• Doakan juga untuk penyediaan bahan-bahan pelajaran/pelatihan SM.  
• Ikuti Publikasi elektronik e-BinaAnak, atau milis e-BinaGuru untuk  

belajar lebih banyak tentang Pelayanan Sekolah Minggu (termasuk Teori dan 
Praktek/Cara/Trik/Ide mengajar SM) ... dan jadi terlibat aktif dalam pelayananya  ;-) 
<subscribe-i-kan-BinaAnak@xc.org>  

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

Dari Meja Redaksi: 40 Hari Doa  

Pengumuman: 
"40 Hari Doa untuk Gerakan Kebangunan Rohani Nasional dan Global"  

mailto:subscribe-i-kan-BinaAnak@xc.org
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"PrayWORLD", "Seek God for The City", dan e-MISI telah bekerjasama menerbitkan 
bahan yang berisi pokok-pokok doa dengan judul "40 Hari Doa untuk Gerakan 
Kebangunan Rohani Nasional dan Global". Penerbitan bahan ini akan diikuti dengan 
gerakan doa serentak yang akan dimulai tanggal 28 Pebruari - 8 April 2001. Melalui 
informasi ini umat Kristen dari seluruh penjuru dunia diajak untuk bersatu hati berdoa 
bagi kota dan negara mereka masing-masing.  

Redaksi e-JEMMi dengan senang hati akan membagikan Pokok-pokok doa "40 Hari 
Doa untuk Gerakan Kebangunan Rohani Nasional dan Global" ke setiap pembaca e-
JEMMi. Kalau ada yang menginginkan versi bahasa Inggrisnya, seperti biasa, silakan 
menghubungi Endah < endah@sabda.org >.  

Bagi setiap pembaca/pendoa yang tergerak dan terpanggil untuk berdoa bersama-
sama :) -- Marilah kita bersatu dalam gerakan doa ini untuk mendoakan bangsa dan 
negara kita tercinta Indonesia!!  

Surat Anda  

Dari: "farida M" <farida_ml@> 
>Yth Redaksi e-Jemmi di tempat 
>salam dalam kasih Kristus, 
>Terima kasih atas artikel yang dikirimkan pada saya via e-mail. 
>Banyak hal yang dapat saya pelajari dan ketahui terutama untuk 
>suku-suku yang ada di Indonesia. 
>Semoga Tuhan memberkati pelayanan Anda semua. 
>salam dan doa, 
>Farida 

Redaksi: 
Puji Tuhan! Kami berharap artikel-artikel dan informasi tentang suku-suku di Indonesia 
ini dapat disebarluaskan ke saudara seiman (tetapi secara hati-hati dan bijaksana) 
sebagai bahan doa supaya terjadi Gerakan Doa di Indonesia!  

 

URL/Link Edisi ini  

• WHAT IN THE WORLD... http://www.egroups.com/messages/whatintheworld  
• CMD http://www.cmd.org.nz/mission.html  

"Martyrdom leading to faith in Christ"  
"Karena Yesus Kristus adalah Allah dan telah mati bagiku, maka tidak  

ada pengorbanan yang terlalu besar untuk kupersembahkan bagi-Nya."  
(Motto WEC Indonesia)  

 

mailto:endah@sabda.org
http://www.egroups.com/messages/whatintheworld
http://www.cmd.org.nz/mission.html
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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 09/Maret/2001  
Editorial 

Salam dalam Kasih Kristus.  

Edisi ini akan khusus membahas tentang organisasi-organisasi misi yang memiliki 
beban untuk melayani kelompok-kelompok orang/ suku-suku terabaikan. Salah satu 
organisasi yang akan menjadi fokus adalah "Every Home for Christ" (EHC) < 
http://www.ehc.org/ >.  

Sebagai informasi, para pekerja EHC saat ini secara sistematis sedang menyebarkan 
buklet-buklet Injil di 187 negara. Garis besar tentang rencana strategis EHC untuk 
menjangkau secara sistematis setiap rumah di setiap negara telah disusun dalam 
sebuah buku berjudul "Completing the Commission". Buku ini juga berisi daftar 
pelayanan outreach yang dilakukan EHC dimana gereja anda dapat terlibat di 
dalamnya, baik melalui doa maupun dukungan dana. Sebuah kesaksian tentang 
pelayanan EHC juga dapat anda simak dalam kolom Kesaksian Misi.  

Berikut ini adalah laporan update dari EHC HARVEST (2000): Semenjak pertama kali 
didirikan pada tahun 1953 di Jepang, EHC telah memobilisasi para pekerjanya secara 
sistematis untuk menyebarkan buklet-buklet Injil dari rumah ke rumah di 187 negara 
dengan perincian sebagai berikut:  

• Buklet yang tersebar  : 1,993,458,873  
• Respon yang diterima  : 26,497,046  
• Pelajaran Alkitab yang dikirim : 31,820,510  
• Kelompok PA yang terbentuk  : 39,631  

(Sumber: FAX OF THE APOSTLES, newsletter yang diterbitkan oleh EHC sebagai 
sarana bagi umat Kristen yang terbeban untuk mendoakan mereka yang terabaikan.)  

Mari kita juga mendukung pelayanan untuk menjangkau suku-suku terabaikan melalui 
pelayanan "Every Home for Christ" ini, baik melalui doa, daya maupun dana.  

Dalam Kasih-Nya  

Staf Redaksi  

  

http://www.ehc.org/
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Sumber Misi  

Daftar Sumber dan URl Tentang Pelayanan Bagi Suku-Suku Terabaikan  

Organisasi di Indonesia 

Yayasan Pulihkan Indonesia (YPI -- Indonesia Restoration Ministries) 

==> http://www.geocities.com/Athens/Rhodes/1467/index.htm 
YPI memiliki misi untuk terlibat dan berperan aktif dalam gerakan pemulihan Gereja-
gereja dan mempersiapkan umat, Gereja, Tubuh Kristus untuk menyambut 
kedatanganNya. Karena itu, sasaran dari YPI difokuskan pada kelompok masyarakat 
yang belum terjangkau/suku-suku terasing di tiap propinsi untuk dimenangkan melalui 
gereja-gereja terdekat/gereja lokal yang sudah ada, setelah mereka dipulihkan.  

Yayasan Pelayanan Bersama_Dayak Kal-Tim 

==> http://www.geocities.com/ypb_dayak 
Situs Yayasan Pelayanan Bersama_Dayak Kal-Tim ini termasuk dalam kategori 
Ministries_and_Organizations/Evangelism_and_Evangelist. YPB merupakan pelayanan 
terhadap masyarakat pedalaman Kalimantan Timur khususnya suku Dayak, Kutai, 
Paser dan yang lainnya oleh putra-putri Dayak sendiri yang terbeban dalam pelayanan 
ini. [Kiriman dari Petrus Satian]  

Organisasi di Luar Negeri 

Adopt-A-People Clearinghouse 

==> http://www.aapc.net/index.htm 
Organisasi ini menyediakan informasi dan kesempatan-kesempatan bekerja sama 
untuk menjangkau suku-suku terabaikan. Profil dari 1500 suku termasuk lokasai, 
populasi, faktor sosial ekonomi dan status kekristenan dapat anda dapatkan melalui 
Situs ini. Selain itu mereka juga menawarkan peta-peta dan kaset-kaset video serta 
sebuah newsletter yang dapat menolong anda dan kelompok persekutuan anda untuk 
mengadakan program adopsi bagi suku-suku terabaikan ini.  

AD2000 Movement 

==> http://www.ad2000.org 
==> http://www.ad2000.org/peoples/index.htm . 
Salah satu informasi dalam situs ini dapat meolong anda untuk mendapat data statistik 
dan kontak informasi dengan suku-suku/ kelompok orang yang termasuk dalam Joshua 
Project List, plus informasi tentang bagaimana cara agar gereja anda dapat 
"mengadopsi" sebuah suku.  

 

http://www.geocities.com/Athens/Rhodes/1467/index.htm
http://www.geocities.com/ypb_dayak
http://www.aapc.net/index.htm
http://www.ad2000.org/
http://www.ad2000.org/peoples/index.htm
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Caleb Project 

==> http://www.calebproject.org/ 
Dari front page Situs ini, pilihlah halaman "Unreached Peoples," "Nance Profiles" dan 
"Praying Through the Window" yang berisi ratusan profil dari suku-suku terabaikan di 
seluruh dunia..  

Bethany Unreached People Profiles 

==> http://www.bethany.com/profiles/home.htm 
Koleksi lebih dari 1000 profil suku, termasuk pokok-pokok doa, peta dan gambar-
gambar yang akan menolong anda mengenal suku- suku terabaikan lebih dekat.  
==> http://www.bethany.com/profiles/profile1.html 
menyajikan informasi tentang ratusan suku di negara-negara Asia.  

Asia Minorities Outreach 

==> http://www.antioch.com.sg/mission/asianmo/profiles.html 
Menampilkan profil dari negara China, Vietnam, Laos, Afghanistan, India, 
Myanmar(Burma), dan Nepal. Situs ini memberikan informasi lengkap untuk anda.  

Christian & Missionary Alliance 

==> http://www.cmalliance.org/missions/upgs/upall.htm asia 
Menyajikan profil penduduk Asia/Pacific.  

People Group Consultant Research Assistant (PGC) 

==> http://www.brigada.org/pgcra/index.htm 
Anda dapat menggunakan PGC yang diterbitkan oleh Brigada ini untuk menemukan 
sumber-sumber di Web yang memiliki informasi tentang kelompok-kelompok suku yang 
anda perlukan.  

The Jesus Film 

==> http://www.jesusfilm.org/ 
GOSPEL RECORDINGS  
==> http://members.aol.com/GloReNet/ 
Jangan lupa untuk menengok Sisus-situs di atas, siapa tahu telah tersedia film "JESUS" 
atau rekaman bagian Injil dalam bahasa suku yang sedang/ingin anda layani.  

The Association of International Mission Services (AIMS) 

 
==> http://www.aims.org/ 
Situs ini berisi informasi tentang pelayanan bagi suku-suku terabaikan di seluruh dunia.  

http://www.calebproject.org/
http://www.bethany.com/profiles/home.htm
http://www.bethany.com/profiles/profile1.html
http://www.antioch.com.sg/mission/asianmo/profiles.html
http://www.cmalliance.org/missions/upgs/upall.htm
http://www.brigada.org/pgcra/index.htm
http://www.jesusfilm.org/
http://members.aol.com/GloReNet/
http://www.aims.org/
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United World Mission (UWM -- Church planting among unreached) 

 
==> http://www.uwm.org/ 
Menyediakan pelatihan untuk mendirikan gereja di antara mereka yang terabaikan.  

"Serve India" 

 
==> http://www.inmissions.org/ 
Situs yang menyajikan seluk-beluk tentang India dan garis besar untuk mengadopsi 
suku-suku yang ada di India.  

Berikut ini beberapa URL dari organisasi-organisasi lain yang melayani suku-suku 
terabaikan:  

Worldwide Evangelization for Christ (WEC -- Pioneer church planting)  
http://www.swi.get-2.com/  

Unreached Peoples (Use ministry/vocational skills)  
http://www.mup.org/  

Unreached Peoples Network  
http://www.info2000.net/~dmercer/First.htm  

Youth With A Mission (YWAM -- Deaf Ministries)  
http://www.csonline.net/ywam/MAIN.htm  

  

http://www.uwm.org/
http://www.inmissions.org/
http://www.swi.get-2.com/
http://www.mup.org/
http://www.info2000.net/~dmercer/First.htm
http://www.csonline.net/ywam/MAIN.htm
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Doakan Misi Dunia  

Internasional 

Baru-baru ini, sebuah data base baru sedang dibuat. Data base yang dikenal dengan 
nama Harvest Information System (HIS) ini dapat menolong kita untuk lebih mengenal 
suku-suku terabaikan yang ada di seluruh dunia. Menurut Brigada today, HIS 
merupakan follow-up dari AD 2000 dan data-data Beyond tentang suku-suku 
terabaikan. Daftar "Registry of Peoples" dari HIS kemungkinan merupakan salah satu 
daftar terlengkap dari penduduk dunia. Tabel Penduduk/Negara yang disajikan berisi 
lebih dari 16-ribu rekaman. Organisasi-organisasi misi menggunakan data ini untuk 
menolong mereka menjangkau wilayah- wilayah terabaikan di seluruh dunia.  
Sumber: Mission Network News, Feb 2001  

• Doakan data base ini agar dapat menolong pelayanan untuk mengabarkan Injil pada 
suku-suku terabaikan di seluruh dunia.  

Malawi 

"Good News Revival Center" telah merintis berdirinya lebih dari 100 gereja di Malawi 
dan di negara tetangga, Mozambique, sebagai penghubung antara penduduk Muslim 
dengan penganut animisme. Organisasi ini bekerja sama dengan gereja-gereja 
Anglican, Baptist, Nazarene, Pentecostal dan Presbyterian untuk melatih dan mengutus 
orang-orang agar dapat melayani orang-orang Muslim dan penganut animisme yang 
tinggal di wilayah terpencil. Para pemimpin gereja dari berbagai denominasi bertemu 
dalam rangka mengikuti sebuah konferensi penginjilan yang diadakan di awal tahun ini 
dan membentuk beberapa tim yang menyebarkan 8.000 lembar literatur Kristen kepada 
para penduduk. Saat mengadakan kunjungan pertama kali ke sebuah penjara, 30 orang 
napi bersedia menerima Yesus Kristus sebagai Juruselamat mereka.  
Sumber: WHAT IN THE WORLD......is God doing? Jan 2001  

• Doakan "Good News Revival Center" agar dapat melatih dan mengutus orang-orang 
sehingga mereka mampu melayani orang-orang Muslim dan penganut animisme.  

• Doakan agar ada banyak orang-orang mendapat kesempatan mengenal Kristus.  

Iran 

Sebuah pelayanan radio misionaris sedang menargetkan untuk menjangkau 
sekelompok suku terabaikan di Iran. Trans World Radio (TWR) telah menyiarkan Injil 
dalam bahasa Farsi (bahasa yang dipakai di Iran) selama bertahun-tahun, dan 
sekarang mereka akan menjangkau suku Qashqai (kahsh-kee) -- suku nomaden yang 
tinggal di wilayah bagian Barat Daya Iran. Ada sekitar 50 suku terabaikan di Iran. Mulai 
tahun ini, setiap Minggu sore sesudah siaran dalam bahasa Farsi, TWR akan 
menayangkan siaran dengan menggunakan bahasa Qashqai yang didengar oleh 1,5 
juta penduduk. Untuk dapat memperkenalkan Kristus kepada suku Qashqai merupakan 
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sebuah tantangan karena di wilayah itu sama sekali belum ada misionaris, gereja, 
ataupun Alkitab dalam bahasa Qashqai. Radio menjadi satu-satunya cara terbaik yang 
dapat digunakan saat ini untuk menjangkau suku Qashqai.  
Sumber: Mission Network News, Jan 10  

• Doakan Trans World Radio agar dapat menjangkau suku Qashqai dan mengenalkan 
mereka kepada Kristus.  

India 

Seorang gadis yang baru berumur 15 tahun menerima warisan dalam jumlah yang 
sangat besar. Lalu dia memberi persembahan sebesar $15.000 kepada organisasi 
Bibles for the World. Persembahan ini telah memungkinkan suku Hmar yang tinggal di 
wilayah India Tenggara dapat memiliki Alkitab yang telah diterjemahkan dalam bahasa 
suku mereka. Lebih dari 90 tahun terakhir ini, suku Hmar terkenal kebiadabannya, tapi 
sekarang sudah banyak di antara mereka yang menjadi orang percaya.  
Sumber: WHAT IN THE WORLD....is God doing? Jan 2001  

• Bersyukur untuk kasih Tuhan yang menggerakan hati gadis kecil itu untuk 
mempersembahkan sebagian uangnya untuk pelayanan.  

• Doakan suku Hmar yang telah memiliki Alkitab dalam bahasa suku mereka sendiri, 
kiranya kuasa Tuhan dinyatakan bagi keselamatan suku ini.  
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Doa Bagi Indonesia  

Ucapan syukur 

• Tetaplah berdoa untuk penyelesaian krisis yang melanda negara kita ini, kiranya 
Tuhan senantiasa menolong serta memelihara umat-Nya.  

• Bersyukur untuk semakin banyaknya pendoa syafaat yang dibangkitkan  Tuhan 
untuk berdoa bagi pekerjaan misi di Indonesia.  

Suku-suku terabaikan di Indonesia 

• Doakan agar berita Injil dapat didengar dan diterima oleh suku-suku yang masih 
belum terjangkau Injil.  

• Berdoa juga untuk setiap misionaris/pribadi yang terbeban dan terpanggil 
melayani di wilayah-wilayah terpencil -- agar mereka disiapkan, baik secara 
iman, pikiran dan perasaan.  

• Doakan sarana yang dapat dipakai untuk mengabarkan Injil kepada  mereka, 
seperti Alkitab, film YESUS, ataupun siaran radio dalam berbagai bahasa suku.  
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Doa Bagi Suku  

Suku Jawa Pesisir Lor (Jawa Tengah) 

Populasi  : 1.860.000 jiwa  
Bahasa Jawa  : Ngoko Pesisir Lor  
Anggota Gereja  : 4.200 (0,02%)  
Alkitab dalam bahasa Jawa Pesisir Lor  : Ada  
Film Yesus dalam bahasa Jawa Pesisir Lor  : Ada  
Siaran radio dalam bahasa Jawa Pesisr Lor  : Ada  

Secara geografis, suku Jawa `pesisir lor' terdiri dari dua bagian:  

1. dari Semarang ke barat dengan pusatnya Pekalongan - Tegal;  
2. dari Semarang ke timur dengan pusatnya Demak - Kudus.  

Etnis Jawa `pesisir Lor' bagian barat terletak di lereng-lereng pegunungan Slamet - 
Dieng yang menghadap ke utara hingga pantai Laut Jawa dari Kendal sampai Brebes. 
Demikian juga di bagian Timur orang-orang 'pesisir lor' yang berdiam di lereng-lereng 
pegunungan Kapur Utara dari Demak sampai dengan Tuban. Orang Jawa santri "pesisir 
lor", dalam hubungan dengan sesama, terlihat :  

1. Berani menyatakan pendapat, walaupun kadang bertentangan dengan pendapat 
orangtua.  

2. Berbicara apa adanya dan terus terang, ya atau tidak.  
3. Terbuka walau ada isu yang peka.  
4. Mengungkapkan keyakinannya dengan perbuatan dan emosi, bukan hanya kata-kata 

semata.  

Umumnya, penduduk Jawa 'pesisir lor' bermata pencaharian di sektor pertanian. Cara 
pengolahan tanahnya sudah mengikuti pola tanam yang baik, dan sudah didukung 
peralatan modern. Sektor industripun mengalami perkembangan pesat, baik industri 
berat maupun industri kecil. Hampir 100% orang Jawa 'pesisir lor' mengaku sebagai 
umat Islam Sunni, walaupun ada juga sebagian yang mengaku Islam sufi, Kejawen, 
Kristen dan Katolik. Mereka masih memelihara upacara-upacara adat dan keagamaan. 
Praktek okultisme masih dilakukan, demikian juga agama sinkretis Hindu - Islam, Untuk 
meningkatkan penghasilan dari sektor pertanian, suku Jawa 'pesisir lor' membutuhkan 
lebih banyak lagi bendungan termasuk juga sistem irigasinya yang baik, agar para 
petani bisa panen lebih dari dua-tiga kali setahun. Kemudian untuk mengurangi jumlah 
kaum muda yang urbanisasi, dengan mencari pekerjaan di luar daerah, diperlukan lebih 
banyak lagi pabrik di sekitar kota-kota sepanjang 'pesisir lor' pulau Jawa.  
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Pokok Doa  

1. Berdoa khusus untuk 4.200 orang yang telah mengenal Kristus dari suku Jawa 'pesisir 
lor', agar iman mereka semakin bertumbuh. Doakan supaya mereka dapat menjadi 
saksi-saksiNya di tengah- tengah lingkungan mereka.  

2. Doakan agar lebih banyak lagi pabrik berdiri di sekitar kota-kota sepanjang 'pesisir lor' 
pulau Jawa, supaya tidak banyak kaum muda yang berurbanisasi ke kota besar untuk 
mencari nafkah.  

 
Sumber: CD-ROM SABDA  
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Kesaksian Misi: Kesaksian Pelayanan EHC Di Hongaria  

"Kuasa Yesus sungguh luarbiasa!" 

Di Hongaria, kami melayani orang yang mencoba mengatasi kesendiriannya dengan 
alkohol, sementara yang lain mengalami depresi yang mendalam, berusaha bunuh diri, 
dan menganut pengajaran sesat. Kami dapat melihat penyesalan yang mendalam, 
ketakutan, kesakitan dan kesendirian. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Aku 
datang, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala 
kelimpahan." (Yoh 10:10). Getaran untuk menawarkan hidup baru kepada yang 
terhilang dan sendirian mendorong direktur EHC dan timnya untuk melanjutkan usaha 
mereka, yaitu mengabarkan berita Injil pada setiap keluarga di Hongaria. Orang-orang 
percaya dari sebuah gereja Reform di Budapest baru- baru ini bergabung. Dengan 
mengendarai sepeda motor dan naik sepeda dayung ke kota dekat Moroko, mereka 
mensharingkan Injil dari rumah ke rumah dan mengundang orang-orang kota pada sore 
hari untuk bertemu. Tim yang lain melakukannya di kota Yanyarc, Kisvarda dan Erk. 
Satu kelompok yang terdiri dari tiga pemuda yang telah percaya di Vanyarc dipimpin 
Tuhan menuju sisi tempat tidur seorang pria tua berumur 50 tahun bernama Andrew 
yang sedang sekarat. Mereka bertiga menceritakan tentang hidup kekal dalam Kristus 
dan cerita ini memberikan kesan khusus dalam diri Andrew. Sekarang dia 
mendengarkan kaset penginjilan dan mengikuti kursus Alkitab tertulis. Tim yang lain 
bertemu dengan wanita muda yang "menderita akibat pengaruh kekuatan perdukunan". 
Seperti yang dijelaskan Peter, "Mula-mula dia tidak mau berbicara sama sekali pada 
kami, tetapi akhirnya kami mendapat kesempatan berbicara panjang lebar dan kami 
dapat menjelaskan bahwa kuasa Yesus jauh lebih besar dari kuasa yang mengikatnya!" 
Pekerja EHC di Hongaria telah mengirimkan lebih dari 370.000 buklet Injil selama 
penginjilan keluar dari rumah ke rumah, dan lebih dari 4.200 penduduk memberi respon. 
Doakan agar lebih banyak lagi orang yang bersedia menyebarkan kabar baik seperti 
yang dilakukan pekerja EHC yang terus bergerak sampai menemukan rumah terakhir.  

 
Sumber: FAX OF THE APOSTLES October 2000  

Surat Anda  

Dari: "Galaxy M:318 General Information" <galaxy_m318@> 
>Shaloom, 
>Terima kasih atas kiriman anda mengenai 40 HARI DOA. Kami sangat 
>diberkati dan akan ikut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. 
>Dengan ini kami memohon ijin untuk memasukkan agenda 40 hari doa ke 
>dalam mailing list dan situs web Kristiani yang kami kelola. Adapun 
>mailing list tersebut adalah Club Malachi, Milis Maleakhi dan situs 
>web Galaxy Web yang URLnya tertera di bagian bawah email ini. 
>Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus 
>memberkati. 

http://alkitab.mobi/?Yoh+10%3A10
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> 
>In Him, 
>Ev. Ade Sugeng Wiguno 
>Adm. of Club Malachi & Milis Maleakhi 

Redaksi: 
Kami sungguh bersuka cita untuk keikutsertaan Bapak dalam berdoa dan mendukung 
gerakan 40 HARI DOA. Permohonan berlangganan e-Doa bagi milis Club Malachi, Milis 
Maleakhi dan situs web Galaxy Web telah kami catat. Mari kita mengajak sebanyak 
mungkin umat Kristen untuk berdoa, biarlah gerakan doa ini dapat mempersatukan 
umat Kristen di Indonesia.  

Dari: Aspita Siambaton <Aspita@> 
>Terimakasih, setiap pagi dan sekali seminggu sambil berpuasa kami 
>doakan sebab saatnya akan tiba kita akan melihat Yesus datang dalam 
>kemuliaanNya. 
>GBU aspita 

Redaksi: 
Mari kita bersatu hati berdoa dan berpuasa bagi keselamatan bangsa kita tercinta 
sebelum kedatanganNya yang kedua..... Puji Tuhan!!  

 

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/messages/whatintheworld  

"Jika Yesus berkata, 'Pergilah!',  
bagaimana kita dapat berkata, 'Tidak!'"  

 

“  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.gospelcom.net/ifc/newsletter.shtml
http://www.egroups.com/messages/whatintheworld
http://alkitab.mobi/?Yesaya+6%3A8
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e-JEMMi 10/Maret/2001  
Editorial 

Shalom.  

Mengabarkan Injil bukan hanya menjadi tugas para misionaris, pendeta dan penginjil 
saja, tapi kewajiban setiap orang Kristen. Banyak orang Kristen berpikir bahwa untuk 
melayani Tuhan orang harus melepaskan pekerjaan sekuler dan melayani secara "full 
time". Hal ini tidak selalu benar, karena untuk melayani Tuhan yang penting bukan "full 
time" tapi "full life" untuk Tuhan. Oleh karena itu melalui informasi edisi ini, kami ingin 
menyajikan informasi tentang pelayanan "Tentmaker", yaitu bentuk pelayanan yang 
"self supporting". Dengan pekerjaan di bidang yang anda kuasai anda dapat membiayai 
diri sendiri dan di luar jam kerja anda dapat melakukan pelayanan sebagai misionaris, 
dengan demikian anda tidak menjadi beban (secara finansiil) bagi gereja atau orang 
lain.  

Saat ini pelayanan tentmaker merupakan sarana yang sangat tepat untuk menembus 
negara-negara yang masih tertutup bagi Injil, karena kebanyakan negara-negara itu 
melarang masuknya profesi misionaris/ penginjil ke wilayah mereka. Namun, mereka 
menyambut dengan tangan terbuka para tenaga ahli/profesional yang bekerja untuk 
mengembangkan wilayah mereka. Tentu saja ini menjadi kesempatan emas untuk para 
tentmaker, bukan? Selamat merenungkan!  

Staf Redaksi  
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Sumber Misi  

Pelayan Tentmaker (Pembuat Tenda) adalah istilah yang digunakan untuk 
mendeskripsikan orang-orang Kristen yang bekerja di bidang sekuler dengan tujuan 
untuk mengabarkan Injil. Seringkali gaji yang diterimanya dari pekerjaan itulah yang ia 
pakai untuk membiayai pelayanannya. Istilah "Tentmaker" (Pembuat Tenda) ini diambil 
dari contoh model pelayanan yang dilakukan Rasul Paulus, karena dari pekerjaannya 
sebagai "pembuat tenda" itulah Paulus membiayai perjalanan misinya. Saat ini, di 
berbagai belahan dunia hidup pelayan- pelayan Tuhan yang tidak dikenal yang 
menggunakan pekerjaannya untuk membiayai hidupnya sendiri tetapi seluruh hidupnya 
sebenarnya telah mereka konsentrasikan untuk melayani Tuhan dan kerajaanNya.  

Agar lebih banyak orang mengetahui dan mendukung, serta terlibat, menjadi pelayan 
"Tentmaker" maka pada edisi ini, kami ingin memberikan sumber-sumber informasi 
tentang Pelayanan "Tentmaker". Harapan kami biarlah ini bisa menjawab kerinduan 
pembaca yang ingin mewujudkan penyerahan hidup yang sepenuhnya kepada Tuhan.  

Tentmaking (Self-Supported) Ministries 

==> http://www.intent.org/ 
Menolong para profesional yang terbeban untuk mengabarkan Injil.  

InterServe (Tentmakers to Asia and Middle East) 

==> http://www.interserve.org 
Persekutuan internasional dan interdenominasi dari para profesional Kristen yang 
berkomitmen untuk saling bekerja sama dan melakukan pelayanan di negara Asia 
Tengah dan Selatan, dan di Timur Tengah.  

Mission to Unreached Peoples 

==> http://www.mup.org/ 
Fasilitator untuk tentmaker, dengan fokus kepada Suku Terabaikan.  

  

http://www.intent.org/
http://www.interserve.org/
http://www.mup.org/
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Doakan Misi Dunia  

India 

Lebih dari 5.000 gereja perumahan telah didirikan di wilayah bagian Utara India. 
Kejadian ini berawal dari sebuah gerakan kecil di Ludhiana, Punjab pada tahun 1989 
dan kini gerakan tersebut telah bertumbuh menjadi gerakan perintisan gereja terbesar di 
India. Pelayanan ini atas inisiatif dari Operation Agape yang dimulai oleh sejumlah kecil 
dokter Kristen, dan sampai saat ini telah melibatkan 392 orang Kristen yang tergabung 
dalam satu jaringan dan telah mendirikan 5.900 gereja dimana 5.208 diantaranya 
adalah gereja perumahan. Organisasi ini juga menyediakan Bible Training Centres 
(Pusat Pelatihan Alkitab), video dari sekolah-sekolah Alkitab, proyek sosial untuk 
membantu anak-anak kumuh, dan beberapa inisiatif untuk memberikan pendidikan 
mandiri melalui program usaha kecil. Tujuan dari gerakan ini adalah mendirikan sebuah 
gereja di setiap wilayah di bagian Utara yang telah memiliki kode pos, dan membentuk 
kerjasama yang baik antar gereja guna menggenapi Amanat Agung dan menjadikan 
penduduk di India Utara sebagai muridNya.  
Sumber: FridayFax, 5 Pebruari 2001  

• Doakan kegiatan perintisan gereja di India bagian Utara yang diprakarsai oleh Operation 
Agape ini agar semakin bertumbuh.  

• Doakan kerjasama antar gereja supaya Amanat Agung Yesus Kristus untuk memuridkan 
mereka tercapai.  

Meksiko 

Seorang Pendeta Meksiko yang telah merintis banyak gereja di desa- desa di Meksiko, 
terpanggil untuk melayani di desa Tlawi, sebuah desa perdagangan yang semua 
penduduknya sama sekali belum mengenal Yesus. Bagaimana caranya mengabarkan 
Injil pada mereka? Pendeta ini mendapat ide untuk membuka sebuah kios di pasar 
setempat. Dia menjual buku-buku dan peralatan sekolah. Lalu, dia akan menggunakan 
kesempatan bertemu dengan para pengunjung kiosnya ini untuk menceritakan "Kabar 
Baik" Yesus Kristus. Dalam waktu singkat, ada 35 keluarga yang bersekutu bersama 
untuk menyembah Tuhan. Baru-baru ini Buenas Nuevas telah merekam Injil dalam 
bahasa Tlahuitoltepec Mixe, bahasa yang digunakan oleh penduduk Tlawi.  
Sumber: NEWSBRIEF--2001-02-16  

• Doakan agar Allah menjamah orang-orang Tlawi agar mereka mau membuka hati untuk 
pemberitaan Injil, baik melalui rekaman Injil dalam bahasa Tlawi maupun setiap usaha 
penginjilan lain yang dilakukan di sana.  

Asia 

Sebuah kelompok penginjilan sedang mempersiapkan orang-orang Kristen di Korea 
untuk menjangkau sebuah wilayah yang tertutup bagi Injil. Voice of China dan Asia, 
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organisasi yang telah melayani selama 85 tahun, telah membuka sekolah, panti asuhan, 
dan pusat pelatihan teologi untuk melatih orang-orang Kristen Korea tersebut. 
Organisasi ini memiliki seminari di Korea dimana para Pendeta sedang menempa diri 
dan benar-benar berusaha mencari cara agar dapat mengabarkan Injil di wilayah Korea 
Utara -- sebuah ladang penginjilan baru. Di sisi lain, para pendeta itu membutuhkan 
dukungan dana agar dapat menyelesaikan studinya.  
Sumber: Mission Network News, 5 Maret 2001  

• Doakan agar tersedia dana pendidikan bagi para Pendeta ini.  
• Berdoa supaya kerinduan mereka untuk mengabarkan Injil di Korea Utara dapat segera 

terwujud.  

Mozambique 

Sekali lagi, Mozambique dilanda banjir. Negara Afrika yang miskin ini, tahun lalu baru 
saja mengalami bencana banjir yang telah menelan korban ratusan orang dan 
menghancurkan ribuan rumah. Tapi tahun ini bencana banjir telah datang lagi 
menggenangi wilayah pertanian yang cukup luas dan menghancurkan sebagian besar 
panenan. Air Serv International telah menggunakan armadanya untuk memberikan 
pertolongan, tetapi mereka masih membutuhkan dukungan dana. Organisasi ini telah 
memberikan bantuan berupa persediaan bahan makanan dan obat-obatan di tempat-
tempat pengungsian yang sulit dijangkau. Organisasi ini juga telah berhasil 
mengevakuasi penduduk yang tinggal di dataran rendah dan membawa mereka ke 
wilayah dimana mereka dapat memperoleh makanan dan tempat tinggal. Pemimpin 
organisasi Air Serv International berkata, "Segala sesuatu yang kami kerjakan adalah 
untuk memberitakan Injil, memberikan pakaian dan makanan bagi mereka yang 
membutuhkan serta memelihara hidup mereka sehingga mereka dapat menerima Kabar 
Baik itu."  
Sumber: Mission Network News, 6 Maret 2001  

• Doakan hati para penduduk yang mengalami bencana banjir tersebut, supaya melalui 
bencana ini, hati mereka dapat terbuka bagi Injil.  

• Doakan juga untuk pelayanan organisasi Air Serv International yang telah memberikan 
bantuan yang dibutuhkan para korban bencana, khususnya kebutuhan rohani mereka.  

  



e-JEMMi 2001 
 

127 
 

Doa Bagi Indonesia  

e-KJDN [Kalender Jaringan Doa Nasional] 

• Pokok Doa 13 Maret 2001 -- Pendidikan 
Doakanlah sistem otonomi pendidikan yang diharapkan akan dimulai tahun ini. Kesiapan 
daerah menyongsong pemberlakuan sistem ini diperkirakan memerlukan masa transisi 
satu tahun. Selain karena kurang disosialisasikan, juga karena selama ini daerah lebih 
bersifat administratif dalam pengelolaan pendididikan. Doakanlah kesiapan pemerintah 
daerah didalam menindaklanjuti hal ini, khususnya dalam penyusunan kurikulum dan 
standar hasil pendidikan mulai dari SD sampai SMU.  

• Pokok Doa 14 Maret 2001 -- Pengungsi 
Sekitar 711.833 pengungsi (data PMI) yang tersebar di beberapa daerah konflik (Aceh, 
Ambon, Kalimantan & Irian Jaya) memerlukan penanganan segera. Selain karena 
tempat penampungan yang berubah menjadi perkampungan kumuh & tidak terawat, 
kebutuhan pangan juga sangat terbatas karena jumlah bantuan semakin kecil. Kondisi 
ini membuat para pengungsi menjadi lemah & mudah terserang penyakit. Pemerintah 
terus berusaha untuk mencari bantuan bagi mereka. Doakanlah agar semakin banyak 
bantuan yang terkumpul. Berdoa agar pemulihan situasi cepat terjadi sehingga mereka 
boleh kembali ke tempat asalnya. Berdoa juga bagi dihentikannya konflik di daerah- 
daerah hingga jumlah pengungsi tidak bertambah.  

 
(Sumber: KJDN - Maret; < subscribe-i-kan-buah-doa@xc.org > )  

Pemerintah dan kondisi ekonomi  

• Doakan terus para pemimpin bangsa kita agar mereka memiliki rasa takut akan Tuhan 
dalam melakukan tugas-tugasnya.  

• Kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang semakin rapuh. Berdoa agar kondisi ini dapat 
segera diperbaiki.  

  

mailto:subscribe-i-kan-buah-doa@xc.org
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Doa Bagi Suku  

Suku Dampeles (Sulawesi Tengah) 

Populasi  : 13.000 jiwa  
 

Agama Mayoritas :  Islam   
Anggota Gereja  : 3 (0,02%)  

 
Alkitab dalam bahasa Dampeles  : Tidak Ada  

 
Film Yesus dalam bahasa Dampeles  : Tidak Ada  

 
Program penginjilan Radio dalam bahasa Dampeles  : Tidak Ada  

 

Suku Dampeles berdiam di Kecamatan Damsol (Dampeles Sojo), suatu kecamatan 
yang berbatasan dengan kecamatan Dampal Selatan. Daerah Tingkat II Kabupaten 
Buol, Toli-toli, Propinsi Sulawesi Tengah. Di sebelah Timur, wilayah suku Dampeles 
berbatasan dengan kecamatan Tomini dan di sebelah Barat dengan Selat Makasar. 
Kehidupan suku Dampeles pada umumnya ialah berburu, meramu, pertanian dan 
kerajinan. Sebagai petani mereka sering berpindah- pindah, karena mereka belum 
mengetahui cara-cara memelihara kesuburan tanah. Sebagian besar daerahnya adalah 
daerah pegunungan dan ditanami tanaman holtikultura, sedang daerah pedalaman 
masih merupakan hutan lebat. Hasil hutan yang terkenal ialah rotan, kayu, damar. 
Komoditi utamanya kopra, cengkeh, rotan dan damar. Hasil terpenting yang 
diperdagangkan ke luar pulau adalah kopra dan rotan. Kerajinan tangan tradisional 
mereka adalah mogoolyo, kerajinan kain tenun sutera dan bonja lipuku, kerajinan 
cengkeh khas Toli-toli. Sebagian besar suku Dampeles beragama Islam namun mereka 
juga mempertahankan kepercayaan animisme. Suku Dampeles mengenal berbagai 
nama makhluk untuk kekuatan gaib dan juga sebagai tempat perlindungan dan tempat 
memohon berkat dengan menggunakan cara-cara tertentu. Suku Dampeles juga 
dikenal sebagai suku yang masih menggunakan benda-benda sakti yang berkhasiat 
sebagai penangkal serangan musuh. Orang yang menggunakan alat itu seakan-akan 
menjadi kebal, tidak diganggu oleh hantu, anti terhadap guna-guna yang lain dan 
sebagainya. Suku Dampeles mempunyai suatu tradisi yaitu upacara kematian yang 
merupakan perpaduan antara adat dan agama, yang mereka sebut mogupas, yaitu 
upacara adat sebagai penghormatan terakhir bagi orang yang meninggal. Ada juga 
upacara mengusir wabah atau penyakit kronis yang disebut moguto bwuiyano; mobuso, 
gabungan dua upacara adat, yaitu monilam yang berarti khitanan dan malead yang 
berarti meratakan gigi bagi remaja putri; moduai, upacara adat menyambut tamu. Saat 
ini mereka membutuhkan pelayanan medis yang baik serta obat-obatan, karena 
keadaan kesehatan mereka yang kurang baik. Mereka juga masih membutuhkan 
perbaikan tehnik pertanian agar memberikan hasil yang maksimal sehingga bisa 
meningkatkan kesejahteraan hidup mereka yang saat ini masih minim.  

Sumber: CD-ROM SABDA 
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Pokok Doa  

1. Baru ada sedikit orang percaya dari suku Dampeles. Berdoa agar Tuhan memakai 
mereka sebagai saluran berkat bagi orang-orang di sekitarnya, sehingga Kabar Baik 
dapat diberitakan melalui kesaksian hidup sehari-hari.  

2. Doakan agar ada pelayanan kesehatan, pelatihan tehnik pertaniaan untuk 
meningkatkan hasil pertanian sehingga kesejahteraan suku Dampeles meningkat.  
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Kesaksian Misi: Allah Memakai Penjaga Kebun Binatang 
Sebagai Seorang Misionaris  

Meskipun kesaksian ini telah lama berlangsung, namun dari kisah ini kita dapat belajar 
memahami bagaimana Allah menggunakan berbagai cara dan kemampuan kita untuk 
mengabarkan KasihNya.  

Pengalaman sebagai seorang penjaga kebun binatang dan pelatih binatang bukanlah 
kualifikasi yang normal bagi seorang misionaris. Namun Allah telah menggunakan 
pengalaman itu untuk menjangkau hati suku pygmy yang tinggal di Gabon, Afrika. Pada 
tahun 1930, Donald Fairley dan istrinya, Dorothy, yang melayani bersama lembaga misi 
"Christian and Missionary Alliance", tiba di hutan hujan Gabon. Suku pygmy yang 
tinggal di hutan hujan Gabon tersebut takut pada 2 roh: Mwiri and Bwiti. Untuk itu 
mereka melakukan upacara penyembahan bagi roh-roh yang sering kali disertai dengan 
pesta obat-obatan dan pengorbanan manusia. Selain takut pada roh-roh tersebut, suku 
ini juga takut pada serangan leopard (sejenis harimau) dan gajah. Kedatangan orang-
orang kulit putih tidak dapat menghilangkan ketakutan mereka, karena dukun setempat 
mengatakan bahwa para misionaris tsb. datang untuk memakan jiwa anak-anak 
mereka. Namun Kasih Allah telah dinyatakan melalui pasangan Fairley sehingga 
membuka jalan untuk menjangkau hati suku pygmy ini.  

Jauh sebelum Don memulai pelayanannya di Afrika ini, dia telah membuktikan 
keberaniannya. Dia menikahi gadis yang dia selamatkan dari bencana banjir, yaitu 
Dorothy. Sebelum kejadian ini, jiwa petualangan dalam dirinya telah menuntunnya 
untuk pergi ke pabrik pengalengan ikan salmon di Alaska dan ke sebuah kebun 
binatang di California, dimana pelatih sirkus Ringling Brothers mengajarinya untuk 
melatih binatang. Suatu saat terjadi gempa bumi yang menyebabkan hewan-hewan 
buas di kebun binatang itu melarikan diri. Semua penjaga kebun binatang lari 
menyelamatkan diri, kecuali Don. Dia berhasil menenangkan hewan-hewan dan 
burung-burung yang ketakutan. Dia juga berhasil membujuk seekor gajah yang 
ketakutan untuk kembali ke kandangnya, bahkan Don tidur di dalam kandang itu.  

Di Afrika, Allah telah menggunakan keahlian Don yang diperoleh dari pengalamannya 
sebagai penjaga kebun binatang, untuk membuka hati suku pygmy yang tinggal di 
tengah hutan itu. Keahlian Don untuk memanggil burung-burung dan binatang sangat 
mempesona suku pygmy yang mengira bahwa Don pastilah memiliki roh yang sangat 
berkuasa. Sehingga saat pasangan Fairley ini menceritakan tentang Kabar Baik dan 
Kasih Allah, kepala suku pygmy mau membuka hatinya dan menerima Yesus. Lalu 
kepala suku ini juga mengangkat Don sebagai kepala kehormatan. Namun terjadi 
peperangan rohani dan penaniayaan yang menakutkan di antara orang-orang percaya. 
Walaupun demikian perlindungan Allah dan kuasa kesembuhanNya yang luar biasa 
juga dinyatakan Tuhan di antara mereka (Dalam tahun-tahun tersebut, banyak 
misionaris yang dibunuh atau meninggal karena sakit.)  
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Selain Don, para misionaris ini melayani di Gabon di sebuah rumah sakit, sekolah-
sekolah keperawatan, dan berkecimpung dalam program pertanian dan kesehatan di 
berbagai tempat di Afrika. Baik pemerintah Gabon maupun Perancis menghargai 
pelayanan yang dilakukan mereka, khususnya Don. Namun Don dan istrinya 
mengetahui bahwa visi terbesar mereka terwujud dengan terbentuknya "Gabon 
Christian Alliance Church Denomination". Allah telah menggunakan keberanian dan 
kemampuan pasangan Fairley ini untuk meluluhkan kekejaman dan membawa 
kedamaian dan iman percaya bagi suku pygmy.  
Sumber: Evangelical Missions Quartely (EMQ)  

Dari Meja Redaksi: URL Paskah  

Dalam rangka mempersiapkan diri untuk menyambut PASKAH, maka berikut ini adalah 
beberapa URL Paskah yang dapat anda gunakan sebagai referensi:  

How to Make the Most of Easter for Evangelism (Luis Palau) 

==> http://www.gospelcom.net/lpea/easter.shtml 
Beberapa ide yang dapat digunakan untuk melakukan penginjilan dalam rangka 
merayakan Paskah.  

Songs of Praise 

==> http://www.songsofpraise.org/easter.htm (Resurrection Song) 
==> http://mp3.com/stations/resurrectionsong (to preview songs) 
Situs musik Kristen yang populer di dunia web. Anda dapat men- download gratis 
"Resurrection Song", drama musikal yang berfokus pada peristiwa seputar kematian 
dan kebangkitan Yesus.  
Sumber: INTERNET FOR CHRISTIANS January 31, 2001 / Issue 127  

Artikel-artikel yang ada hubungannya dengan Paskah: 

Makna dan Tradisi Paskah http://www.geocities.com/TheTropics/2373/paskah.htm 
Renungan Firman Paskah http://members.tripod.com/~j_disciples/paskah.html 
Perayaan Paskah http://www.saptamitra.co.id/family/topic/paskah/perayaan.htm  

 
Sumber: ICW Edisi Paskah < http://www.sabda.org/icw/2000-058.htm > e-JEMMi Edisi 
Khusus Paskah (April 2000, Vol.3 No.013)  

          < http://www.sabda.org/misi/arsip/v3-013.htm > 

 

 

http://www.gospelcom.net/lpea/easter.shtml
http://www.songsofpraise.org/easter.htm
http://mp3.com/stations/resurrectionsong
http://www.geocities.com/TheTropics/2373/paskah.htm
http://members.tripod.com/~j_disciples/paskah.html
http://www.saptamitra.co.id/family/topic/paskah/perayaan.htm
http://www.sabda.org/icw/2000-058.htm
http://www.sabda.org/misi/arsip/v3-013.htm
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Surat Anda  

Dari: "Satian, Petrus (kem)" <Petrus.Satian@> 
>Shaloom, 
>Kami sudah memulai pelatihan untuk suku xxxx dengan beberapa materi 
>yang kami sampaikan yaitu: 
>* Pembentukan Karekter : 
> Kami arahkan mereka untuk bekerja di kebun dengan luas kurang 
> lebih 2HA. Diharapkan mereka dapat bertumbuh dalam Kedisplinan, 
> Kerajinan yang akan menghasilkan Kerelaan bekerja tanpa 
> pengawasan, sehingga kerelaan ini dapat bertumbuh menjadi 
> kerelaan untuk memberitakan injil bagi suku sendiri. 
>* Disiplin Ilmu Penginjilan : 
> Sampai saat ini kami membimbing mereka lewat makalah dari YBA, 
> dan kami merencanakan untuk menambahan bahan pelajaran dengan 
> judul " Injil Untuk Semua Orang" Oleh H. Venema. Saya sempat 
> membeli satu jilid dan ternyata isinya sangat sesuai dengan 
> kebutuhan kami. Maka melalui e-mail ini saya mohon bantuan dari 
> rekan-rekan semua yang tergerak untuk membantu mengadakan buku 
> tersebut bagi pelayanan kami. Buku ini ada 2 jilid dengan kode : 
> BPK - 1125802018. 
>--cut-- 
> 
>Demikian dulu dari pedalaman, Tuhan Yesus memberkati 
>Salam' Ev.Petrus Satian' 

Redaksi: 
Kami sungguh bersuka cita dengan dimulainya pelatihan ini. Kami yakin pembaca e-
JEMMi juga akan mendukung dalam doa. Bagi pembaca yang tergerak untuk 
membantu pengadaan buku, silakan menghubungi kami <endah@sabda.org> dan kami 
akan kirimkan alamat kontak mereka.  

 

URL/Link Edisi ini  

• FridayFax http://www.egroups.com/groups/FridayFax/  
• IFC http://www.gospelcom.net/ifc/newsletter.shtml  
• Evangelical Missions Quartely (EMQ) http://www.wheaton.edu/bgc/emis  

"Jika Yesus berkata, 'Pergilah!',  
bagaimana kita dapat berkata, 'Tidak!'"  

 

mailto:endah@sabda.org
http://www.egroups.com/groups/FridayFax/
http://www.gospelcom.net/ifc/newsletter.shtml
http://www.wheaton.edu/bgc/emis
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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 11/Maret/2001  
Editorial 

Salam dalam Kasih Kristus.  

Pada kenyataannya, segala bidang kehidupan dapat digunakan Allah untuk 
menyatakan Kasih-Nya dan kebaikan-Nya. Salah satunya adalah pelayanan di bidang 
kesehatan.  

Untuk itu, Sumber Misi edisi ini akan mengulas tentang beberapa dari pelayanan 
kesehatan tersebut, yang ternyata cukup efektif untuk melayani dan menolong orang-
orang yang tinggal di negara- negara tertutup. Pelayanan kesehatan ini dapat 
menyembuhkan tidak hanya penyakit jasmani yang di derita penduduk negara-negara 
itu, saja, tetapi juga dapat digunakan untuk melayani kebutuhan rohani dan mengobati 
hati mereka. Karena, selain mengobati penyakit fisik yang mereka alami, para tenaga 
medis ini juga dapat sekaligus mengenalkan Yesus pada para penduduk melalui 
pekerjaan mereka.  

Mari kita mendukung mereka dalam doa, agar pelayanan kesehatan di negara-negara 
tertutup tersebut dapat terus berjalan dan dapat menenangkan banyak jiwa.  

Staf Redaksi  
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Sumber Misi  

Beberapa informasi tentang pelayanan kesehatan dapat anda jumpai dalam Situs-situs 
berikut ini.  

Medical Ambassadors International 

==> http://www.med-amb.org/ 
Medical Ambassadors International merekrut, melatih dan mendukung para pekerja dan 
pendeta di negara-negara berkembang yang menguasai ilmu pengobatan dan 
pencegahan penyakit, sekaligus melatih mereka untuk mengabarkan Injil dan 
memuridkan orang-orang di sekeliling mereka.  

Med-Help.com 

==> http://www.med-help.com 
Med-Help.com (and Med-Help.net), dengan stafnya yang terdiri dari perawat, dokter dan 
tenaga medis profesional Kristen, meluncurkan pelayanan medis gratis di web. Situs ini 
menyediakan informasi tentang kesehatan di pandang dari sudut kekristenan.  

Blessings International (Pharmaceutical and medical supplies) 

==> http://www.blessing.org 
Misi dari Blessings International adalah memberi harapan bagi anak- anak dan orang 
miskin dengan cara menyediakan bantuan perawatan medis bagi mereka yang dirawat 
di klinik dan rumah sakit di negara- negara berkembang. Selain itu, lembaga ini 
merupakan sumber penyedia obat-obatan bagi tim misi medis jangka pendek dan 
lembaga pemberi bantuan bagi korban bencana alam, dengan cara menjalin kerjasama 
dengan gereja-gereja lokal dan kelompok kemanusiaan  

MedMissions 

==> http://www.medmissions.org 
MedMissions.org merupakan lembaga misi outreach jangka pendek yang bergerak 
dalam hal penyediaan obat-obatan, perawatan kesehatan mata dan gigi bagi para 
penduduk di negara-negara dunia ketiga.  

Health Missions Sending Organizations 

==> http://www.medmissions.org/sending_organizations.htm 
Situs ini berisi tentang daftar organisasi misi kesehatan beserta URL-nya.  

Paver's Nest (PN) 

http://www.med-amb.org/
http://www.med-help.com/
http://www.blessing.org/
http://www.medmissions.org/
http://www.medmissions.org/sending_organizations.htm
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==> http://www.paversnest.com/ 
 
==> http://www.paversnest.com/diabetes.htm (Hal's Diabetes Page) 
Di halaman "Hal's Diabetes Page", anda dapat menemukan renungan mingguan 
"Treasure Hunter", yang dapat digunakan untuk menguatkan iman mereka yang sedang 
menderita penyakit kronis dan untuk mengarahkan orang-orang non-Kristen pada Kasih 
Yesus Kristus dalam kelemahan mereka.  

URL-URL Kesehatan Yang Lain: 

The Cross Cultural Health Care Program  
http://healthlinks.washington.edu/clinical/ethnomed/hrelated.html  

Healthcare Ministries  
http://www.healthcareministries.org/  

Kids Health  
http://www.kidshealth.org/  

OnePlace.com  
http://www.oneplace.com/content/channels/health/  
http://www.oneplace.com/content/channels/health/navigation/news.htm  

  

http://www.paversnest.com/
http://www.paversnest.com/diabetes.htm
http://healthlinks.washington.edu/clinical/ethnomed/hrelated.html
http://www.healthcareministries.org/
http://www.kidshealth.org/
http://www.oneplace.com/content/channels/health/
http://www.oneplace.com/content/channels/health/navigation/news.htm
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Doakan Misi Dunia  

Community Health Evangelism 

"Community Health Evangelism" merupakan program kesehatan yang dapat digunakan 
untuk mendukung pelayanan lembaga misi dalam men-sharing- kan tentang Yesus di 
negara-negara yang tertutup bagi Injil. T.D., salah seorang anggota dari tim "Medical 
Ambassadors International" yang menyelenggarakan program ini mengatakan bahwa 
"Community Health Evangelism" telah digunakan oleh lembaga misi di 42 negara dan 
merupakan suatu strategi untuk menyatakan Kasih Allah dan Kebenaran- Nya kepada 
penduduk yang hidup dalam kemiskinan dan belum terjangkau Injil, yang tersebar di 
seluruh penjuru dunia. Dalam program "Community Health Evangelism" ini mereka 
mengajarkan tentang bagaimana orang-orang yang dilayani ini dapat hidup sehat baik 
secara fisik, emosional, sosial dan spiritual. Bersamaan dengan program pendidikan itu 
"Community Health Evangelism" juga menekankan program penginjilan dengan 
mengenalkan mereka pada Yesus Kristus.  
Sumber: Mission Network News, September 26, 2000  

• Doakan agar program kesehatan ini dapat dipakai untuk mendukung pelayanan misi di 
negara-negara yang tertutup untuk Injil.  

Burundi 

Tujuan dari pelayanan 'Faith Gospel Ministries' sejak tahun 1995 adalah memerangi 
kuasa kegelapan, menceritakan Injil, memberi makan bagi mereka yang kelaparan dan 
memberikan siraman rohani bagi para penghuni penjara di Burundi. Para pekerja dari 
lembaga ini melayani di tengah-tengah penampungan pengungsi yang penuh dengan 
kekerasan dan banyak pengungsi yang benar-benar kekurangan makanan. Sampai 
akhir tahun 1999, para misionaris yang melayani di Burundi telah berhasil merintis 
berdirinya 7 gereja di wilayah-wilayah yang menjadi pusat penyebaran kuasa 
kegelapan.  
Sumber: FRIDAYFAX Issue 5, February 9, 2001  

• Doakan 'Faith Gospel Ministries' yang melayani di negara Burundi agar semakin dipakai 
Tuhan dalam memberitakan kabar baik.  

Turkmenistan 

Hanya karena membawa Alkitab, seseorang dapat dianiaya, seperti yang telah dialami 
oleh 2 orang pria di negara Turkmenistan ini. Kedua pria ini ditangkap karena mereka 
ketahuan membawa Alkitab. Selanjutnya mereka dipukuli saat mereka diinterogasi oleh 
polisi setempat yang berlangsung selama 14 jam. Polisi tersebut memaksa mereka 
membuat pernyataan tentang aktivitas mereka. Keduanya baru dibebaskan 3 hari 
kemudian serta diancam akan dideportasi. Kedua pria ini merupakan jemaat Txxxxbad 
yang merupakan cabang dari 'Council of Churches of Evangelical Christians/Baptists'. 
Dalam jangka waktu kurang dari 2 tahun, ada sekitar 6 keluarga, anggota jemaat gereja 
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tersebut, yang dideportasi  
Sumber: Feb. 20, Charisma News Service  

• Bersyukur untuk keteguhan iman dari kedua orang pria ini dan doakan agar mereka 
terus setia dan tetap teguh imannya.  

• Berdoa agar pemerintah Turkmenistan memberikan kebebasan beragama bagi 
penduduknya.  
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Doa Bagi Indonesia  

Para Pengungsi 

Sekitar 235 orang pengungsi lagi dari sebuah pulau yang terletak di sebelah Selatan 
Halmahera telah tiba dengan selamat di tempat pengungsian. Para pengungsi ini 
diangkut dengan perahu menuju Tobelo agar bisa bergabung dengan 50,00 pengungsi 
lain yang sudah berada di Tobelo. ( 
Sumber: Mission Network News March 13th 2001).  

• Berdoa juga bagi "rescue" 7 ribu orang Kristen yang masih berusaha melarikan 
diri dari "situasi"nya dan masih menunggu pertolongan agar dapat meninggalkan 
kepulauan Maluku.  

• Tetap terus berdoa bagi para pengungsi ini agar kebutuhan jasmani  (pangan, 
sandang dan papan) maupun rohani (tetap setia dan terus bersandar pada Allah) 
dapat tercukupkan.  

Perselisihan antar etnis 

• Doakan terus agar perselisihan antara etnis Madura dan Dayak di wilayah 
Sampit dapat segera diselesaikan supaya perselisihan itu tidak meluas ke 
wilayah-wilayah lain dan tidak jatuh banyak korban lagi.  

• Berdoa juga untuk pemerintah daerah setempat agar dapat segera mengatasi 
perselisihan ini secara damai dan adil.  

40 Hari Doa untuk Gerakan Kebangunan Rohani Nasional dan Global 

21 Maret: Mintalah pada Bapa Surgawi untuk menolong mereka yang kekurangan. 
Mazmur 113:5-9, Matius 9:36, 2 Korintus 1:3-4  

22 Maret: Mintalah pada Allah agar menggerakkan kita untuk bertobat dari jalan-jalan kita yang 
jahat. 
Yunus 3:8-9, Lukas 22:50-51, Kisah Rasul 3:26  

23 Maret: Berdoa agar umat Allah dapat menembus tembok-tembok ketidak-adilan. 
Yesaya 58:6-8, Matius 9:13, Ibrani 6:7-9  

24 Maret: Berdoa agar Allah menyatakan tentang kebenaran-Nya. 
Yesaya 59:14-16, Lukas 19:10, 2 Korintus 9:9  

25 Maret: Berdoa agar kebenaran Allah dapat menghasilkan buah. 
Mazmur 85:10-13, Matius 21:43, Efesus 5:9  

http://alkitab.mobi/?Mazmur+113%3A5-9
http://alkitab.mobi/?Matius+9%3A36%2C+2
http://alkitab.mobi/?Korintus+1%3A3-4
http://alkitab.mobi/?Yunus+3%3A8-9
http://alkitab.mobi/?Lukas+22%3A50-51%2C
http://alkitab.mobi/?Kisah+Rasul+3%3A26
http://alkitab.mobi/?Yesaya+58%3A6-8
http://alkitab.mobi/?Matius+9%3A13
http://alkitab.mobi/?Ibrani+6%3A7-9
http://alkitab.mobi/?Yesaya+59%3A14-16
http://alkitab.mobi/?Lukas+19%3A10%2C+2
http://alkitab.mobi/?Korintus+9%3A9
http://alkitab.mobi/?Mazmur+85%3A10-13
http://alkitab.mobi/?Matius+21%3A43
http://alkitab.mobi/?Efesus+5%3A9
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Doa Bagi Suku  

Suku Gayo (Aceh Tengah) 

Populasi  : 180.000 jiwa  
Bahasa  : Gayo  
Agama mayoritas  : Islam  
Anggota Gereja  : 7 (0.003%)  
Alkitab dalam bahasa Gayo  : Tidak Ada  
Film Yesus dalam bahasa Gayo  : Tidak Ada  
Siaran radio pemnginjilan dalam bahasa Gayo  : Tidak Ada  

Suku Gayo tinggal di Aceh Tengah, di Dataran Tinggi Gayo yang berada di sela-sela 
Bukit Barisan yang ditutupi hutan primer. Belum terdapat sarana perhubungan yang 
layak sehingga kelompok-kelompok orang Gayo jarang melakukan kontak satu sama 
lain. Bahasa mereka adalah bahasa Gayo yang mempunyai dua dialek, dialek Gayo Lut 
dan Gayo Luwes. Suku Gayo tidak memiliki bahasa tulisan. Ceritera rakyat yang ada 
merupakan ceritera yang diturunkan secara lisan turun temurun dalam bentuk puisi. 
Mata pencaharian utama mereka adalah bertani dan berkebun dengan hasil utamanya 
kopi. Mereka juga mengembangkan kerajinan membuat keramik, menganyam, dan 
menenun. Kerajinan lain yang cukup mendapat perhatian adalah kerajinan membuat 
sulaman kerawang Gayo, dengan motif yang khas. Rumah tempat tinggal suku Gayo 
disebut "Umah." Rumah ini ditempati oleh beberapa keluarga dekat, dan dibuat dari 
kayu dan daun-daun palem. Salah satu unsur budaya yang tidak pernah lesu di 
kalangan masyarakat Gayo adalah kesenian yang cenderung berkembang terus. 
Bentuk kesenian Gayo antara lain saman, didong, yaitu perpaduan seni gerak, sastra, 
puisi dan seni suara. Selain itu hiburan dan rekreasi dalam bentuk-bentuk kesenian ini 
mempunyai fungsi ritual, pendidikan, penerangan sekaligus sebagai sarana untuk 
mempertahankan keseimbangan dan struktur sosial masyarakat. Sebagian besar orang 
Gayo di pedalaman masih mempercayai roh-roh dan hantu yang baik dan jahat serta 
mengkultuskan orang-orang suci yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. 
Mereka berusaha mengambil hati dengan memberikan persembahan dan mengadakan 
praktek- praktek pemujaan. Suku Gayo membutuhkan tenaga medis terutama untuk 
penyuluhan kesehatan mereka karena masyarakat masih rendah pemahamannya akan 
kesehatan. Mereka juga membutuhkan tenaga pengajar terutama tenaga pengajar 
eksakta untuk sekolah menengah atas, dan juga fasilitas pendidikan yang lain seperti 
perpustakaan. Selain itu tenaga penyuluh pertanian/peternakan pun dibutuhkan untuk 
meningkatkan hal mata pencaharian mereka.  
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Pokok Doa  

1. Bersyukur untuk 7 orang suku Gayo yang sudah percaya. Doakanlah agar iman mereka 
dapat bertumbuh dan dapat mengajak keluarga/ saudara/teman-temannya agar 
mengenal Yesus juga.  

2. Doakan untuk pemenuhan kebutuhan tenaga medis, tenaga pengajar dan juga tenaga 
penyuluh pertanian/peternakan.  
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Kesaksian Misi: Tiga Misionaris Yang Setia Dalam 
Pelayanannya Di Oaxaca  

Dr. Ota Walters tiba di Oaxaca tahun 1934 dengan menggunakan kereta api, dan untuk 
mencapai lokasi Miahuatlan, dia harus naik di punggung seekor bagal selama 3 hari 
perjalanan. Saat itu, dia menjadi satu-satunya penginjil di wilayah bagian Selatan 
Oaxaca, sekaligus sebagai satu-satunya ahli pertolongan medis bagi ribuan suku Indian 
Zapoteco.  

Seringkali, Dr. Ota Walters dilempari tomat atau batu saat dia melintasi wilayah 
pegunungan Sierra Madre. Asistennya membantunya membawakan mikroskop, obat-
obatan dan juga Alkitab saat melintasi jalan-jalan kecil dan lembah-lembah yang 
berbahaya, ketika Dr. Ota hendak mengunjungi suku Indian terabaikan yang tinggal di 
wilayah Selatan Oaxaca. Semula, Dr. Ota bekerja sendirian baik untuk merawat pasien, 
mendirikan klinik, mengajar Alkitab dan memuridkan para petobat baru. Namun, 
bersyukur, pasangan Manis dan Jane Ruegseggers yang juga merupakan Baptist 
missionaries, tiba di kota terdekat dengan wilayah itu untuk menolong menanggung 
beban Dr. Ota.  

Manis dan Jane Ruegseggers melayani suku Indian Zapoteco selama 45 tahun. 
Sesudah berhasil menerjemahkan kitab Perjanjian Baru dalam bahasa suku tersebut, 
mereka melanjutkan pelayanan kesehatan, pemuridan dan perintisan gereja. Sebagai 
buahnya, ribuan orang menerima Yesus dan telah bersekutu bersama di beberapa 
gereja kecil yang berkembang di sekitar wilayah pegunungan itu.  

Keberanian, kesetiaan dan ketekunan Dr. Ota, Manis dan Jane Ruegseggers telah 
membuahkan ribuan petobat baru. Paling sedikit, ada sekitar 10 suku terabaikan yang 
telah menerima berita Injil dari para misionaris itu.  

 
Sumber: Global Prayer Digest, February 3 & 4, 2001  

Surat Anda  

Dari: "Agus" <agbar2645@> 
>Salam sejahtera 
>Redaksi e-JEMMi yang terkasih, 
 
>Dengan e-mail ini, saya hendak memberitahukan kepada khalayak 
>pembaca tentang keberadaan RACE (Reformed After CarE). Ini adalah 
>sebuah pusat pembinaan bagi remaja-pemuda yang ketergantungan 
>narkoba. Lokasinya di Vila Permata, Lippo Karawaci. 
 
>RACE untuk sementara membatasi diri menerima hanya pengguna lelaki 
>berusia antara 16-25 tahun. Dan berhubung rumah kami yang tidak 
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>begitu besar, kami hanya menerima peserta didik paling banyak 5 
>orang. Sampai saat ini, pembinaan telah berjalan 10 bulan lamanya, 
>dan kami tahu bahwa semua ini semata-mata karena kemurahan hati 
>Tuhan. 
 
>Saya juga melampirkan keterangan lebih lanjut mengenai RACE 
>(attach). Mudah-mudahan redaksi e-JEMMi bersedia untuk 
>menginformasikannya kepada khalayak pembaca. Siapa tahu ada di 
>antara mereka yang membutuhkan pertolongan kami. 
 
>Kami juga sedang mencari staf pembina, sebaiknya lelaki, untuk 
>tinggal full-timer di RACE, hidup bersama mereka. Tentu ini bukan 
>kerja sukarela, setiap staf akan kami hargai sebagai profesional, 
>namun juga jangan lupa bahwa yang utama ini adalah sebuah 
>pelayanan. Kami juga membutuhkan staf part-timer, yang bertugas 
>sebagai pengajar keterampilan apa saja, apakah itu seni rupa, 
>bahasa asing, komputer, reparasi mesin atau alat elektronik. Staf 
>part-timer diharapkan hadir sekurang-kurangnya satu kali dalam 
>seminggu. 
 
>RACE adalah sebuah organisasi sosial. Jadi ya benar-benar non- 
>profit, ini komitmen kami sejak semula. Hidup kami ditopang oleh 
>saudara-saudari seiman yang mengasihi Tuhan. Jika ada di antara 
>khalayak pembaca yang terpanggil untuk bergabung dengan kami, kami 
>akan sangat bersyukur. Bergabung dengan kami bisa sebagai full- 
>timer, part-timer atau donatur. 
 
>Terima kasih 
>Agus Barlianto 
>Staf Pembina RACE 

Redaksi: 
Surat ini sekaligus menjadi bahan doa bagi pembaca e-JEMMI agar pelayanan RACE 
memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia. Bagi anda yang tertarik untuk 
menghubungi PACE, silakan menghubungi redaksi e-JEMMi untuk mendapatkan 
informasi dan alamat selengkapnya. Selamat melayani!  

Bagi pembaca -- Adakah pelayanan lain yang ingin anda sharingkan???  

URL/Link Edisi ini  

• FridayFax http://www.egroups.com/groups/FridayFax/  
• IFC http://www.gospelcom.net/ifc/newsletter.shtml  
• The Voice of the Martyrs http://www.persecution.com/  

"Semangat untuk bertahan kita dapatkan,  
saat kita bertelut di hadapan Tuhan."  

http://www.egroups.com/groups/FridayFax/
http://www.gospelcom.net/ifc/newsletter.shtml
http://www.persecution.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 12/Maret/2001  
Editorial 

Shalom.  

Alkitab dan pengalaman kehidupan Kristen kita menunjukkan bahwa doa memiliki 
kuasa yang luar biasa. Namun demikian kita akui bahwa selain untuk kepentingan 
egoisme diri sendiri, banyak orang Kristen malas berdoa bagi pekerjaan Tuhan dan bagi 
orang lain. Hal ini dapat kita lihat dari persekutuan doa di gereja/persekutuan. Jumlah 
mereka yang berdoa dapat dihitung dengan jari. Mengapa?  

Alkitab berkata, "perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan 
pemerintah-pemerintah, dan melawan penguasa- penguasa, melawan penghulu-
penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara." (Ef. 6:12). < 
http://www.bit.net.id/SABDA-Web/Efe/T_Efe6.htm 6:12 > Ketika kita mulai berdoa bagi 
pekerjaan Tuhan sebenarnya kita sedang melakukan peperangan rohani. Itu sebabnya 
kemungkinan besar kita akan mengalami gangguan-gangguan, baik secara fisik 
maupun rohani, ketika berdoa. Dan di sinilah sering kali orang Kristen kalah dan 
akhirnya dengan berbagai alasan mereka berhenti berdoa.  

Untuk itu, pada edisi ini kami menyajikan artikel tentang "Berdoa Bersama Orang Lain". 
Harapan kami, berdoa dengan dua orang atau lebih akan membuat kita lebih kuat 
karena kita dapat bertumbuh bersama dan saling mendukung dalam memenangkan 
peperangan rohani ini. Selamat berjuang!  

Staf Redaksi  

  

http://alkitab.mobi/?Ef.+6%3A12
http://www.bit.net.id/SABDA-Web/Efe/T_Efe6.htm
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Sumber Misi  

URL-URL berikut ini menyediakan pokok-pokok doa yang dapat digunakan dalam 
kelompok-kelompok doa anda yang ada di gereja, di persekutuan, di keluarga atau 
bahkan dalam doa pribadi anda.  

Doakanlah ASIA! 

 
==> http://www.sabda.org/misi/doa/index.htm 
Melalui situs ini anda bisa mendapatkan daftar nama-nama negara di Asia yang sangat 
membutuhkan dukungan doa anda. Jika anda klik salah satu nama negara yang ingin 
anda doakan maka anda akan mengetahui status dan informasi tentang negara tsb. dan 
pokok-pokok doanya secara lengkap. [Cat. Red.: Buku/Informasi tsb. juga bisa anda 
dapatkan dalam CD SABDA dengan Nomor Topik 18802, bahkan dengan beberapa 
informasi lain, seperti :  

• Suku-suku yang Terabaikan (PJRN) (Nomor Topik: 19002)  
• Pokok Doa dan Profil Suku-suku (PJRN) (Nomor Topik: 19137)  

Untuk membacanya, tekan F4 untuk membuka kotak dialog "Tampilkan Topik". 
Selanjutnya, ketikkan Nomor Topik yang anda inginkan lalu tekan ENTER]. Selamat 
membaca, dan berdoa.  

Kalender Jaringan Doa Nasional (e-KJDN) 

 
==> http://www.glorianet.org/kjdn/index.html 
 
==> http://www.glorianet.org/kjdn/indexeng.html 
 
==> subscribe-i-kan-buah-doa@xc.org (e-KJDN versi email) Salah satu halaman Situs 
"CyberGloria" ini juga berisi pokok-pokok doa yang diterbitkan setiap bulan sekali oleh 
Kalender Jaringan Doa Nasional. Pokok doanya dibagi menjadi 6 bagian yaitu doa 
ucapan syukur, doa untuk situasi Indonesia, jaringan kebersamaan, suku-suku 
Indonesia, kota-kota di Indonesia, dan negara-negara di Kawasan 10/40. Jika anda 
menginginkan kiriman pokok doa tersebut secara rutin tiap bulan, silakan kirim surat ke 
alamat subscribe di atas.  

Prayer for The Nations 

 
==> http://www.ihopkc.com/new/ihop247.html 
"International House of Prayer" merupakan lembaga pelayanan doa interdenominasi 
yang bekerja selama 24 jam per-hari, 7 hari dalam seminggu. Lembaga ini membagi 
pelayanan mereka dalam waktu-waktu doa tertentu khususnya untuk mendoakan agar 

http://www.sabda.org/misi/doa/index.htm
http://www.glorianet.org/kjdn/index.html
http://www.glorianet.org/kjdn/indexeng.html
mailto:subscribe-i-kan-buah-doa@xc.org
http://www.ihopkc.com/new/ihop247.html
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Kerajaan Allah dinyatakan di setiap bangsa dan kota-kota di dunia. Mereka juga 
memiliki pelatihan doa, karena kerinduan adalah untuk mengirim "doa dan pendoa" ke 
berbagai bangsa di dunia.  

"PRAYING THROUGH THE WINDOW" CONFERENCES  
==> http://brochures.win1040.com/wspwp_reg.pdf 
Pada bulan Mei 2001 ini, Jakarta akan menjadi tuan rumah bagi penyelenggaraan 2 
konferensi "Praying Through the Window", yaitu konferensi tahunan ketiga dari 
"Women's Summit on the 10/40 Window" dan konferensi tahunan keempat dari "Praying 
With Power". Informasi selengkapnya, termasuk brosurnya dapat anda lihat dalam 
alamat Situs Web di atas.  

Prayer: Interactive Prayer Quarterly For Native Americans 

 
==> http://www.CHIEF.org 
==> http://across.co.nz/SleepingGiant.htm 
"Christian Hope Indian Eskimo Fellowship (CHIEF) Inc." baru-baru ini menerbitkan 
pokok doa interaktif yang berisi 31 pokok doa tentang permasalahan-permasalahan 
yang terjadi di Amerika Utara, Amerika Tengah dan Amerika Selatan. CHIEF berharap 
agar pokok doa tersebut dapat menolong setiap orang yang tertarik untuk berdoa bagi 
pelayanan "Native American" dan "Christian Native leadership".  

Prayer: 2001 Pray! (P Ray R Ound A Frica Y Es) 

==> http://www.2001pray.org/ 
2001 PRAY! merupakan inisiatif terencana yang dipromosikan oleh para misionaris dan 
pemimpin gereja di Afrika. Rencana untuk mendoakan seluruh Afrika ini belum pernah 
terjadi sebelumnya. Visinya dimulai dengan membangun jaringan doa diantara para 
pendoa yang berpengalaman dan terpelajar. Kerinduan dari misi doa ini adalah 
menggerakkan segala sumber untuk memulai gerakan perintisan gereja di setiap 
kelompok suku yang ada di Afrika.  

  

http://brochures.win1040.com/wspwp_reg.pdf
http://www.chief.org/
http://across.co.nz/SleepingGiant.htm
http://www.2001pray.org/
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Doakan Misi Dunia  

India 

Seorang pemuda menggoyangkan tubuhnya secara berirama saat dia memuja salah 
seorang dewa agama Hindu yang dibuat oleh keluarganya. Pemuda ini berasal dari 
keluarga penganut Hindu yang setia dan mereka memuja dewi Durga. Mata 
pencaharian keluarga ini berasal dari hasil pembuatan patung-patung dewi Durga. 
Suatu hari, pemuda ini bertingkah laku aneh. Orangtuanya tidak tahu apa yang 
menimpa dan merasuki tubuh pemuda ini itu sehingga dia bertingkah laku seperti orang 
gila. Orangtua tersebut membawa anaknya ke berbagai kuil dengan harapan agar para 
dewa dapat menyembuhkannya. Namun usaha ini tidak menampakkan hasil. 
Tampaknya pemuda ini benar-benar menjadi gila. Karena sudah tidak ada lagi tempat 
yang dapat dikunjungi untuk mendapatkan pengobatan bagi anaknya, maka orangtua 
tersebut membawa si pemuda ke sebuah persekutuan doa Kristen. Orangtua ini pernah 
mendengar cerita-cerita tentang Allah orang Kristen yang dapat menyembuhkan orang 
sakit. Mereka menempuh langkah ini sebagai upaya terakhir mencarikan pengobatan 
bagi anak mereka. Setibanya di tempat persekutuan tersebut, mereka terkejut atas 
sambutan hangat yang mereka terima. Lalu para anggota persekutuan Kristen tersebut 
mengelilingi pemuda yang sakit tadi dan bersatu hati berdoa bagi kesembuhannya. 
Oleh kuasa Tuhan pemuda itu dipulihkan kembali pikiran dan kesehatannya.  
Sumber: NEWSBRIEF--2001-01-05  

• Berdoa agar melalui peristiwa ini, nama Tuhan dimuliakan dan Injil bisa diberitakan 
dengan lebih leluasa.  

Suku Yaoure 

Doa adalah salah satu cara untuk menyatakan kuasa Allah, dan saat ini anda dapat 
berdoa agar kuasa Allah dinyatakan bagi suku Yaoure di Côte d'Ivoire. Meskipun 20.000 
orang dari suku ini sudah memiliki Alkitab PB dalam bahasa mereka sendiri, namun 
orang-orang suku Yaoure yang percaya pada Kristus masih kurang dari 1% dan ada 
sekitar 2% lagi yang mengetahui tentang Injil tetapi belum percaya. Mengapa suku 
Yaoure ini menentang Injil? Ternyata ikatan kuasa kegelapan masih sangat kuat di 
antara mereka dan sulit dilepaskan. Organisasi Kristen seperti, WEC International, telah 
berusaha semampu mereka, namun pertumbuhan umat percaya, mulai tahun 1987, 
masih sangat kecil. Karena itu, dukungan doa anda semua, sangat dibutuhkan.  
Sumber: Global Prayer Digest, March 18, 2001  

• Mari bersama-sama berdoa untuk pelayanan Kristen yang ada di tengah-tengah suku 
Yaoure, agar mereka tetap setia dan tidak putus asa.  

• Berdoa juga untuk sebagian kecil suku Yaoure yang sudah percaya kepada Yesus, 
supaya mereka dapat menjadi saksi-saksi Kristus bagi orang-orang di sekitarnya.  
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Doa Bagi Asia  

Kamboja 

Luas : 182.000 km2. Negara yang banyak mempunyai hutan, dan terletak di sebelah 
barat daya Indo-Tiongkok di sungai Mekong.  
Penduduk : (1995) 9.205.000  
Suku-bangsa : Orang Khmer 85,2%.  
Bebas buta huruf 48%.  
Bahasa nasional: Bhs. Khmer.  

Ekonomi: Potensi pertanian yang besar, tetapi berubah menjadi keadaan sekedar untuk 
menyambung hidup karena perusakan tanah, pembantaian penduduk akibat perang, 
pengasingan politik dan birokrasi sosialis. Kegiatan ekonomi yang utama dijalankan 
berkat bantuan dari luar negeri dan kehadiran militer PBB yang besar- besaran.  

Politik: Negara ini menjadi korban perang Vietnam yang tragis (1970- 75), sehingga 
membuka jalan bagi Khmer Merah berhaluan Marxis ekstrem untuk mengambil alih 
pada th. 1975. Hal ini diikuti oleh salah satu pembantaian yang paling kejam pada abad 
ini. Hampir semua anggota militer lama, pegawai negeri, dan orang-orang yang 
berpendidikan serta keluarga mereka dibunuh, dan bangsa ini berubah menjadi kamp 
kerja paksa yang luas. Tentara Vietnam mengusir Khmer Merah pada th. 1978, tetapi 
perang saudara antara 4 pasukan yang bertempur dengan dukungan negara-negara 
adi-kuasa berkecamuk hebat sampai th. 1991. Pemilu di bawah pengawasan PBB 
diadakan pada bulan Mei th. 1993 meskipun ada perlawanan dari Khmer Merah.  

Agama: 
Agama Budha (87%) telah menjadi agama nasional sejak abad ke-15. Khmer Merah 
berusaha menghapuskan semua agama. 90% imam Budha dan banyak orang Kristen 
dibinasakan. Sejak th. 1978 toleransi lebih nampak, tetapi baru sejak th. 1990 orang 
Kristen diijinkan untuk berbakti secara terbuka, tetapi dianggap sebagai warga negara 
kelas dua.  
Tidak beragama/lain-lain 7%, terutama Marxis.  
Animisme 2,7%, terutama suku-suku terasing.  
Islam 2,9%, terutama suku Cham.  
Kristen 0,38%.  
Katolik 0,28%.  
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Doa Bagi Indonesia  

Pemerintah 

• Doakan pemerintahan Indonesia yang saat ini sedang menghadapi  banyak gejolak di 
berbagai bidang dan tempat.  

• Berdoa juga agar Allah membukakan jalan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang 
ada, termasuk bagaimana mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada 
pemerintahan yang ada.  

• Doakan supaya demonstrasi-demonstrasi yang terjadi di ibukota dan di tempat-tempat 
lain dapat terkendali dan para demonstran tidak terprovokasi untuk membuat kerusuhan.  

• Minta pada Allah agar mencurahkan hikmat-Nya bagi para anggota DPR/MPR, partai 
politik dan para elite politik lainnya, agar mereka dapat bertindak bijaksana dalam 
mengambil keputusan.  

Gereja 

• Berdoa agar gereja-gereja di seluruh Indonesia dapat bersatu hati dan bersama-sama 
berdoa dengan rendah hati memohon agar kuasa Allah melawat gereja-gereja untuk 
suatu kebangunan rohani yang besar di Indonesia.  

Pokok Doa  

1. Sejak th. 1923, Gereja Kamboja telah berjuang lama untuk bertahan. Hanya ada 
700 orang percaya dalam gereja-gereja injili pada th. 1970, tetapi menjelang th. 
1975 jumlah ini telah berkembang menjadi 9-12 ribu, namun hanya 2.000 yang 
dapat lolos ketika pembantaian terjadi. Pada peristiwa itu banyak penduduk yang 
melarikan diri ke kamp pengungsian di Thailand di mana banyak orang di antara 
mereka menjadi percaya kepada Tuhan. Sejak th. 1990 gereja di Kamboja 
mempunyai lebih banyak kebebasan untuk beribadah. Menjelang th. 1993 ada 30 
gereja dan kelompok kecil di daerah Phnom Penh, yang lain ada di sekitar 
Battembang dan di antara suku Mnong. Gereja-gereja baru yang mudah goyah 
membutuhkan doa:  

a. Agar terbebas dari manipulasi dan campur tangan pemerintah, dan diberi 
kebijaksanaan dalam menghadapi para penguasa.  

b. Untuk pemimpin-pemimpin yang terlatih; kurangnya kedewasaan 
menyebabkan pertikaian, perpecahan & penyelewengan bantuan 
keuangan dari berbagai lembaga Barat. Doakan juga untuk satu sekolah 
Alkitab di Phnom Penh.  

c. Untuk kesaksian keluarga-keluarga Kristen yang efektif di tengah suatu 
bangsa yang kehilangan kesatuan keluarga, kepercayaan dan kasih. AIDS 
menambah kesengsaraan bangsa, karena menyebar dengan cepat di ibu 
kota.  
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d. Untuk pelayanan bagi kebutuhan rohani dan emosi dari orang percaya 
maupun penginjilan bagi orang non Kristen.  

2. Pelayanan media masa Kristen yang perlu didoakan :  

e. Literatur. CMA telah menerjemahkan berbagai macam bahan literatur dan 
terus melakukannya. Ada kebutuhan yang besar untuk bahan-bahan 
pengajaran, karena ajaran-ajaran palsu terus berkembang sementara 
pintu-pintu terbuka lebih lebar; sedikit sekali orang percaya yang 
mempunyai latar belakang pengetahuan Alkitab yang cukup untuk 
menentang pengajaran palsu tersebut. UBS dan lembaga-lembaga lain 
sedang menyediakan Alkitab dalam bhs. Khmer. Terjemahan baru PB 
dalam bhs. Khmer selesai pada th. 1993. Bagian-bagian Firman Tuhan 
terbitan SGM dihargai di mana-mana.  

f. "Film Yesus". Tersedia dalam bhs. Khmer dan Vietnam, tetapi belum 
digunakan secara luas.  

g. Kaset-kaset. GRN mempunyai rekaman pesan-pesan Firman Tuhan 
dalam 11 bahasa.  

h. Radio. Berdoalah untuk buah-buah yang kekal dari siaran FEBC - Manila 
dalam bhs. Khmer (2 jam per hari) dan dalam bhs. Vietnam (3,5). AOG 
juga menyiarkan dalam bhs. Khmer dari Guam. Pelayanan ini telah 
menghasilkan kaset-kaset pengajaran yang sangat berguna. FEBC 
merencanakan untuk mendirikan studio rekaman di ibu kota.  

Sumber bahan adalah ringkasan dari:  

• Buku "DOAKANLAH ASIA! Pedoman Pokok Doa untuk Negara-negara Asia"; karya 
Patrick Johnstone. [Bagian dari Buku Asli "OPERATION WORLD, The Day-by-Day 
Guide to Praying For the World"; karya Patrick Johnstone, 1993]  

• CD-ROM SABDA [Nomor Topik: 18919]  
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Kesaksian Misi: Berdoa Bersama Orang Lain !!  

"Mempunyai rekan doa adalah suatu cara yang indah untuk bertumbuh di dalam 
Tuhan," demikian kesaksian seorang aktivis pelayanan mahasiswa. Dan kenyataan ini 
memang telah terbukti dalam pengalaman mereka yang mempraktekkannya.  

Jika dua atau tiga orang Kristen rindu dan rela meluangkan waktu untuk bersama-sama 
menghampiri Allah dalam doa, serta berjanji untuk setia hadir secara teratur, maka 
mereka dapat menjadi rekan doa dan memulai suatu persahabatan doa. Persekutuan 
dalam doa antara dua tiga orang ini merupakan suatu cara yang efektif untuk belajar 
tentang apa artinya saling mendukung, saling memberi dorongan, saling menanggung, 
saling melayani, dan bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara akan merasakan betapa 
besarnya kuasa doa itu untuk seluruh jemaat atau persekutuan Kristen yang Saudara 
doakan serta layani.  

Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan agar persahabatan doa ini berhasil.  

1. Komitmen 

Rekan-rekan doa bukanlah "teman bermain" yang bertemu secara teratur untuk ambil 
bagian dalam suatu aktivitas bersama. Mereka adalah saudara-saudara dalam Kristus 
yang rela memberikan dirinya maupun waktunya satu bagi yang lain dalam suatu 
persekutuan yang unik. Mengajak orang lain untuk memasuki kehidupan doa kita 
bukanlah hal yang gampang. Perlu ada kerelaan masing-masing untuk bersikap terbuka 
dan jujur satu sama lain. Keterbukaan yang tulus dan akrab ini mengandung risiko: 
kelemahan-kelemahan kita, yang biasanya kita tutup-tutupi, akan diketahui oleh rekan 
kita. Namun janganlah kecil hati. Resiko ini adalah sesuatu yang diperkenankan oleh 
Tuhan, dan melalui keterbukaan itu Ia bekerja, menyempurnakan pribadi masing-
masing. Rekan-rekan doa yang Tuhan berikan kepada Saudara adalah pribadi yang 
istimewa. Oleh karena itu, dalam membina doa bersama jangan dihabiskan waktu 
dengan mencoba mengubah mereka menjadi pribadi yang Saudara inginkan. Jadikan 
waktu doa bersama itu sebagai waktu singkat untuk menikmati bersama hadirat Tuhan.  

2. Prioritas 

Kesungguhan dalam komitmen kepada Allah dan kepada sesama rekan doa, sangat 
menentukan efektif tidaknya persahabatan doa itu. Yang pertama-tama diperlukan 
adalah kesungguhan untuk menyediakan waktu, memprioritaskan waktu yang telah 
disetujui bersama. Pengorbanan waktu yang kita berikan untuk berdoa bersama ini 
merupakan bagian dari "memberikan nyawa" satu kepada yang lain (Yohanes 15:13).  

3. Pertumbuhan 

Pertumbuhan rohani akan terjadi secara perlahan tetapi pasti dan teratur dalam 
persahabatan doa ini. Nantikan pertumbuhan rohani ini, demikian pula satu bagian 

http://alkitab.mobi/?Yohanes+15%3A13


e-JEMMi 2001 
 

153 
 

penting dari pertumbuhan yang akan Saudara lalui, yakni penderitaan dan kesulitan. 
Sementara Saudara dan rekan-rekan doa berjalan bersama, sambil "diubahkan menjadi 
serupa dengan gambar-Nya, dalam kemuliaan yang semakin besar" (II Korintus 3:18), 
pasti akan ada "kerikil dan batu-batu menonjol" di sepanjang jalan itu. Kerelaan untuk 
menjalani masa-masa sukar bersama-sama akan menjadi ukuran, seberapa penting 
persekutuan itu bagi masing-masing dan seberapa kesungguhan komitmennya. Jangan 
putus asa bila persahabatan doa Saudara ternyata tidak menjadi sempurna dalam 
waktu singkat. Sedikit sekali orang-orang yang memulai suatu persahabatan doa 
dengan kejujuran dan saling percaya sepenuhnya. Sikap ini baru dapat dicapai setelah 
melalui suatu proses yang memakan waktu.  

4. Godaan 

Guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, sebaiknya persahabatan doa dibentuk 
antara sesama pria atau sesama wanita, atau calon suami-istri dan antara suami-istri. 
Jangan keliru, persahabatan doa bukan suatu bentuk baru dari "berpacaran secara 
Kristen". Persahabatan doa juga tidak boleh menggantikan persekutuan pribadi 
Saudara dengan Tuhan. Masing-masing tetap perlu berjumpa dengan Tuhan secara 
pribadi dalam Waktu Teduh. "Masuklah ke dalam kamar, tutuplah pintu dan berdoalah 
kepada Bapa yang ada di tempat tersembunyi." (Matius 6:6) Sering terjadi, dalam 
berjalan bersama Roh, rekan-rekan doa perlu saling menopang dan mendukung, tetapi 
ini bukan berarti mereka lalu bisa saling membebani atau saling tergantung. 
Bersandarlah bersama-sama pada batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus. Suatu 
persahabatan doa dapat menjadi bagian yang efektif dari persekutuan pemuridan 
seperti antara Paulus-Timotius, dan di sini ada banyak kesempatan untuk bertumbuh 
bersama-sama. Tetapi waspadalah agar jangan rekan Saudara menjadi pengantara 
antara Saudara dengan Tuhan.  

Apa yang Perlu Dilakukan Dalam Suatu Persahabatan Doa?  

• Saling berbagi pengalaman (sharing), terutama hal-hal yang Tuhan sudah ajarkan 
kepada Saudara, dan masa-masa ketika Tuhan sedang berusaha mengajarkan sesuatu 
kepada Saudara.  

• Berbicaralah dengan tujuan yang jelas; hindari percakapan yang bersifat basa-basi dan 
tidak terarah.  

• Berdoalah secara khusus untuk kebutuhan masing-masing, untuk rencana-rencana 
masing-masing dan hal-hal lain yang menjadi beban bersama. Jangan takut mendoakan 
agar Tuhan menolong rekan Saudara mengatasi kelemahan dan kekurangannya.  

• Berdoalah dengan tujuan yang jelas, dengan keyakinan bahwa Allah akan bekerja 
dalam hidup masing-masing, dan masing-masing rela dipakai Allah sebagai jawaban 
atas doa-doa yang dinaikkan.  

http://alkitab.mobi/?II+Korintus+3%3A18
http://alkitab.mobi/?Matius+6%3A6
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• Berdoalah secara teratur; dalam setiap situasi pandanglah kepada Allah terlebih dahulu, 
jangan datang kepada-Nya sebagai pelarian terakhir kalau semua jalan lain sudah 
buntu.  

• Saling mendoakan sepanjang minggu, dan bukan hanya pada waktu bertemu.  

• Carilah cara-cara yang mudah dan efektif untuk saling berbagi pengalaman, mungkin 
melalui surat atau telepon apabila Saudara tidak dapat bertemu.  

• Alaskanlah persahabatan doa Saudara pada Yesus Kristus yang berkata,"Jika dua 
orang dari padamu di dunia ini sepakat meminta apa pun juga, permintaan mereka itu 
akan dikabulkan oleh BapaKu yang di surga. Sebab di mana dua atau tiga orang 
berkumpul dalam namaKu di situ Aku ada di tengah-tengah mereka." (Matius 18:19-20).  

Memulai Program Doa "Bersama"  

• Sepakati terlebih dahulu waktu berdoa. Usahakanlah menyediakan waktu tanpa harus 
diingatkan lagi melalui telepon dan semacamnya. Hilangkan ketergantungan semacam 
itu. Jadi tentukan suatu waktu dan buatlah tanda agar mudah diingat, misalnya dengan 
memasang jam weker yang selalu akan berbunyi pada waktu yang ditentukan itu, atau 
dentingan jam dinding, atau setiap selesai makan malam, atau selesai acara TV, dan 
lain-lain.  

• Bersikaplah wajar ketika berdoa bersama. Duduk atau berdiri -- terserah mana yang 
Saudara pilih. Melipat tangan atau bersama-sama menumpangkan tangan di atas buku -
- jika itu membantu Saudara mengekspresikan kebersamaan.  

• Ucapkanlah kata-kata damai. Katakan satu kepada yang lain -- "Damai sejahtera Tuhan 
menyertai kamu"; -- "Menyertai kamu juga."  

• Jangan merasa terikat kepada bentuk doa yang itu-itu saja. Saudara dapat 
menggunakan macam-macam bahan lain, asal disepakati bersama, misalnya membaca 
satu pasal kitab Mazmur, mengucapkan Doa Bapa Kami bersama-sama sambil 
menghayatinya, menyanyikan lagu-lagu rohani, dan lain-lain. Buatlah sederhana dan 
pendek.  

 
Sumber: HIS, monthly Inter-Varsity magazine, December 1980  
Sumber: Diterjemahkan dan diterbitkan oleh Lembaga Reformed Injili Indonesia dalam 
"Surat Doa" no. 3 tahun 1988.  

Surat Anda  

Dari: "Toisuta, Catharina" <qual.jkt@> 
>Terima kasih atas kirimannya! Saya ingin sedikit mensharing-kan 
>pengalaman saya mengikuti doa syafaat yg diedarkan utk Bulan 
>February 2001. Selama ini saya jarang mengikuti doa syafaat. Bahkan 
>dpt dikatakan tidak pernah. Tetapi sekali ini saya punya niat yg 

http://alkitab.mobi/?Matius+18%3A19-20
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>kuat utk bergabung dgn pendoa syafaat lainnya dgn mengikuti prayer 
>list tsb yg diedarkan bln Feb. 2001 kemarin. Karena saya pikir 
>kenapa saya tdk terbeban utk berdoa syafaat utk negara saya sendiri 
>dan orang lain. Awalnya berjalan mulus (1 - 5 hari pertama) ttp pd 
>hari-hari selanjutnya serasa susah dijalankan lagi dgn berbagai 
>kendala yg saya hadapi yg menghalangi waktu doa saya tsb.dan juga 
>tantangan dan hambatan mulai muncul menyerang saya. Masalah- 
>masalah yg meneror pikiran dan perasaan bermunculan dlm kehidupan 
>sya. Awal mulanya saya suka kesel juga tp setelah saya tahu bahwa 
>itu adalah usaha iblis utk menyerang waktu doa saya, saya menjadi 
>sadar dan semakin giat berdoa belajar utk tdk melupakan utk waktu 
>doa. 
>Thanks and regards, 
>Cathy 

Redaksi: 
Sharing dari Sdr. Catharina di atas menolong kita untuk mengerti betapa pentingnya 
doa, itu sebabnya jelas setan tidak ingin kita berdoa. Ini adalah peperangan rohani. 
Karena itu marilah kita bersatu hati berdoa memenangkan peperangan ini.  

Bagi pembaca yang ingin mengirimkan kesaksian tentang persekutuan doa 
gereja/kelompok anda, redaksi akan sangat senang menerimanya. :)  

 

URL/Link Edisi ini  

• CMD http://www.cmd.org.nz/mission.html  
• FridayFax http://www.egroups.com/groups/FridayFax/  
• IFC http://www.gospelcom.net/ifc/newsletter.shtml  

"Semangat untuk bertahan kita dapatkan,  
saat kita bertelut di hadapan Tuhan."  

 

“  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/mission.html
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 13/April/2001  
Editorial 

Salam dalam Kasih Kristus.  

Paskah segera tiba. Bagaimana persiapan anda dalam menghadapi PASKAH tahun 
ini? Semoga PASKAH tahun ini menggugah hati kita untuk semakin menghargai 
pengorbanan Kristus dengan memberitakan kasihNya yang luar biasa itu kepada orang 
lain dengan cara yang sesuai dengan keadaan dan kemampuan kita. Kesaksian misi 
kita kali ini akan menolong kita untuk membuka mata dan melihat setiap keadaan 
sebagai kesempatan melayani dan menyatakan kasih Kristus kepada orang lain. Oleh 
karena itu kami ingin menantang anda dengan pertanyaan berikut ini: "Apakah satu hal 
yang akan anda lakukan pada perayaan PASKAH tahun ini untuk menunjukkan kasih 
Tuhan kepada orang lain?"  

Untuk menolong anda maka kami juga sediakan alamat-alamat URL dalam kolom 
Sumber Misi, yang berisi informasi program follow-up, khususnya bagaimana menolong 
petobat baru untuk semakin bertumbuh dalam Tuhan.  

Selamat menunjukkan kasih Tuhan kepada orang lain!  

Redaksi e-JEMMi  
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Sumber Misi  

Melayani orang yang telah mengenal Kristus, khususnya petobat baru adalah cukup 
vital, karena mereka masih harus terus bertumbuh. Bagaimana menolong jemaat Tuhan 
yang masih baru untuk mendapatkan pelayanan follow-up? Berikut ini adalah beberapa 
Situs (berbahasa Inggris) yang dapat anda gunakan sebagai referensi:  

Power To Change 

==> http://www.powertochange.com/ 
Dilaporkan, setiap hari ada 5 sampai dengan 6 orang menerima Kristus sebagai Tuhan 
dan Juruselamat setelah mengunjungi Situs "Power To Change" ini. Situs ini 
menyediakan sebuah paket berkualitas tinggi yang terdiri dari kesaksian, berita Injil dan 
bahan-bahan penginjilan lain. Tapi selain itu tersedia juga bahan-bahan follow-up yang 
berguna untuk menolong petobat baru bertumbuh.  

Whychrist 

==> http://www.whychrist.com/admin/ 
"WhyChrist", salah satu Situs Penginjilan yang memiliki jangkauan yang cukup luas. Di 
dalamnya tersedia juga program koordinasi follow- up yang sangat bagus. Melalui Situs 
ini, anda juga dapat mengetahui program dan rencana Penginjilan "WhyChrist" di masa 
mendatang.  

Followup 

==> http://www.webauthors.org/guide/webcounsel.html 
Berbagai macam informasi untuk bahan follow-up dapat anda temukan dalam Situs 
"FollowUp" ini. "FollowUp" juga menyediakan bahan-bahan literatur yang cocok untuk 
para petobat baru. Selain itu Situs ini juga menyediakan link-link ke Situs Web 
Penginjilan yang lain.  

World Christians 

==> http://www.worldchristians.org 
Orientasi tema dari Situs yang berisi 85 pelajaran gratis ini adalah "Help Finish The 
Great Commision" (Membantu menyelesaikan Amanat Agung).  

  

http://www.powertochange.com/
http://www.whychrist.com/admin/
http://www.webauthors.org/guide/webcounsel.html
http://www.worldchristians.org/
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Doakan Misi Dunia  

International 

Proyek "Jesus Film" dalam salah satu laporannya mengatakan bahwa mereka telah 
berhasil dalam melakukan kerjasama pelayanan outreach. Mereka mengatakan bahwa 
banyak orang telah memberikan respon positif terhadap cara-cara kreatif yang 
digunakan orang Kristen untuk memberitakan Injil, seperti yang mereka lakukan dengan 
menyajikan Film YESUS. Saat ini, para pekerja "Operation Mobilization" dari kapal 
"Logos II" akan mengunjungi kota-kota pelabuhan di seluruh dunia, dan mereka akan 
menggunakan Film YESUS dan metode-metode pelayanan outreach yang lain untuk 
mengabarkan Injil.  
Sumber: Mission Network News March 27th 2001  

• Doakan untuk para pekerja "Operation Mobilization" dari kapal "Logos II" agar dapat 
menjalankan tugas "Amanat Agung" dengan sebaik-baiknya.  

• Berdoa juga agar gereja-gereja setempat dapat memelihara iman para petobat baru 
tersebut.  

India 

Meskipun televisi tidak lagi menayangkan peristiwa dan korban bencana gempa bumi, 
masih banyak kebutuhan yang diperlukan oleh para korban. Gempa bumi yang melanda 
Gujarat bulan Januari yang lalu telah mengakibatkan ratusan ribu orang kehilangan 
rumahnya. Perwakilan dari "Operation Mobilization" mengatakan bahwa gempa itu telah 
membuka jalan bagi orang-orang Kristen untuk menceritakan tentang Injil. Mereka tidak 
pernah merasa diterima sebaik ini, sebelum gempa bumi terjadi. Untuk melayani para 
korban itu, masih dibutuhkan dokter, perawat dan juga dana. Selain itu, "Operation 
Mobilization" berencana untuk menjangkau wilayah yang sangat sedikit menerima 
bantuan atau bahkan belum menerima bantuan sama sekali.  
Sumber: Mission Network News March 28th 2001  

• Doakan untuk pelayanan "Operation Mobilization" agar segera mendapat tambahan 
tenaga medis dan juga dana.  

• Berdoa juga supaya para petobat baru dapat terpelihara imannya sehingga dapat terus 
bertumbuh.  

China 

Kebangunan rohani baru-baru ini telah melanda sebuah kampus di China Utara, yang 
membuahkan 48 orang petobat baru. Dosen-dosen Kristen di kampus tersebut sedang 
mendoakan diraihnya 100 orang petobat baru sebelum semester ini berakhir. 
"Kebangunan rohani ini sungguh- sungguh merupakan karya Allah yang luar biasa," 
kata seorang dosen yang menyediakan waktu malamnya selama beberapa minggu ini 
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untuk me- follow up dan memuridkan para petobat baru tadi. "Allah telah menggerakkan 
baik orang Amerika maupun China yang beragama Kristen untuk bekerja sama dalam 
sebuah tim. Ada yang menanam benih Injil, yang lain menyiram, ada pula yang 
memanen dan ada lagi yang menyiapkan persemaian." Ketika para mahasiswa Kristen 
ini menyelesaikan kuliahnya dalam beberapa tahun mendatang, mereka akan tersebar 
ke seluruh propinsi di seluruh China untuk bekerja. Mereka akan melakukannya 
bersama dengan Kristus dalam hati dan dengan kerinduan untuk menceritakan tentang 
Kabar Baik bagi penduduk China yang belum pernah mendengarnya.  
Sumber: NEWSBRIEF--2001-03-02  

• Bersyukur untuk kebangunan rohani yang telah terjadi di kampus di China Utara.  

• Berdoa agar para mahasiswa yang baru bertobat tersebut dengan sungguh-sungguh 
menempa kerohanian dan pengetahuan mereka di kampus untuk mempersiapkan diri 
menjadi saksi-saksi Kristus yang akan mengabarkan Injil ke seluruh propinsi di China.  
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Doa Bagi Indonesia  

40 Hari Doa untuk Gerakan Kebangunan Rohani Nasional dan Global 

4 April: Berdoa agar Kristus segera datang untuk mengakhiri semua peperangan.  
Mazmur 46:8-10, Lukas 20:18, Efesus 2:17  

5 April: Mintalah pada Kristus untuk memenuhi nubuatan-Nya. 
Mazmur 102:18-22, Markus 11:17, Wahyu 5:9-10  

6 April: Mintalah pada Yesus untuk memberikan petunjuk pada setiap orang sesuai dengan 
cara-Nya. 
Yesaya 2:2-3, Yohanes 8:2, Kolose 1:19-20  

7 April: Berdoa agar segala bangsa dapat mengakui keTuhanan Kristus. 
Zakharia 9:9-10, Yohanes 12:19, Roma 15:12  

8 April: Minggu Palem - mintalah agar Allah melawat dunia dengan kuasa keselamatan-Nya. 
Mazmur 24:3-10, Lukas 19:37-40, Wahyu 22:20  

Doa Bagi Suku  

Suku Lintang (Sumatera Selatan) 

Populasi  : 70.000  
Bahasa  : Lintang  
Anggota Gereja  : 0%  
Alkitab dalam bahasa Lintang  : Tidak Ada  
Film Yesus dalam bahasa Lintang  : Tidak Ada  
Siaran radio pelayanan dalam bahasa Lintang  : Tidak Ada  

Kawasan pegunungan Bukit Barisan di Sumatera Selatan merupakan tempat tinggal 
suku Lintang, diapit oleh suku Pasemah dan Rejang. Suku Lintang merupakan salah 
satu suku Melayu yang tinggal di sepanjang tepi sungai Musi di Propinsi Sumatera 
Selatan. Secara geografis, ada 4 `pintu masuk' ke daerah mereka: Muarapinang, 
Pendopo, Tebingtinggi dan Ulumusi. Suku Melayu Lintang hidup dari bercocok tanam 
yang menghasilkan: kopi, beras, kemiri, karet dan sayur-sayuran. Mereka juga beternak 
kambing, kerbau, anjing, ayam, itik, bebek, dll. Kondisi perekonomian suku Lintang 
masih sangat memprihatinkan, sehingga mereka tidak segan-segan melakukan hal-hal 
yang negatif untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Pemimpin masyarakat 
biasanya adalah kaum pria dan orang Lintang asli. Kepemimpinan kaum pria ini sudah 
melekat kuat dalam masyarakat Muslim. Bila timbul konflik, mereka menyelesaikannya 

http://alkitab.mobi/?Mazmur+46%3A8-10%2C
http://alkitab.mobi/?Lukas+20%3A18
http://alkitab.mobi/?Efesus+2%3A17
http://alkitab.mobi/?Mazmur+102%3A18-22
http://alkitab.mobi/?Markus+11%3A17
http://alkitab.mobi/?Wahyu+5%3A9-10
http://alkitab.mobi/?Yesaya+2%3A2-3
http://alkitab.mobi/?Yohanes+8%3A2
http://alkitab.mobi/?Kolose+1%3A19-20
http://alkitab.mobi/?Zakharia+9%3A9-10
http://alkitab.mobi/?Yohanes+12%3A19
http://alkitab.mobi/?Roma+15%3A12
http://alkitab.mobi/?Mazmur+24%3A3-10
http://alkitab.mobi/?Lukas+19%3A37-40
http://alkitab.mobi/?Wahyu+22%3A20
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di tingkat keluarga; bila masih tidak bisa diselesaikan, masalahnya akan dibawa ke para 
pemimpin/penatua desa. Kalau tetap tidak bisa diselesaikan, biasanya akan dibawa ke 
polisi/makamah agama. Saat ini orang Lintang membutuhkan perbaikan sarana-sarana 
kesehatan, karena banyaknya penyakit yang menyerang mereka, antara lain: malaria, 
typhus, penyakit kulit, diare, infeksi saluran pernafasan, dll, akibat cara hidup mereka 
yang kurang bersih. Mereka juga butuh saluran air bersih karena selama ini masih 
sepenuhnya bergantung pada air sungai. Dalam bidang pendidikan mereka 
membutuhkan guru karena banyaknya sekolah yang kekurangan tenaga pengajar. 
Sektor pertanian pun masih sangat perlu diperbaiki guna meningkatkan produksi 
pertanian masyarakat di daerah ini.  

Pokok Doa  

1. Berdoa bagi agar ada orang/lembaga/gereja yang digerakkan oleh Tuhan untuk 
melayani dan mengadopsi suku Lintang.  

2. Berdoa agar ada perbaikan sarana-sarana kesehatan dan tenaga medis Kristen yang 
terbeban untuk melayani suku ini.  

3. Berdoa agar ada tenaga pengajar Kristen yang juga terbeban untuk melayani suku 
Lintang ini.  

 
Sumber: CD-ROM SABDA  
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Kesaksian Misi: "Apakah yang di Tanganmu Itu?"  

Oleh Harvey Moore, San Diego, California  

Sebagai seorang calon pendeta, saya mendapat kesempatan untuk menyampaikan 
kotbah pada acara informal di rumah perawatan di sebuah kota kecil. Tetapi saya baru 
sadar kemudian bahwa ternyata para penghuni rumah tersebut adalah orang-orang 
yang telah memutih rambutnya. Pada pagi Sabtu itu, rasa takut mulai memenuhi benak 
saya. Saat itu saya baru berumur 21 tahun. Apa yang dapat saya sampaikan pada 
orang-orang lanjut usia ini?  

Untuk menutupi rasa cemas saya, maka sebagai langkah awal saya menemui mereka 
terlebih dulu untuk berkenalan. Hampir setiap orang menceritakan permasalahan yang 
sama yaitu bahwa mereka merasa tidak mempunyai apa-apa untuk dapat menolong 
orang lain. Mendengar cerita- cerita itu, saya segera tahu pesan apa yang harus saya 
sampaikan dalam khotbah saya, yaitu "Percakapan antara Musa dengan Allah di semak 
duri yang menyala" (Keluaran 3). Pasal itu menceritakan tentang Musa yang merasa 
tidak mampu mengemban tugas untuk memimpin bangsa Israel. Kesimpulan dari pasal 
tersebut adalah bahwa setiap orang, entah berapapun usianya, pasti memiliki sesuatu 
yang dapat dipakai untuk menolong orang lain."  

Diskusi yang hidup pun terjadi. Lalu dari ruang sebelah, Ibu Bean memanggil saya dari 
tempat dia terbaring. Dengan memandang mata saya, Ibu Bean bertanya, "Nak, apakah 
engkau yakin dengan apa yang engkau sampaikan tadi?" "Ya, sangat yakin," jawab 
saya.  

Ibu Bean melanjutkan, "Aku telah melekat di tempat tidur ini selama lima belas tahun. 
Katakan padaku, bagaimana aku dapat menolong orang lain." Saya mengulang Firman 
Tuhan dalam Alkitab kepadanya, "Apakah yang di tanganmu itu?" (Keluaran 4:2a).  

Ibu Bean menjawab, "Tidak ada, hanya sebuah telepon. Dan apakah manfaat telepon 
itu sedangkan aku tidak memiliki seorang pun untuk aku telepon?"  

"Saya tidak memiliki jawaban untuk saat ini," jawab saya dengan jujur. "Tapi mengapa 
kita tidak mendoakan hal ini?" Lalu kami berdoa bersama dan dia terlihat lebih baik.  

Malam itu saya mulai memikirkan Ibu Bean dan pernyataannya bahwa dia tidak memiliki 
seseorang untuk ditelepon. Bagaimana kalau saya mencarikan orang-orang yang dapat 
diteleponnya?  

Di gereja tempat saya ditugaskan, saya mulai bertanya kepada ketua- ketua komisi, 
"Tidakkah lebih baik bila kita memiliki seseorang yang dapat menelepon dan 
mengingatkan setiap anggota komisi setiap kali mengadakan pertemuan/rapat?" Hari itu 
juga, saya memperoleh daftar 36 nama dari sebuah buku catatan yang segera saya 
berikan pada Ibu Bean. Meskipun ragu-ragu, dia setuju untuk menghubungi nama-nama 
tersebut lewat telepon dan mengingatkan mereka tentang jadwal pertemuan.  

http://alkitab.mobi/?Keluaran+4%3A2a
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Selama seminggu itu, saya mengumpulkan nama-nama dari kelompok lain. Lalu pada 
hari Sabtu berikutnya, bahkan sebelum saya sempat duduk di kursi, Ibu Bean sudah 
menanyakan mengenai nama-nama lain yang dapat dia hubungi. Ibu Bean bercerita, 
"Pada mulanya aku berpikir bahwa aku hanya sekedar mengingatkan mereka. Tetapi 
ada beberapa di antara mereka yang ingin tahu dan mengenalku, dan kami benar-benar 
melanjutkan percakapan kami. Mereka mengatakan keinginan mereka untuk sharing 
lagi dengan saya pada minggu berikutnya!"  

Saat saya lulus dari seminari, Ibu Bean telah mengenal hampir setiap orang di kota itu. 
Dan kami berdua memahami bahwa ketika kita memakai apa yang Tuhan berikan dan 
sediakan pada kita, maka tidak dapat dibayangkan lagi tentang berapa banyak hal yang 
dapat kita lakukan dengan pemberian itu.  

 
Sumber: Guidepost, March 1999  

Dari Meja Redaksi: Kirim Kesaksian  

PASKAH telah di ambang pintu, bagi anda yang ada di ladang misi yang ingin 
membagikan kesaksian seputar PASKAH yang terjadi di daerah anda, silakan kirim 
kesaksian tsb. ke <Endah@sabda.org>  

Surat Anda  

Dari: Sapta Putra <Sapta.Putra@> 
Subject: Re: [i-kan-misi] e-JEMMi - Edisi 04-12 2001 -- Doa 
>Dear e-misi 
>Terima kasih atas pokok-pokok doanya. Kami dalam PA mahasiswa 
>Kristen Indonesia di James Cook University - Townsville, ikut 
>menggumuli dengan doa khususnya untuk Indonesia. 
>Tuhan memberkati 

Redaksi: 
Puji Tuhan! Kami yakin Tuhan akan mendengar doa umatNya yang bersatu untuk 
memohon belas kasihan Tuhan bagi bangsa kita tercinta, Indonesia. Marilah kita terus 
menggalang persatuan iman melalui doa.  

 

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/messages/whatintheworld  
• Guidepost http://www.guidepost.org/  

mailto:Endah@sabda.org
http://www.egroups.com/groups/FridayFax/
http://www.gospelcom.net/ifc/newsletter.shtml
http://www.egroups.com/messages/whatintheworld
http://www.guidepost.org/
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"Hidup Bagi Yesus adalah Alasan yang Terbaik untuk Hidup"  

 

“  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/2001  
Editorial 

Salam Sejahtera!  

"...Ia tidak ada di sini, sebab Ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakan-Nya..."  

< http://www.bit.net.id/SABDA-Web/Mat/T_Mat28.htm 28:6 > 

Ayat yang menyatakan tentang fakta kebangkitan Yesus. Fakta yang memberikan 
jaminan kepastian bahwa Yesus adalah Allah dan kepercayaan kita kepada-Nya 
tidaklah sia-sia.  

Kiranya sukacita PASKAH tahun ini akan menambah semangat kita untuk semakin giat 
mengabarkan berita sukacita tentang kebangkitan-Nya dan Kasih-Nya kepada setiap 
orang yang belum mengenal-Nya.  

Segenap Redaksi e-JEMMi mengucapkan, "Selamat PASKAH"  

Staf Redaksi  

  

http://www.bit.net.id/SABDA-Web/Mat/T_Mat28.htm
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Sumber Misi  

Easter at Gospelcom 

 
==> http://www.gospelcom.net/features/easter.shtml 
Saat berkunjung ke "Easter at Gospelcom", anda dapat menjumpai segudang artikel 
dan sumber-sumber PASKAH yang disediakan oleh beragam aliansi pelayanan yang 
tergabung dalam Gospelcom, yaitu ACTS International, American Tract Society, 
Bethany House Publishers, Bible Prayer Fellowship, FaithFacts, InterVarsity Press, 
Kregel Publications, NavPress, RBC Ministries, the late Dr. Richard C. Halverson, Ron 
Hutchcraft Ministries, The Illustrated Word dan Christian History Institute.  

Easter Balloons 

 
==> http://justthinkingpages.tripod.com/easter_balloon.html 
Balon penginjilan merupakan ide unik untuk anak-anak dan gereja dalam rangka 
merayakan sukacita PASKAH. Balon-balon ini akan menjadi sarana untuk 
mengabarkan Injil yang ditujukan bagi keluarga-keluarga lain yang belum mengenal 
Kristus yang ada di lingkungan di mana gereja berada. Melalui pesta balon ini, anda 
dapat mengikatkan ayat- ayat Alkitab yang bercerita tentang kebangkitan Yesus di 
setiap balon. Selain itu cantumkan juga nama gereja dan alamatnya agar mereka dapat 
menemukan gereja anda. Pesta ini dapat dimulai dengan sebuah ibadah PASKAH di 
dalam gedung gereja lalu ibadah diakhiri dengan pelepasan balon-balon tersebut ke 
udara di halaman gereja. Informasi dan instruksi selengkapnya dari aktivitas ini dapat 
anda simak langsung dari alamat Situs Web Easter Baloons di atas.  

A Better Easter Tradition 

==> http://ourworld.compuserve.com/homepages/Brad_Haugaard/easter.htm 
Dalam Situs ini, anda dapat menjumpai berbagai hasil kreatif untuk menggambarkan 
dan menceritakan arti PASKAH kepada anak-anak.  

SermonsNet 

==> http://www.sermonsnet.com/ (SermonsNet) 
==> http://www.sermonsnet.com/Data/Special/Easter.doc 
(Free Easter sermon -- (Microsoft Word format) Jika anda sedang mencari ide-ide 
khotbah baru, maka anda dapat berkunjung ke Situs SermonsNet. Situs ini 
menyediakan contoh-contoh khotbah, dan bila tertarik maka anda dapat berlangganan 
newsletter- nya. Dalam rangka memperingati PASKAH, SermonsNet menyediakan 
sebuah kotbah PASKAH yang berjudul "Proofs of the Resurrection" yang dapat di-
download secara gratis.  

http://www.gospelcom.net/features/easter.shtml
http://justthinkingpages.tripod.com/easter_balloon.html
http://ourworld.compuserve.com/homepages/Brad_Haugaard/easter.htm
http://www.sermonsnet.com/
http://www.sermonsnet.com/Data/Special/Easter.doc
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ICW Edisi Khusus Paskah (No. 98) Dan E-Binaanak Edisi Paskah (25,26,27) 

 
==> <subscribe-i-kan-BinaAnak@xc.org>  
==> <subscribe-i-kan-ICW@xc.org>  
==> http://www.sabda.org/icw/ 01-098.htm 
ICW edisi khusus PASKAH ini menyediakan banyak informasi seputar sumber informasi 
PASKAH yang berisi renungan/artikel/cerita/musik PASKAH, dll. baik yang berbahasa 
Indonesia maupun Inggris. Juga ada banyak Tip/Trik, dan informasi lain seputar Paskah 
di muat dalam edisi-edisi e-BinaAnak terakhir. Selamat nikmati :) [Jika anda belum/ingin 
mendapatkan edisi ini, segera kirim email ke < endah@sabda.org >, dan kami akan 
mengirimnya ke alamat anda.]  

Beberapa sumber PASKAH yang lain: 

Joyful Heart  
==> http://joyfulheart.com/easter/ 
Easter in Cyberspace: A Christian Perspective  
==> http://www.njwebworks.com/easter 
A Holy Easter  
==> http://www.rockies.net/~spirit/sermons/easterpage.html 
Christianity Today  
==> http://www.christianitytoday.com/holidays/easter/ 
Billy Graham Evangelistic Association  
==> http://www.billygraham.org/easter/ 

 
Sumber: INTERNET FOR CHRISTIANS Edisi Maret dan April 2001  

  

mailto:subscribe-i-kan-BinaAnak@xc.org
mailto:subscribe-i-kan-ICW@xc.org
http://www.sabda.org/icw/
mailto:endah@sabda.org
http://joyfulheart.com/easter/
http://www.njwebworks.com/easter
http://www.rockies.net/~spirit/sermons/easterpage.html
http://www.christianitytoday.com/holidays/easter/
http://www.billygraham.org/easter/
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Doakan Misi Dunia  

Papua Nugini 

Baru-baru ini telah dibuat sebuah alat baru yang dapat digunakan untuk menolong 
proses penginjilan dan pemuridan di Papua Nugini. Beberapa staf JAARS, organisasi 
penerbangan dari Wycliffe Bible Translators, dan lembaga lain bersama-sama melayani 
sebuah wilayah yang dihuni oleh suku Alekano. Mereka membantu menerjemahkan 
Alkitab ke dalam bahasa Alekano yang sangat menolong pembuatan video "Lukas". 
Menceritakan Injil melalui audio visual seperti ini memberikan dampak yang sangat 
besar, karena suku Alekano belum pernah menyaksikan hal itu sebelumnya. Tim 
pelayanan di sana percaya bahwa Allah memakai video tersebut, bahkan tidak hanya 
untuk penginjilan, karena video ini juga menjadi alat untuk mengajarkan tentang Alkitab. 
Tim ini yakin bahwa video tersebut akan dilihat banyak orang karena fasilitas listrik 
sudah ada di setiap desa dan banyak orang sudah mempunyai video player.  
Sumber: WHAT IN THE WORLD...is God doing? April 2001  

• Bersyukur untuk tim yang dengan setia melayani suku Alekano dan juga bersyukur untuk 
proses penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa Alekano.  

• Doakan agar cara baru itu dapat digunakan untuk menjangkau lebih banyak lagi suku 
Alekano yang belum mengenal Injil.  

Thailand 

Masih ingatkah anda tentang pelayanan kesehatan yang kami bahas dalam beberapa 
edisi yang lalu. Salah satu dari lembaga kesehatan itu, Medical Ambassadors 
International (MAI), telah berhasil membuka pintu untuk mengabarkan Injil di Thailand. 
Seorang perwakilan dari MAI yang baru saja pulang dari Thailand menceritakan bahwa 
MAI telah memulai sebuah program Community Health Evangelism. Program ini sangat 
menolong para pemimpin Kristen lokal dan fleksibilitas program ini merupakan bagian 
dari strategi yang mereka gunakan untuk melayani beberapa kelompok terabaikan dan 
suku-suku pedalaman. Program ini sangat mendukung pelayanan yang sebelumnya 
telah dilakukan oleh para pemimpin Kristen lokal di Thailand. Baik mereka yang sedang 
menolong di bidang pertanian, pendidikan kesehatan, dan pengembangan ekonomi, 
atau mereka yang sekaligus menggunakan kesempatan itu untuk menceritakan cerita-
cerita Alkitab. Semua orang Thailand itu -- baik kelompok suku, penganut animisme, 
Muslim, dsb.-- sangat terbuka untuk mendengarkan cerita-cerita Injil.  
Sumber: NEWSBRIEF--2001-03-02  

• Bersyukur untuk setiap hati yang terbuka untuk menerima taburan benih-benih Injil.  

• Doakan agar benih-benih itu tumbuh dan mereka dapat menjadi murid-murid Kristus.  
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• Berdoa juga untuk MAI, para pemimpin Kristen lokal, dan lembaga- lembaga lain yang 
ikut melayani di Thailand, agar mereka dapat melakukan tugas pelayanan mereka 
sebaik-baiknya.  

Mongolia 

Angin kencang dan badai salju tidak dapat menghalangi sebuah tim, yang terdiri atas 
penduduk Mongolia yang telah percaya pada Yesus, untuk mengabarkan Injil ke 
wilayah-wilayah terpencil di negara Mongolia. Allah yang setia telah menarik banyak 
orang datang kepada Kristus melalui pelayanan mereka yang telah menempuh 
perjalanan sepanjang 3000 mil. Ketika baterai mobil yang dikendarai tim itu membeku 
sesampainya di wilayah pertambangan, sekelompok pria berhenti untuk membantu tim 
itu. Pada saat truk itu bisa dijalankan, 3 orang dari sekelompok pria tadi bersedia 
menerima Kristus dalam hidupnya. Di desa lain, sebuah keluarga yang terdiri dari 4 
orang juga menerima Kristus. Demikian juga di desa berikutnya, sepasang orang yang 
sudah cukup umur menerima Yesus dan dibaptis. Di desa yang lain lagi, 8 remaja juga 
minta untuk dibaptis.  
Sumber: NEWSBRIEF--2001-03-02  

• Bersyukur pada Tuhan karena telah membuka hati orang-orang Mongolia tersebut untuk 
menerima kebenaran Injil.  

• Doakan agar mereka dapat menjadi saksi-saksi Kristus di desa  mereka masing-masing 
dan mengajak penduduk desa datang kepada Kristus.  
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Doa Bagi Indonesia  

Persiapan dan perayaan Paskah 

• Doakanlah untuk persiapan perayaan PASKAH yang dilakukan oleh semua gereja di 
Indonesia.  

• Berdoa agar PASKAH tahun ini dapat menggugah dan mendorong semangat  umat 
Tuhan untuk memberikan kesaksian tentang Yesus yang bangkit dan menang dari 
kematian!  

• Doakan supaya PASKAH tahun ini menjadi langkah awal dimulainya gerakan doa di 
berbagai kota sehingga setiap kota dapat mengalami pertobatan dan lawatan Tuhan.  

• Doakan untuk keamanan menjelang dan selama PASKAH agar tidak terjadi hal-hal yang 
memperuncing ketegangan.  

Doa Bagi Suku  

Suku Loloan (Bali) 

Rumpun  : Bali  
Jumlah Penduduk  : 15.000  
Kristen yang diketahui  : 0  
Persentase Kristen  : 0%  
Alkitab  : Belum  
Film Yesus  : Belum  
Radio  : Belum  

Suku ini terutama tinggal di daerah kab. Jembrana, Bali dan berdiam di beberapa desa 
seperti desa Pengembangan, Tegal Badeng Islam, Cupel Tukadaya, Banyubiru, Tuwed, 
Candi kusuma, Sumber Sari, Kelatan dan beberapa desa lainnya. Suku Loloan, 
sebagian besar beragama Islam dan tinggal di tengah masyarakat Bali yang mayoritas 
beragama Hindu Dharma. Masyarakat Loloan merupakan keturunan pendatang dari 
Sulawesi, Kalimantan dan sebagian dari Malaysia.  

 

 

 



e-JEMMi 2001 
 

171 
 

Pokok Doa  

1. Berdoa agar gereja-gereja di Bali dapat memberi pelayanan bagi suku ini. Doakan juga 
untuk orang/gereja/yayasan Kristen lain yang memiliki hati yang penuh belas kasihan 
kepada suku Loloan dan mengirim utusan Injil untuk bersedia melayani suku ini.  

2. Berdoa untuk sejumlah murid Kristus (pendatang) yang tinggal di Kab. Jembrana dan 
sekitarnya supaya mereka menjadi garam dan terang di tengah-tengah orang Loloan.  

3. Berdoa agar Tuhan melembutkan hati orang Loloan agar hati mereka terbuka dan mau 
menerima Injil.  

4. Berdoa agar kuasa kegelapan yang ada pada suku ini dipatahkan dalam nama Tuhan 
Yesus, sehingga mereka yang masih terbelenggu dapat dibebaskan dan mengalami 
hidup baru.  

5. Berdoa agar ada literatur/Alkitab dan pelayanan radio yang dapat diterjemahkan dan 
disebarkan kepada suku ini sehingga mereka dapat mempelajari berita Injil.  

 
Sumber: CD-ROM SABDA  
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Kesaksian Misi: Paskah Terindah Dalam Hidupku  

(oleh Eddie Ogan)  

Aku tidak akan pernah melupakan PASKAH tahun 1946. Saat itu, aku masih berumur 
14 tahun, adikku Ocy berumur 12 tahun dan kakakku Darlene 16 tahun. Kami tinggal 
bersama Mama. Meskipun hidup kami pas- pasan, kami berempat tahu apa yang kami 
lakukan. Papaku meninggal 5 tahun sebelumnya, meninggalkan Mama seorang diri 
dengan 7 anak yang masih sekolah. Pada tahun 1946 itu, kakak-kakakku perempuan 
telah menikah dan kakak-kakakku yang laki-laki sudah meninggalkan rumah.  

Sebulan sebelum PASKAH, pendeta di gereja kami mengumumkan bahwa akan ada 
persembahan khusus PASKAH yang akan diberikan kepada sebuah keluarga miskin. 
Dia meminta jemaatnya, tentu termasuk kami berempat, untuk menghemat uang dan 
menyisihkannya untuk persembahan. Sesampainya di rumah, kami berempat 
mendiskusikan tentang apa yang bisa kami perbuat. Kami memutuskan untuk membeli 
50 pound kentang untuk persediaan makanan selama 1 bulan. Ini berarti menghemat 
uang belanja kami sebesar $20 dan dapat kami sisihkan untuk persembahan PASKAH 
itu.  

Lalu kami berpikir, apabila kami menggunakan lampu sehemat mungkin dan tidak 
mendengarkan radio, kami juga dapat menghemat bayaran listrik untuk bulan itu. 
Darlene akan bekerja membersihkan rumah dan halaman orang lain sebanyak mungkin 
bulan itu, lalu Ocy dan aku menjadi pengasuh anak (baby-sitter) bagi sebanyak mungkin 
keluarga yang kami dapat temui. Untuk setiap 15 sen uang, kami dapat membeli 
beberapa gulung benang katun yang cukup untuk membuat 3 buah gantungan pot, lalu 
dijual seharga $1 per biji. Dari penjualan gantungan pot itu, kami menghasilkan uang 
sebanyak $20.  

Bulan itu merupakan bulan terbaik yang kami alami. Setiap hari kami menghitung 
berapa jumlah uang yang dapat kami sisihkan. Setiap malam, dalam kegelapan, kami 
membicarakan tentang keluarga miskin yang akan menikmati persembahan uang dari 
gereja. Ada sekitar 80 jemaat yang beribadah di gereja kami, jadi kami membayangkan 
berapapun jumlah uang yang kami persembahkan, total persembahan dari seluruh 
jemaat pastilah 20 kali lebih besar dari jumlah uang yang dapat kami persembahkan. 
Selain itu, setiap Minggu Pendeta selalu mengingatkan jemaatnya tentang 
persembahan PASKAH tersebut.  

Sehari sebelum PASKAH, Ocy dan aku pergi ke toko bahan makanan untuk 
menukarkan seluruh uang koin kami dan manajer toko itu memberi kami uang kertas 
$20 sejumlah 3 lembar dan selembar $10. Kami berlarian sepanjang jalan menuju 
rumah untuk menunjukkan lembaran-lembaran uang kertas itu pada Mama dan 
Darlene. Kami belum pernah memiliki uang sebanyak itu sebelumnya. Malam itu kami 
berempat sangat bersukacita sehingga sulit bagi kami untuk memejamkan mata. Kami 
bahkan tidak peduli bahwa kami tidak punya baju baru untuk PASKAH; yang penting 
kami akan mempersembahkan uang jerih payah kami sebanyak $70 sebagai 
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persembahan PASKAH. Kami sungguh tidak sabar menunggu untuk segera sampai di 
gereja!  

Hujan mewarnai hari Minggu PASKAH pagi itu. Kami tidak memiliki payung padahal 
jarak gereja dengan rumah kami lebih dari 1 mil. Tapi hal itu tidak menjadi masalah bagi 
kami berempat. Ketika sampai di gereja sekujur badan kami basah kuyub. Darlene 
memanfaatkan potongan kardus bekas untuk menutupi sepatu usangnya yang mulai 
menganga. Tapi karena hujan, kardus itu hancur dan kakinya menjadi basah. Meskipun 
begitu, kami berempat duduk di gereja dengan perasaan sangat bangga.  

Kami duduk di barisan kedua dari depan. Aku mendengar beberapa remaja 
membicarakan tentang anak-anak keluarga Smith yang memakai baju-baju lama. Tapi 
walaupun aku memandang remaja-remaja itu berpakaian baju-baju baru, namun aku 
tetap merasa kaya. Ketika waktu persembahan tiba, Mama memasukkan $10, dan 
masing-masing kami memasukkan $20. Saat berjalan pulang seusai ibadah, kami terus 
bernyanyi. Saat makan siang, Mama memberi kejutan. Dia telah membeli selusin telur 
dan kami boleh menikmati telur-telur PASKAH kami dengan kentang-kentang goreng!  

Saat menjelang sore, kami lihat Pak Pendeta berkunjung ke rumah kami. Mama 
membukakan pintu dan berbicara dengannya sebentar. Lalu, Mama masuk kembali ke 
rumah dengan sebuah amplop di tangannya. Kami bertanya apakah isi amplop itu, tapi 
Mama tidak memberi jawaban. Mama membuka amplop itu dan didalamnya terdapat 
sejumlah uang, 3 lembar uang $20, selembar uang $10, dan 17 lembar uang $1. Mama 
memasukkan kembali uang itu ke dalam amplop. Tak sepatah katapun diucapkannya, 
kami hanya terpekur memandangi lantai. Perasaan kami yang semula seperti seorang 
milioner, kini terhempas menjadi seperti orang papa yang sangat miskin.  

Selama ini kami telah hidup sebagai anak-anak yang bahagia dan kami sering merasa 
kasihan dengan anak-anak yang tidak memiliki orang tua seperti kami, atau yang tidak 
mempunyai rumah yang penuh dengan saudara laki-laki dan perempuan serta sering 
dikunjungi anak-anak lain. Walaupun kami tidak memiliki cukup sendok dan garpu untuk 
masing-masing kami, namun justru menjadi sesuatu yang menyenangkan untuk 
berharap siapa yang akan mendapat garpu atau sendok yang lengkap malam itu. Dua 
pisau makan yang kami punyai harus kami pakai secara bergiliran.  

Aku tahu bahwa keluargaku tidak memiliki banyak barang seperti yang dimiliki keluarga 
lain, tetapi aku tidak pernah berpikir bahwa kami adalah keluarga miskin. Tapi, PASKAH 
tahun itu sungguh menyadarkan kami bahwa ternyata kami termasuk keluarga yang 
paling miskin di gereja kami.  

Aku sangat tidak suka dikatakan miskin. Tapi ketika aku melihat baju dan sepatu yang 
kupakai, hal ini membuatku merasa tidak lagi ingin pergi ke gereja. Setiap jemaat 
pastilah sudah tahu bahwa kami adalah keluarga miskin! Aku juga berpikir tentang 
sekolah. Saat itu aku ada di SMA kelas 1 dan meraih ranking 1 di antara 100 murid 
yang ada. Tapi apakah teman-teman di sekolah juga mengetahui bahwa aku termasuk 
orang miskin? Ingin rasanya aku memutuskan untuk keluar dari sekolah karena toh aku 
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telah menyelesaikan SMP dan telah memenuhi batas wajib belajar yang ditentukan 
aturan hukum yang berlaku saat itu.  

Kami duduk dan diam sepanjang sisa hari Minggu itu. Ketika hari menjadi gelap, kami 
semua langsung pergi tidur. Sepanjang minggu itu kami bertiga pergi ke sekolah dan 
langsung pulang ke rumah. Tidak ada selera untuk bercanda dan berbicara sama 
sekali. Ketika hari Sabtu tiba, Mama menanyakan apa yang ingin kami lakukan dengan 
uang persembahan itu. Apa yang kira-kira akan dilakukan orang miskin bila 
mendapatkan uang? Kami tidak tahu, karena selama ini kami tidak pernah merasa 
bahwa kami orang miskin....  

Kami bertiga sebenarnya tidak ingin pergi ke gereja hari Minggu itu, tapi Mama berkata 
bahwa kami harus tetap beribadah. Meskipun matahari bersinar cerah, tapi kami sama 
sekali tidak berbicara sepanjang perjalanan ke gereja. Mama mulai menyanyikan 
sebuah pujian, tapi tak satupun dari kami yang turut menyanyi dan Mama hanya 
menyanyikan satu bait saja. Ada seorang misionaris yang datang berkotbah di gereja 
kami Minggu itu. Dia menceritakan tentang bagaimana gereja-gereja di Afrika dibangun 
dengan menggunakan batu bata yang dikeringkan dengan tenaga matahari dan gereja-
gereja itu masih membutuhkan uang untuk membuat atap-atap gereja. Misionaris ini 
mengatakan bahwa uang sebesar $100 akan cukup untuk membuat atap gereja 
mereka. Pendeta gereja kami menghimbau, "Dapatkah kita memberi persembahan 
untuk menolong orang-orang di Afrika untuk membangun atap gereja mereka di sana?"  

Kami saling berpandangan dan untuk pertama kalinya sepanjang minggu itu, kami 
tersenyum. Mama dengan cepat mengambil amplop uang dari dompetnya. Dia 
memberikannya pada Darlene, lalu Darlene memberikannya padaku, dan langsung 
kuberikan ke Ocy, dan Ocy meletakkannya di kantong persembahan. Ketika 
persembahan itu dihitung, majelis mengumumkan bahwa jumlah semua persembahan 
yang terkumpul adalah "$100 lebih sedikit". Misionaris itu sungguh bersuka cita. Dia 
tidak menyangka akan mendapat persembahan yang begitu besar dari gereja yang kecil 
ini. Misionaris itu berkata, "Pasti ada orang-orang kaya di gereja ini."  

Perkataan itu menyentuh kami! Kamilah yang mempersembahkan $87 dari total 
persembahan "$100 lebih sedikit" tadi! Bukankah misionaris itu yang mengatakan 
bahwa kami kaya? Sejak saat itu, aku tidak pernah merasa miskin lagi. Aku selalu ingat 
betapa kayanya aku karena memiliki Yesus dalam hidupku.  

Kiriman dari David G.  

Surat Anda  

Dari: W&E J. <immanuel@> 
>Dear e-JEMMi, 
>Salam sejahtera dalam nama TUHAN Yesus Kristus. 
>Buku Operation World sedang ditulis kembali. Patrick Johnstone 
>minta didoakan. Rencana diprint 300 000 - 400 000 exemplar. 
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>Sudah terdaftar 237 negara. Diperkirakan akan diterbitkan pada 
>bulan September 2001. Dukung terus proyek ini dalam doa! 
>Teriring salam dan doa kami 
>W&E 

Redaksi: 
Bagian dari Buku Operation World karya Patrick Johnstone telah diterjemahkan dalam 
bahasa Indonesia dengan judul "Doakanlah Asia". e-JEMMi telah menampilkan 
beberapa profil negara (Asia) dari buku itu setiap bulannya. Doakan untuk penulisan 
edisi terbaru dari buku ini sehingga dapat diluncurkan sesuai waktu yang direncanakan.  

• Doakan juga ada yang ingin berkomitmen untuk mendukung proyek  

tersebut DAN proses penerjemahannya ke dalam bahasa Indonesia.  

 

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.cmd.org.nz/what  

"Jesus is Risen! He is Risen indeed!" 
 

“  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.gospelcom.net/ifc/newsletter.shtml
http://www.cmd.org.nz/what
http://alkitab.mobi/?Yesaya+6%3A8
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e-JEMMi 15/April/2001  
Editorial 

Salam dalam Kasih Kristus  

Minggu PASKAH telah berlalu, namun semangat PASKAH harus tetap menyala dalam 
hati dan memjadikan kita semakin giat dalam melayani. Berbicara tentang pelayanan, 
ternyata wanita pun dapat menjadi tulang punggung dalam suatu pelayanan. Mary 
Slessor di Nigeria, Rosalind Goforth di India, Gladys Aylward di China, Helen 
Roseveare di the Kongo, Rachel Saint di Ekuador, Betty Stain di China, Lilias Trotter di 
negara Muslim, dan Joy Ridderhof dengan Gospel Recordings adalah beberapa dari 
tokoh wanita terkenal yang telah melayani Allah melalui pelayanan outreach di berbagai 
negara.  

Dalam rangka menyambut hari Kartini, edisi kali ini akan mengulas tentang wanita dan 
pelayanannya di dunia misi, salah satunya adalah Jeanine Brabon. Di kolom Kesaksian 
Misi akan diulas tentang Jeanine Brabon yang merupakan perintis berdirinya Bellavista 
Bible Institute, sebuah seminari di balik dinding penjara. Beberapa sumber misi dan 
kesaksian-kesaksian lain seputar wanita juga dapat anda jumpai dalam edisi ini.  

Kiranya, edisi ini dapat menggugah semangat para wanita Kristen Indonesia untuk 
semakin giat dalam setiap pelayanan yang kita lakukan saat ini.  

Selamat melayani!  

Staf Redaksi.  
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Sumber Misi  

Beberapa sumber misi yang berisi tentang pelayanan dan masalah seputar/tentang 
wanita adalah:  

Bintang Pelajar Sekota 

==> http://www.sabda.org/misi/cerita/cerita48.htm  
==> http://www.sabda.org/misi/cerita/index.htm 
Tahukah anda tentang Maria Josephien Jacob? Beliau adalah seorang ibu yang 
melayani Tuhan dalam bidang literatur rohani dan telah menggunakan keahliannya 
untuk menerjemahkan Alkitab Kabar Baik untuk Masa kini secara lengkap (PL dan PB) 
dan Kabar Baik untuk Anak-anak ke dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Kisah 
selengkapnya dari ibu ini dapat anda simak dalam kisah "Bintang Pelajar Sekota" dan 
beberapa kisah lain dapat anda cari dalam Situs Cerita-cerita "Alkitab Di Seluruh Dunia: 
48 Kisah Nyata" (Grace W. McGavran). [Cat. Red.: Buku tsb. juga bisa anda dapatkan 
dalam CD SABDA dengan Nomor Topik 18700. Untuk membacanya, tekan F4 guna 
membuka kotak dialog "Tampilkan Topik". Selanjutnya, ketikkan Nomor Topik 18700, 
(untuk kisah "Bintang Pelajar Sekota" ketikkan Nomor Topik 18748) lalu tekan ENTER. 
Selamat membaca! ]  

Icw Edisi Khusus Wanita (No. 99) 

==> http://www.sabda.org/icw/ 01-099.htm 
ICW edisi khusus WANITA menyediakan segudang informasi seputar Situs/ sumber-
sumber pelayanan dari dan untuk WANITA. Jangan sampai ketinggalan untuk 
membacanya. Bila belum menerima edisi tersebut, segera kirim email ke < 
endah@sabda.org >.  

Omen's Journey Of Joy 

==> http://www.journeyofjoy.com 
==> http://www.journeyofjoy.com/help/link.html (For linking code 
and graphics to use) Situs yang sangat bagus ini baru saja di-update dan diperbaiki. 
Situs men's Journey of Joy berisi tentang presentasi Injil yang khusus ditujukan untuk 
para wanita. Karena itu, Situs ini merupakan link ideal bagi Situs-situs lain yang target 
pembacanya adalah para wanita.  

Safe Haven 

 
==> http://www.safehavenministries.com/index.html 
Situs SafeHaven dirancang untuk menjadi sebuah tempat yang aman bagi para wanita 
yang telah melakukan aborsi, agar mereka dapat menemukan penghiburan, 
pengharapan, pengertian dan penyembuhan dari rasa sakit akibat aborsi. SafeHaven 

http://www.sabda.org/misi/cerita/cerita48.htm
http://www.sabda.org/misi/cerita/index.htm
http://www.sabda.org/icw/
mailto:endah@sabda.org
http://www.journeyofjoy.com/
http://www.journeyofjoy.com/help/link.html
http://www.safehavenministries.com/index.html
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menyediakan informasi tentang sindrom post- abortion; krisis kehamilan; kesaksian dari 
para wanita yang pernah melakukan aborsi atau yang turut berpartisipasi dalam 
melakukan aborsi; sebuah bagian yang berjudul "finding forgiveness"; banyak link ke 
kelompok-kelompok pendukung dan sumber-sumber lain; dsb. Terlebih penting dari itu 
semua SafeHaven Ministries telah berperan dalam pelayanan outreach guna 
menjangkau setiap wanita yang menderita akibat sindrom post-abortion.  

Doakan Misi Dunia  

Internasional 

Pada akhirnya, Trans World Radio dapat menjangkau para wanita di negara-negara 
yang tertutup bagi Injil melalui sebuah program radio yang disebut Project Hanna. Salah 
seorang dari Project Hanna mengatakan bahwa kemungkinan program radio yang baru 
ini merupakan satu-satunya cara untuk menjangkau hati para wanita dengan Injil. "23% 
dari 3.04 milyar wanita di dunia ini beragama Muslim. Mereka, atau sebagian besar dari 
mereka terkungkung di rumah. Para misionaris tidak dapat berkomunikasi langsung 
dengan mereka. Tidak ada gereja di lingkungan mereka. Jadi, radio merupakan alat 
yang tepat." Program Women of Hope dari Project Hanna sudah tersedia dalam 9 
bahasa, dan sedang menerjemahkan dalam 5 bahasa baru. Meski tidak dapat 
menolong mereka secara jasmani, namun program ini paling tidak dapat menolong 
rohani mereka. Project Hanna tidak dapat mengubah keadaan, pemerintah ataupun 
budaya mereka, tetapi program ini dapat mengubah pikiran mereka. Dengan Kasih 
Yesus, project ini dapat menolong untuk mengubah hati mereka dan memberi mereka 
kekuatan untuk hidup dalam lingkungan mereka.  
Sumber: Mission Network News, February 22nd 2001  

• Doakan Project Hanna agar dapat melaksanakan misinya untuk menjangkau para 
wanita di negara-negara yang tertutup bagi Injil.  

• Berdoa supaya Allah melembutkan hati para wanita yang mendengarkan  program radio 
ini sehingga mereka dapat menerima Injil.  

• Doakan juga proses penerjemahan program tersebut dalam ke-5 bahasa  baru dan 
bahasa-bahasa lainnya, termasuk bahasa Indonesia.  

Romania 

Salah seorang pegawai dari Baptist for Life (BFL) mengatakan bahwa Romania 
sangatlah membutuhkan klinik-klinik untuk menangani krisis kehamilan, karena 
Romania merupakan salah satu negara yang menduduki peringkat aborsi tertinggi di 
dunia. Tiga dari empat kehamilan selalu berakhir dengan aborsi. Ada jutaan wanita 
yang menderita sindrom post-abortion. BFL tidak hanya berkomitmen untuk mendirikan 
klinik dan menolong problema aborsi, tetapi juga untuk memberitakan Injil. Setiap 
wanita yang datang ke klinik-klinik tersebut akan dapat mendengar cerita tentang Injil 
dengan jelas. Melalui pelayanan dari 3 klinik yang sekarang sudah didirikan, lebih dari 
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200 wanita telah menerima Yesus sebagai Juruselamat mereka.  
Sumber: WHAT IN THE WORLD...is God doing? January 2001  

• Bersyukur untuk pelayanan yang dilakukan oleh BFL melalui ketiga kliniknya.  

• Doakan proses follow up ke-200 petobat baru itu agar iman mereka dapat bertumbuh 
dan dapat menolong orang lain di sekitarnya.  

Konferensi: Second Women's Consultation On Ministry To Muslim Women 

Christar, Arab World Ministries, US Center for World Mission, dan Frontiers mission 
organizations sedang bekerja sama untuk menyelenggarakan konsultasi wanita tentang 
pelayanan bagi para wanita Muslim. Konsultasi ini akan diadakan di Eastern College 
(St. David's, PA, near Philadelphia), pada tanggal 8-10 Juni 2001. Para mahasiswa, 
misionaris dan wanita awam diundang untuk belajar dari para pekerja yang telah 
berpengalaman melayani para wanita Muslim, untuk membangun jaringan dengan para 
pekerja wanita yang terlibat dalam pelayanan bagi orang-orang Muslim, dan untuk 
menyiapkan serta memperlengkapi diri untuk terjun melayani orang Muslim. Pertemuan- 
pertemuan utama akan berfokus pada  

1. Konsep Tentang Allah;  
2. Bagaimana mengenalkan para wanita Muslim kepada Kristus;  
3. Mengatasi Ketakutan;  
4. Peperangan Rohani;  
5. Kerajaan Allah yang akan Datang.  

Konsultasi ini juga mengadakan beragam workshop dan menyediakan waktu bagi para 
wanita untuk saling berinteraksi sehingga mereka dapat lebih banyak belajar tentang 
Islam.  
Sumber: RESOURCES--2001-01-23  

• Doakan agar konsultasi ini didengar dan diikuti banyak orang.  
• Berdoa juga untuk setiap pribadi yang menyiapkan acara tersebut, para pembicara dan 

sarana-sarana yang dipakai.  

• Para peserta Konsultasi nantinya akan mendapat banyak berkat  sekaligus pengetahuan 
tentang pelayanan bagi orang Muslim, dan yang terpenting dapat menerapkan 
pengetahuan tersebut.  

 

  



e-JEMMi 2001 
 

180 
 

Doa Bagi Indonesia  

Konferensi "Praying Through the Window" 

• Doakan keamanan dan situasi di Jakarta yang akan menjadi tuan rumah bagi 
penyelenggaraan 2 konferensi "Praying Through the Window", yaitu konferensi tahunan 
ketiga dari "Women's Summit on the 10/40 Window" dan konferensi tahunan keempat 
dari "Praying With Power", pada bulan Mei 2001 ini.  

• Doakan para panitia yang mempersiapkan segala sesuatu untuk pelaksanaan 
konferensi tersebut.  

• Berdoa juga untuk setiap peserta yang akan mengikuti konferensi, agar mereka 
mendapat banyak berkat dan pengetahuan yang dapat di-sharingkan dan diterapkan di 
wilayah mereka masing-masing.  

e-KJDN [Kalender Jaringan Doa Nasional] 

• Pokok Doa 18 April 2001 -- Jaringan Doa Wanita (JDW) Doakanlah gerakan doa 
diantara para wanita agar lebih banyak lagi pendoa syafaat yang dibangkitkan untuk 
berdoa bagi transformasi kota. Berdoa bagi terjadinya kebangunan rohani diantara 
mereka. Doakan juga bagi terlibatnya mereka dalam pelayanan kepada generasi muda 
khususnya dalam pelayanan konseling.  

• Pokok Doa 19 April 2001 -- Jaringan Pelayanan Media (JPM) Doakanlah pengembangan 
JPM di Indonesia. Berdoa bagi rencana diadakannya expo media di beberapa kota 
besar di Indonesia. Berdoa agar melaluinya terjadi perubahan opini masyarakat yang 
mengarah kepada kebenaran dan kasih.  

• Pokok Doa 20 April 2001 -- Jaringan Persekutuan Kantor Nasional Bersyukur untuk 
keberadaan pelayanan persekutuan-persekutuan kantor yang ada. Doakan supaya 
wadah ini menjadi tempat di mana kaum profesi dibentuk menjadi saksi lewat profesinya 
di tengah- tengah pergumulan bangsa. Menanggapi banyaknya demonstrasi yang 
belakangan ini terjadi dan dilakukan oleh karyawan/kaum profesi, doakan supaya kaum 
profesi Kristen memiliki hikmat dari-Nya didalam bersikap, bertindak. ( 
Sumber: e-KJDN - April; < subscribe-i-kan-buah-doa@xc.org > )  

  

mailto:subscribe-i-kan-buah-doa@xc.org
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Doa Bagi Suku  

Suku Keninjal 

Rumpun  : Dayak  
Wilayah  : Kalimantan  
Jumlah Penduduk  : 25.000  
Kristen yang diketahui  : 0  
Persentase Kristen  : 0%  
Alkitab  : Belum  
Film Yesus  : Belum  

Suku Keninjal terletak di Kabupaten Sintang Kalbar. Adat dijunjung tinggi oleh 
masyarakat. Salah satu kesepakatan adat yang masih dipertahankan adalah 
Kesepakatan Adat Tanah. Intinya jika pemilik tanah mendapat kecelakaan dan 
meninggal di lokasi ladangnya, maka ia harus dikuburkan pada areal kecelakaan terjadi. 
Ladang ini tak boleh digunakan selama 10 tahun. Setelah itu dapat digunakan kembali 
atas persetujuan ahli waris. Itulah gambaran adat sangat mengikat kehidupan 
masyarakat Keninjal.  

Pokok Doa  

1. Gospel Recording telah menerjemahkan bagian Injil ke dalam bahasa suku Keninjal. 
Doakan supaya fasilitas yang telah tersedia ini dapat dimanfaatkan untuk melakukan PI 
bagi suku Keninjal.  

2. Doakan juga pengutusan supaya ada lembaga yang mengirim tenaga pelayan ke sana 
dan melayani Tuhan di sana.  

3. Doakan program pembangunan di wilayah suku Keninjal agar dapat terarah pada 
sasaran yang jelas.  

 
Sumber: CD-ROM SABDA  
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Kesaksian Misi: Jeanine Brabon  

Di bulan Pebruari 1991, Jeanine Brabon, seorang misionaris dari OMS International 
yang juga merupakan seorang profesor Perjanjian Lama di Biblical Seminary di 
Colombia, telah mendengar terjadinya revival dari para assasin dan teroris di Bellavista 
National Jail, sebuah penjara yang terkenal di Medellin. Seorang mantan napi dari 
penjara tersebut, Oscar Osorio, telah diubahkan oleh Yesus Kristus, dan dia 
mengundang Brabon untuk menyaksikan revival itu dari dekat.  

Keesokan harinya, Osorio, yang sekarang menjadi pendeta penjara, menjemput Brabon 
dan mengantarnya ke Bellavista. Dalam perjalanan, Osorio meminta kesediaan Brabon 
untuk berkhotbah di hadapan para napi. "Siapa saja pendengarnya?" tanya Brabon. 
Osorio menjawab, "Sicario dan teroris." (Di lingkungan pengedar narkoba di Colombia, 
sicario adalah istilah untuk pembunuh bayaran.) "Oke," jawab Brabon, "aku bersedia 
melakukannya."  

Ketika keduanya sampai di Bellavista, Brabon menjadi objek kecurigaan dari para 
pengawal penjara dan sesuai prosedur, mereka memeriksa Brabon dan mengambil 
sidik jarinya. Sesudah pemeriksaan itu selesai, mereka berdua diijinkan memasuki 
wilayah yang terkunci, tempat dimana para napi tinggal.  

Melawan rasa takut dalam dirinya, Brabon mengkhotbahkan tentang belas kasih Allah di 
hadapan para napi, dan setelah selesai dia duduk kembali di tempatnya. Saat itu dia 
melihat, ada 23 napi yang berwajah sangar telah meneteskan air mata. Mereka maju ke 
depan dan berdoa untuk menerima keselamatan dari Yesus. Semenjak saat itu, Brabon 
memulai pelayanannya di penjara. Tidak hanya itu, Brabon telah dipakai Allah menjadi 
alat-Nya untuk menerapkan keahlian akademisnya dengan mendirikan Bellavista Bible 
Institute, sebuah seminari di balik dinding penjara.  

 
Sumber: A WOMAN'S PLACE IN MISSIONS By Stan Guthrie World Pulse, September 
15, 2000  

Surat Anda  

Dari: "Andreas Christanday" <christop@> 
>Shalom sdri. Endah, 
>Minta tolong agar dua alamat email anak saya yang di USA ini bisa 
>didaftarkan sebagai pelanggan: 
>--cut-- 
>Alasannya? JEMMi ini telah menjadi berkat buat saya khususnya 
>sebagai materi untuk Malam Doa Misi; dan saya ingin ini menjadi 
>berkat buat mereka juga; biasanya kalau orang di manca negara haus 
>sekali berita/pokok doa tentang Indonesia; juga akan berguna untuk 
>pemeliharaan rohani mereka sendiri. Terima kasih banyak, selamat 
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>melayani, Tuhan memberkati! 
>Salam dan doa kami, 
>Andreas Christanday 

Redaksi: 
Sungguh merupakan sukacita bagi kami bila e-JEMMi dapat menjadi berkat dan 
dukungan doa Bapak bagi setiap materi dalam e-JEMMI. Terima kasih juga karena 
Bapak mau membagikan berkat ini juga pada orang-orang di sekitar Bapak. Bagaimana 
dengan pembaca yang lain? Ada yang mau bagi berkat juga dengan mengirimkan e-
JEMMi ke teman-teman anda? Kirim daftar email mereka ke Redaksi ya ... kami 
tunggu :)  

 

URL/Link Edisi ini  

• IFC http://www.gospelcom.net/ifc/newsletter.shtml  
• WHAT IN THE WORLD... http://www.egroups.com/messages/whatintheworld  

"Hidup Bagi Yesus adalah Alasan yang Terbaik untuk Hidup"  

 

“  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/ifc/newsletter.shtml
http://www.egroups.com/messages/whatintheworld
http://alkitab.mobi/?Yesaya+6%3A8
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e-JEMMi 16/April/2001  
Editorial 

Salam dalam Kasih Kristus.  

Kuasa Tuhan dan karya Roh Kudus tidak pernah berubah; dulu, sekarang dan selama-
lamanya. Oleh karena itu hal-hal luar biasa yang terjadi di Korea Utara, Filipina, 
Perancis, Kongo dan Asia, seperti yang disajikan di edisi ini sungguh menguatkan iman 
kita. Walaupun negara- negara tsb. adalah negara yang sulit dimasuki Injil tapi pintu Injil 
terlihat mulai dibukakan kembali oleh Tuhan. Oleh karena itu marilah kita bertekun 
dalam doa agar karya Tuhan semakin nyata dialami oleh umat Tuhan di sana.  

Selain itu, edisi ini juga akan menampilkan milis-milis publikasi Kristen berbahasa 
Inggris dimana beberapa diantaranya merupakan sumber bahan bagi publikasi e-
JEMMi. Harapan kami, sumber-sumber misi tersebut dapat memperluas referensi anda 
dengan berita-berita kesaksian yang akan semakin mendorong semangat anda untuk 
melakukan pelayanan misi.  

Tuhan memberkati!  

Staf Redaksi  

  



e-JEMMi 2001 
 

185 
 

Sumber Misi  

"Sumber Misi" dalam edisi ini menampilkan milis-milis publikasi Kristen berbahasa 
Inggris. Beberapa diantaranya merupakan sumber bahan yang digunakan oleh publikasi 
e-JEMMi. Milis-milis tersebut antara lain:  

Internet For Christians (IFC) 

==> http://www.gospelcom.net/ifc/newsletter.shtml 
==> http://www.gospelcom.net/ (Gospel Communications Network) 
==> < ifc-subscribe@lists.gospelcom.net > "Internet for Christians Newsletter" 
diterbitkan tiap 2 minggu sekali melalui email yang juga dipasang di Web oleh "Gospel 
Communications Network". Buletin ini menyajikan berbagai artikel yang sangat menarik, 
misalnya "Top Stories", "Society Today", "Personal Growth", "Education & Evangelism", 
"Resources", "Products & Entertainment", "Internet & Technology", "Ministries In The 
News", "Email Mailing Lists", "Humor and Inspiration", dan "Living In The Cosmos".  

Brigada Today 

==> http://www.brigada.org 
==> < brigada-today-subscribe@yahoogroups.com > Brigada Today merupakan 
publikasi misi mingguan yang memuat tentang berita dan sumber-sumber misi dari 
berbagai negara di Afrika, Asia, Amerika Selatan dan juga negara-negara lain di dunia.  

Web Evangelism Bulletin (W-E-B) 

==> http://www.gospelcom.net/guide/webevangelismbulletin.html 
==> < web-evangelism-subscribe@lists.gospelcom.net > Buletin dwimingguan "Web 
Evangelism Bulletin" baru diluncurkan kembali pada Januari 2001. Buletin ini 
menyajikan informasi-informasi penting tentang pengkabaran Injil yang dilakukan baik 
secara online maupun dengan cara lain. Setiap informasi yang diterbitkan memuat 
berita tentang pelayanan outreach yang efektif, peluncuran Situs- situs baru, ide-ide 
yang berguna dan aneka tip dari webmaster. Setiap informasi yang dimuat dalam 
buletin ini dapat digunakan secara gratis oleh buletin-buletin lain.  

Mission Network News (MNN) 

==> http://www.missionnetworknews.org 
==> < mnn-news-subscribe@mnnonline.org > Organisasi Kristen "Mission Network 
News" menyajikan berita-berita melalui email setiap hari tentang apa yang sedang Allah 
kerjakan untuk memperluas kerajaan-Nya di bumi. Berita yang diberikan dalam MNN 
tsb. adalah berita-berita terbaru yang akan mempengaruhi dunia misi dan penginjilan. 
Berita ini juga disampaikan lewat radio atau "World Wide Web" (Situs).  

  

http://www.gospelcom.net/ifc/newsletter.shtml
http://www.gospelcom.net/
mailto:ifc-subscribe@lists.gospelcom.net
http://www.brigada.org/
mailto:brigada-today-subscribe@yahoogroups.com
http://www.gospelcom.net/guide/webevangelismbulletin.html
mailto:web-evangelism-subscribe@lists.gospelcom.net
http://www.missionnetworknews.org/
mailto:mnn-news-subscribe@mnnonline.org
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Centre for Mission Direction (CMDNet) 

==> http://www.egroups.com/messages/CMDNet 
==> < cmdnet-subscribe@yahoogroups.com > Publikasi misi online mingguan ini 
diterbitkan oleh "Centre for Mission Direction". Tujuannya adalah menyediakan sumber-
sumber misi untuk merangsang kesadaran dan keinginan para netters untuk terlibat 
dalam pelayanan misi dunia, terutama pelayanan misi yang ditujukan untuk suku-suku 
terabaikan di seluruh dunia.  

FridayFax 

==> http://www.egroups.com/groups/FridayFax/ 
==> < fridayfax-subscribe@yahoogroups.com > Publikasi misi mingguan yang 
diproduksi oleh DAWN Europe dan didistribusikan oleh CMD. FridayFax ini 
menampilkan kesaksian- kesaksian misi dari berbagai negara.  

What In The World...is God doing? 

==> http://www.egroups.com/messages/whatintheworld 
==> < whatintheworld-subscribe@yahoogroups.com > Buletin bulanan misi yang 
diterbitkan oleh CMD ini juga berisi kesaksian-kesaksian misi dari segala penjuru dunia.  

"UK" Evangelistic Magazine Now Available by Email  
==> < soon-subscribe@soon.org >  
==> http://www.soon.org.uk 
"SOON" buletin evangelistik gratis yang diterbitkan di UK (Inggris) tiap 4 bulan sekali ini 
sekarang tersedia dalam bentuk email. Buletin dikemas dalam "easy-English" dengan 
menyajikan beragam artikel dan kesaksian (misalnya "Message from the Stars," 
"Learning English," "What Is the World's Best-Selling Book?", dll.). Tujuannya adalah 
untuk menolong orang yang sedang belajar bahasa Inggris, tapi selain itu juga sekaligus 
untuk menceritakan Injil kepada mereka.  

Revival Insights 

==> http://www.praywithChrist.org (Revival Insights) 
==> < info@praywithChrist.org > Persekutuan Doa "Praying With Christ" menawarkan 
"Revival Insights", sebuah publikasi email gratis bulanan, yang ditulis oleh ayah dan 
anak, Revs. Oliver W. and William E. Price. Publikasi ini tidak hanya menolong orang 
untuk berdoa secara pribadi tetapi juga untuk mendorong mereka untuk menjalin doa 
bersama-sama.  

Back to The Bible (BTTB) 

==> http://www.backtothebible.org/aboutus/email_entry.htm 
(Back to the Bible Email Lists) Sekarang anda bisa menerima Renungan harian favorit 
dan transkrip program radio dari "Back to the Bible" and "Gateway To Joy", melalui 

http://www.egroups.com/messages/CMDNet
mailto:cmdnet-subscribe@yahoogroups.com
http://www.egroups.com/groups/FridayFax/
mailto:fridayfax-subscribe@yahoogroups.com
http://www.egroups.com/messages/whatintheworld
mailto:whatintheworld-subscribe@yahoogroups.com
mailto:soon-subscribe@soon.org
http://www.soon.org.uk/
http://www.praywithchrist.org/
mailto:info@praywithChrist.org
http://www.backtothebible.org/aboutus/email_entry.htm
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email. BTTB juga menyajikan beragam renungan, 2 transkrip program radio "Bible 
Minute", dan jadwal bacaan Alkitab.  
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Doakan Misi Dunia  

Filipina 

"Christians In Action Mission International" saat ini sedang mencari tenaga sukarelawan 
yang dibutuhkan untuk menolong pelayanan di Filipina. Salah seorang perwakilan dari 
"Christians In Action Mission International" mengatakan bahwa mulai tanggal 23 April 
2001, 100 orang akan menolong mereka mengadakan pelayanan pengobatan tahunan 
di bagian pusat di Filipina. Tujuan utama dari pelayanan ini adalah penginjilan. Mereka 
menggunakan pelayanan medis sebagai sarana untuk menceritakan Injil kepada setiap 
individu yang mereka jangkau.  
Sumber: mission network news, April 2001  

• Doakan pelayanan "Christians In Action Mission International" ini agar mereka dapat 
menolong banyak penduduk Filipina untuk mengenal Yesus melalui pelayanan 
medisnya.  

• Doakan agar ada donatur-donatur untuk mendukung penyediaan obat- obatan, dana dan 
doa bagi pelayanan medis ini.  

Perancis 

"Religious Media Agency" melaporkan bahwa tahun ini Perancis akan mengalami 
gerakan doa terbesar sepanjang sejarahnya. Lebih dari 1000 kelompok pendoa telah 
sepakat untuk bertemu, berpuasa dan berdoa bersama bagi penduduk Perancis, yaitu 
mulai dari awal Maret sampai April (Paskah). Ribuan umat percaya dari 30 negara 
sedang berdoa agar Allah membawa perubahan mendasar bagi bangsa Perancis. 
Negara ini diibaratkan seperti "padang gurun spiritual" dan termasuk salah satu negara 
yang paling sedikit menerima penginjilan.  
Sumber: mission network news, April 2001  

• Doakanlah agar gerakan doa dan puasa tersebut menimbulkan transformasi rohani 
besar di Perancis.  

• Doakan juga agar penduduk Perancis mau diubahkan untuk menerima berita Injil.  

Kongo 

"Christian and Missionary Alliance" melaporkan bahwa stasiun radio Kristen pertama di 
Kongo sekarang telah menyiarkan berita pengharapan Injil selama 6 jam sehari. 
Pegawai stasiun radio itu telah mengubah sebuah gudang penyimpanan menjadi 
sebuah studio sementara. Stasiun radio ini juga memiliki ijin resmi pertama yang 
dikeluarkan oleh Departemen Keamanan. Dengan ijin ini berarti bahwa stasiun radio ini 
adalah stasiun radio swasta pertama yang diketahui oleh pemerintah setempat.  
Sumber: mission network news, April 2001  
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• Dukunglah dalam doa agar pelayanan PI yang dilakukan oleh stasiun radio ini dapat 
membuahkan banyak jiwa-jiwa baru untuk Kristus.  

• Doakan agar masyarakat Kongo yang mendengarkan siaran radio ini dapat terbuka 
hatinya dan bersedia menanggapi kasih Allah yang telah dinyatakan bagi mereka.  

Doa Bagi Asia  

(Asia Bagian Timur dan Selatan)  

Ada banyak kemajuan Injil yang terjadi di Asia tetapi masih banyak juga hal yang perlu 
didoakan secara khusus, antara lain:  

1. Daerah-daerah yang mengalami kemunduran 
Selama puluhan tahun persentase orang Kristen di Srilanka semakin merosot - 
baru-baru ini keadaan mulai agak berbalik. Di Hongkong, jumlah orang Kristen 
yang berimigrasi ke negara-negara lain, hampir sama dengan jumlah orang yang 
menjadi Kristen. India Utara mempunyai sejumlah kecil orang Kristen, tetapi 
mereka hanya Kristen KTP saja, bahkan di banyak daerah jumlahnya sedang 
berkurang. Berdoalah agar terjadi titik balik sehingga keadaaan ini dipulihkan.  

2. Kristen KTP 
Kristen KTP merupakan masalah di beberapa daerah Kristen di India, Myanmar 
dan Filipina, meskipun di negara-negara tersebut banyak denominasi bertumbuh 
dengan pesat. Berdoalah agar terjadi kebangunan rohani.  

3. Sinkretisme 
Pendidikan Teologia Injili telah lebih berkembang di Asia Timur dan Asia 
Tenggara, dibanding dengan wilayah-wilayah lain di dunia. Teologia menjadi 
lebih relevan dengan kebudayaan setempat dan telah kehilangan beberapa 
pengaruh dari filsafat orang Barat, namun ada bahaya lain karena kompromi 
dengan universalisme, evolusi, penyembahan leluhur dan hal lainnya.  

4. Penganiayaan 
Runtuhnya komunisme di bagian-bagian dunia yang lain tidak banyak 
memberikan pengaruh di Asia. Penganiayaan terhadap semua orang Kristen di 
Korea Utara masih gawat dan penganiayaan terhadap persekutuan-persekutuan 
orang Kristen yang tak terdaftar di Tiongkok dan Vietnam masih keras. Selama 
th. 80-an, penganiayaan terhadap orang Kristen oleh orang Islam di Pakistan, 
Malaysia, Brunei dan negara- negara lain semakin gencar. Orang Budha di 
Bhutan dan Srilanka telah memperkeras tekanan terhadap orang Kristen di sana. 
Ada kebebasan yang lebih besar di Nepal di mana mayoritas beragama Hindu, 
namun di India penganiayaan terhadap orang Kristen telah meningkat di 
beberapa daerah.  

5. Visi misi 
Visi misi di Asia telah bertumbuh secara luar biasa selama th. 80-an. Visi mula-
mula adalah untuk suku-suku di negaranya sendiri yang belum terjangkau 
(khususnya di India, Filipina, Myanmar) atau untuk suku bangsanya sendiri yang 
berada di negara-negara lain yang belum terjangkau (orang Jepang, orang Korea 
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dan khususnya orang Tiongkok). Akan tetapi sasaran ini telah berubah, dan 
jumlah tenaga misionaris Asia yang melakukan penginjilan lintas budaya di 
negara-negara lain sedang bertambah dengan cepat. Berdoalah terutama untuk 
hal-hal berikut ini:  

a. Kematangan dalam pelayanan misi dan kesediaan untuk belajar dari 
kesalahan-kesalahan masa lalu agar tidak terulangi lagi, misalnya dalam 
hal bapakisme dan penyalahgunaan dana.  

b. Kemitraan dengan lembaga-lembaga misi Barat yang menguntungkan 
kedua belah pihak; apakah itu pelayanan bersama dalam organisasi 
internasional atau melalui kerja sama antar lembaga di lapangan.  

c. Bantuan yang tepat guna untuk pelayanan misi dari gereja-gereja 
setempat dan denominasi-denominasi. Hanya beberapa di antara para 
pemimpin mereka yang sungguh mengerti tentang biaya besar yang 
dibutuhkan, lamanya waktu yang dituntut untuk belajar bahasa dan 
kebudayaan, kebutuhan untuk pelayanan-pelayanan yang mendukung 
dan usaha-usaha besar yang harus dilakukan, sebelum dapat melihat 
buah dalam ladang perintisan.  

d. Jumlah misionaris Asia yang melayani secara lintas budaya harus 
dipertahankan. Pengundurkan diri misionaris Asia akan menjadi masalah 
yang besar dalam jangka waktu panjang kecuali beberapa masalah dapat 
diatasi, seperti pendidikan anak-anak misionaris dan penyediaan pensiun 
untuk para misionaris.  

 
Sumber: CD-ROM SABDA  
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Doa Bagi Indonesia  

Sidang Paripurna DPRD 

• Berdoa supaya semua anggota DPR dapat mengikuti sidang dengan baik, lepas dari 
rasa was-was, terlebih penting mereka dapat membuahkan solusi-solusi sidang yang 
tepat guna untuk mengatasi situasi krisis di Indonesia.  

• Berdoa untuk Polda Metro Jaya yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan 
sebelum, selama dan sesudah sidang berlangsung.  

• Doakan agar tidak terjadi bentrokan, pertumpahan darah ataupun hal- hal yang tidak 
diinginkan.  

STTWP Jayapura (Kiriman dari "NN" <sttwpirja@> )  

• Kebutuhan tenaga dosen Pendidikan Kristen dan Sekolah Alkitab bagi  STTWP 
Jayapura.  

• Seluruh mahasiswa yang sudah memasuki semester II tahun ini agar Tuhan melengkapi 
mereka menjadi pelayan-pelayan yang bervisi ke depan, berpengetahuan luas, bermoral 
baik, berhati suci, berjiwa hamba dan kreatif dalam hidup dan pelayanan yang akan 
diembannya.  

• Rencana pembangunan gedung administrasi dan Aula serta perumahan dosen yang 
sedang berlangung di STTWP Luar Kampus Nabire.  

• Situasi politik di Irian (Papua) supaya masalah politik ini dapat diselesaikan dengan 
damai dan tanpa penumpahan darah.  

• Para pemimpin gereja supaya dapat bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan.  
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Kesaksian Misi: Kami Masih Ada  

Sekelompok kecil pengusaha asing yang mengadakan kunjungan ke Korea Utara 
sedang berjalan menuju ke hotel tempat mereka menginap di bawah pengawasan para 
pemandu yang telah ditunjuk. Sebelum mereka memasuki hotel di Korea Utara itu, tiba-
tiba seorang remaja berusia sekitar 17 tahun berlari menghampiri kelompok pengusaha 
ini. Remaja tersebut meraih tangan salah seorang anggota rombongan dan 
menekankan jari telunjuknya ke telapak tangan anggota rombongan tersebut. Tindakan 
ini jelas tidak sesuai dengan adat Korea. Karena seorang anak tidak diperkenankan 
menyentuh orang asing secara terang-terangan. Pengusaha ini mencoba menarik 
tangannya, tetapi remaja tersebut terus memegangi tangannya. Pria ini segera 
menyadari mengapa remaja tersebut tidak mau melepaskan tangannya, remaja tersebut 
berusaha menulis pesan dengan menggambar bentuk salib di telapak tangannya. Pria 
ini memandangi wajah remaja yang terlihat kurus tersebut. Remaja itu tetap diam, tetapi 
matanya yang berbicara. Pesan yang disampaikannya sangat jelas, "Kami masih hidup 
dan tinggal di Korea Utara. Kami masih ada!"  

Keesokan paginya, rombongan pengusaha ini mendapat kesempatan untuk bertemu 
kembali secara rahasia dengan remaja tersebut. Rombongan ini bertemu dengan 
ayahnya, yang ternyata beragama Kristen dan pernah dipenjarakan selama beberapa 
tahun. Meskipun remaja tersebut tidak dapat menceritakan tentang imannya secara 
terang-terangan kepada orang lain, tetapi dia memiliki beberapa permintaan antara lain 
agar rombongan ini bersedia menerima perpuluhan yang telah disisihkannya selama 
beberapa tahun, lalu membaptisnya, dan mengadakan perjamuan; serta memberinya 
sebuah Alkitab. Remaja ini benar-benar kekurangan makanan. Sebenarnya dia bisa 
saja meminta makanan, tetapi dia tidak melakukannya. Walau tubuhnya semakin kurus 
karena kekerasan dari pemerintah Korea Utara, namun imannya tetap bertumbuh dan 
terus menyembah Allah di Surga. Mungkin dia tahu bahwa makanan secara jasmani 
hanya bersifat sementara, sehingga dia lebih memilih untuk menyimpan harta di surga 
yang kekal.  

 
Sumber: NEWSBRIEF  

Dari Meja Redaksi: Ralat tentang Sumber Asli  

Bp. Kriswanto menulis surat ke Redaksi untuk memberitahukan bahwa kisah asli 
"Paskah Terindah dalam Hidupku" yang dimuat di e-JEMMi edisi 04-14 2001 adalah 
diambil dari buku Chicken Soup for the Soul. Sehubungan dengan hal ini kami minta 
maaf karena ketika kami menerima kiriman tsb. (dalam bahasa Inggris) yang tercantum 
hanya nama penulisnya saja dan tidak ada sumber lain. Kemudian bahan tsb. kami 
terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Untuk penjelasan dari Bp. Kriswanto W. 
<kriswidi@> ini, kami mengucapkan terima kasih banyak.  
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>Yth. redaksi e-JEMMi, 
>berkaitan dengan himbauan ini, saya tidak membuang sumber tulisan 
>ketika memforward kisah kesaksian misi dalam rangka paskah (lihat 
>bawah) ke mailing list dosen-dosen UK Petra Surabaya. Tampaknya ada 
>rekan saya yg pernah membaca versi aslinya dalam bahasa Inggris di 
>buku Chicken Soup. Jadi kisah tersebut dimuat JEMMi tanpa 
>menyebutkan sumber kutipan walaupun ada nama penulisnya. Kita tahu 
>bahwa hak cipta sudah beralih ke penerbit buku Chicken Soup, jadi 
>buku Chicken Soup harus ditulis juga. Kiranya ini menjadi wacana 
>kita bersama. kriswanto  

Surat Anda  

Dari: EV. Petrus Satian/Yosua Salom, [Cat. Red.: Beberapa identitas sengaja kami ganti 
dengan sebutan "XX" untuk menjaga kerahasiaannya.]  

>Terima kasih atas dukungan doanya, 
>Sekarang saya bergabung dengan Department khusus mengkoordinir 
>safety di PT. "XX". Sepanjang tahun saya melihat Tuhan Yesus selalu 
>membuat kejutan dalam pekerjaan dan pelayanan saya, saat saya 
>melayani bersama TIM "XX" dari Tgl, 28 Maret - 06 April 2001. Banyak 
>kesaksian yang menguatkan iman pengharapan saya melalui kesaksian 
>tim pelayanan suku terabaikan dari suku "XX", dimana para tim 
>melayani dengan menderita kelelahan akibat jalan kaki dan hasilnya 
>mereka berhasil memenangkan keluarga kepala adat suku "XX". Selain 
>itu, ternyata saya pun sudah ditranfer sejak 1 April 2001 ke 
>Department besar yang menangani khusus safety dan tidak alang 
>tanggung saya dipercayakan memegang jabatan sebagai Safety Trainer. 
>Tuhan sungguh luar biasa, dengan demikian saya pun bisa memberi 
>Training gratis bagi muda-mudi di kampung. Tolong dukung dalam doa 
>sebab kami, tim "XX", merencanakan akan membuka sebuah pelatihan 
>bagi anak-anak muda pengangguran di "XX" dan sekarang Tuhan sudah 
>membuka jalannya. Diberkati untuk menjadi berkat! Terima kasih Tuhan 
>Yesus. Salam Kasih dari pedalaman. 

Redaksi: 
Amin! Allah kita memang Allah yang luar biasa karena Ia tidak pernah salah dan Ia 
selalu memanggil hamba-Nya tepat pada waktu yang ditentukan-Nya. Kami (dan 
pembaca ICW) akan berdoa bagi pelayanan anda. "Diberkati untuk menjadi berkat". Puji 
Tuhan!  

Dari: Sapta Putra <Sapta.Putra@> 
>Dear e-misi 
>terima kasih atas pokok-pokok doanya. Kami dalam PA mahasiswa 
>Kristen Indonesia di James Cook University - Townsville, ikut 
>menggumuli dengan doa khususnya untuk Indonesia. Tuhan memberkati. 
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Redaksi: 
Halo saudara-saudara seiman di Townsville! Sangat bersyukur kita bisa melayani 
bersama-sama dalam doa. Marilah kita mohon belas kasih-Nya untuk negara kita 
Indonesia.  

 

URL/Link Edisi ini  

• FridayFax http://www.egroups.com/groups/FridayFax/  
• CMD http://www.gospelcom.net/ifc/newsletter.shtml  
• WHAT IN THE WORLD... http://www.egroups.com/messages/whatintheworld  

"Hidup Bagi Yesus adalah Alasan yang Terbaik untuk Hidup"  
 

“  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.gospelcom.net/ifc/newsletter.shtml
http://www.egroups.com/messages/whatintheworld
http://alkitab.mobi/?Yesaya+6%3A8


e-JEMMi 2001 
 

195 
 

e-JEMMi 17/Mei/2001  
Editorial 

Salam Sejahtera!  

Senang sekali dapat menemani anda di minggu pertama bulan Mei ini. Tahukah anda 
bahwa jumlah pelanggan e-JEMMi sampai saat ini kira-kira ada 5000+ orang? 
Dibandingkan dengan jumlah orang Kristen Indonesia saat ini memang jumlah tersebut 
kelihatannya tidak seberapa. Namun jika 5000 orang ini adalah orang-orang kunci di 
gereja masing-masing yang dengan setia berdoa untuk pelayanan misi, bukankah 
jumlah ini menjadi jumlah yang sangat luar biasa?  

Namun, kami ingin memberikan visi yang lebih besar dari itu: Jika 5000 orang 
pelanggan e-JEMMi membagikan informasi pokok doa yang ada dalam e-JEMMi 
kepada sedikitnya 2 orang Kristen lain sehingga mereka dapat berdoa bagi pelayanan 
misi, bisakah anda bayangkan betapa luar biasanya pengaruh yang akan ditimbulkan? 
Jika kita percaya bahwa "doa orang benar besar kuasanya" maka kita akan melihat 
kuasa Tuhan sungguh dinyatakan dalam pekerjaan misi ini! Oleh karena itu, marilah kita 
bersatu menjadi pasukan pendoa-pendoa yang setia. Biarlah kita dipakai Tuhan untuk 
berdoa dan memenangkan banyak jiwa bagi kemuliaanNya  

Tuhan memberkati  

Staf Redaksi  

  



e-JEMMi 2001 
 

196 
 

Sumber Misi  

Banyak sekali sumber-sumber di internet yang mengulas tentang penerjemahan Alkitab. 
Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:  

Wycliffe Bible Translators 

 
==> http://www.wycliffe.org/index.htm 
Wycliffe Bible Translators (WBT) adalah sebuah organisasi (non- profit, interdenominasi 
dan non-sectarian) terbesar di dunia yang menerjemahkan Alkitab dalam berbagai 
bahasa di seluruh dunia. Organisasi ini menyajikan beragam pelayanan yang 
menjelaskan tentang penerjemahan Alkitab dalam berbagai bahasa. Salah satu 
program yang digunakan oleh Wycliffe untuk lebih meng-efektif-kan pelayanannya 
adalah Total It Up! (Taste of Translation And Linguistics), dimana para ahli linguistik dan 
penerjemah yang berpengalaman akan mengajarkan pengenalan tentang seni 
menerjemahkan, khususnya Alkitab. Materi yang diajarkan antara lain pengantar 
tentang fonetik, fonologi, grammar, studi bahasa dan budaya, penerjemahan dan 
semantik, dsb. Proyek lain dari Wycliffe dapat juga anda baca dalam kolom "Doa Bagi 
Misi Dunia" di bawah judul "U S A".  

A New "Living Faith Bible" 

 
==> http://www.newlivingtranslation.com/home.html 
(The New Living Translation)  
==> http://www.newlivingtranslation.com/livingfaith.html 
(Tyndale Bibles) Penerbit Tyndale House Publishers memperkenalkan "The Living Faith 
Bible", produk terbaru bagi mereka yang dahaga rohani, sebagai bagian dari kampanye 
promosi Alkitab "New Living Translation". Dalam "The Living Faith Bible, temukan 1000 
lebih catatan pernyataan iman, artikel, pengenalan kitab-kitab dan hal-hal lain yang 
bermanfaat, serta bacalah lebih dari 100 artikel mengenai bagaimana tokoh Alkitab 
mengungkapkan imannya pada masanya. "The Living Faith Bible" akan memotivasi 
pembaca untuk hidup dalam iman yang nyata dalam dunia yang nyata.  

Lockman 

==> http://www.gospelcom.net/lockman/index.htm 
Lockman adalah org. pelayanan non-profit dan interdenominasi yang didedikasikan 
dalam hal penerjemahan, publikasi dan distribusi New American Standard Bible, La 
Biblia de las Américas, the Amplified Bible, dan sumber-sumber Alkitabiah lainnya.  

Bible Translation 

http://www.wycliffe.org/index.htm
http://www.newlivingtranslation.com/home.html
http://www.newlivingtranslation.com/livingfaith.html
http://www.gospelcom.net/lockman/index.htm
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==> http://www.geocities.com/bible_translation/index.htm 
Dalam Situs ini dinyatakan bahwa sebuah terjemahan yang baik haruslah akurat, 
natural, dan jelas. Masalah yang dibahas dalam Situs ini antara lain "Translation 
philosophies and approaches, Figures of speech, Inclusive language, Other Bible 
translation issues, Biblical languages", dll.  

United Bible Societies 

==> http://www.ubs-translations.org/index.htm 
Situs ini merupakan sumber bagi komunitas penerjemahan Alkitab global yan dibuat 
oleh United Bible Societies (UBS). Organisasi ini bertujuan untuk mengembangkan dan 
menyediakan sarana-sarana dan sumber-sumber yang dapat dipakai sebagai kontribusi 
dan untuk meningkatkan kualitas penerjemahan Alkitab.  

Why Is Bible Translation So Hard? 

==> http://www.ginesys.com/bibletranslation.htm 
Situs ini menampilkan artikel-artikel karya John Krieger, antara lain Why is Bible 
Translation So Hard?; Language Learning; Phonetics and Phonology; Grammar; dsb.  

Proyek Penerjemahan -- LAI (Lembaga Alkitab Indonesia) 

==> http://www.alkitab.or.id/proyek/index.htm 
Halaman "Proyek Penerjemahan" dalam Situs ini mengajak kita untuk mendukung 
sejumlah Proyek Penerjemahan Alkitab dalam bahasa daerah yang sudah selesai 
diterjemahkan dan akan diterbitkan pada tahun 2001 dan tahun 2002.  

Doakan Misi Dunia  

India 

Alkitab Perjanjian Baru pertama yang ditulis dalam bahasa Punjabi dan dilengkapi 
Mazmur telah dirilis pada bulan Desember 2000 dalam suatu pertemuan antar 
pemimpin gereja di Chandigarh, Punjab, India Utara. Ada sekitar 87 juta penduduk di 
India yang bertutur dengan bahasa Punjabi. Demikian pula, di India Selatan, DR, 
seorang dari World Bible Translation Center telah merilis Alkitab dalam bahasa 
Malayam. Seorang pemimpin gereja menyatakan bahwa pelayanan yang diberikan DR 
sangatlah berharga yaitu dengan merilis sebuah Alkitab yang mudah dipahami oleh 
suatu wilayah yang sangat terbelakang pendidikannya di India. Perilisan Alkitab dalam 
bahasa Malayam ini merupakan lanjutan dari perilisan Alkitab Perjanjian Baru dalam 
bahasa Malayam di tahun 1999. India merupakan rumah bagi 34 juta petutur bahasa 
Malayam.  
Sumber: ReligionToday, February 23, 2001  

http://www.geocities.com/bible_translation/index.htm
http://www.ubs-translations.org/index.htm
http://www.ginesys.com/bibletranslation.htm
http://www.alkitab.or.id/proyek/index.htm
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• Doakan agar Alkitab baru tersebut dapat dimanfaatkan secara baik  sehingga dapat 
menolong para penduduk India berbahasa Malayam agar lebih mengenal Kasih Allah 
melalui diri Yesus.  

U S A 

Seed Company, sebuah pelayanan dari Wycliffe Bible Translators, telah memampukan 
kaum awam untuk menerjemahkan Alkitab. Menurut perwakilan dari Seed Company, 
cara ini terbukti lebih efektif karena didasarkan pada perdekatan kelompok. Seed 
Company dapat menggunakan beberapa penerjemah yang telah berpengalaman, 
mereka adalah anggota Wycliffe sendiri, atau beberapa kaum awam yang telah dilatih 
oleh anggota Wycliffe dan mereka yang sedang mengerjakan penerjemahan dalam 
sejumlah bahasa lain secara simultan. Daripada mengerjakan hanya satu 
penerjemahan dalam jangka waktu tertentu, maka lebih baik mengerjakan 
penerjemahan dalam 12 bahasa sekaligus dalam satu jangka waktu tertentu. Alkitab 
merupakan alat yang penting untuk mengenalkan orang-orang yang terhilang kepada 
Kristus. Memiliki Alkitab dalam bahasa yang mereka mengerti merupakan langkah awal 
penggenapan Amanat Agung. Karena itu, banyak pekerja misi yang dibutuhkan untuk 
menjalankan proyek ini.  
Sumber: Mission Network News, April 2nd 2001  

• Berdoa agar proyek Seed Company ini dapat mencapai tujuan mereka yaitu 
menerjemahkan Alkitab dalam berbagai bahasa.  

• Doakan juga agar ada banyak pekerja misi yang terbeban untuk membantu pelayanan 
Seed Company.  

Indonesia 

Saat ini ada sekelompok organisasi/orang yang sedang merintis proyek CIEL (Christian 
Indonesian Electronic Library). Selain untuk membangun perpustakaan elektronik, 
tujuan dari proyek ini adalah membangkitkan kembali literatur Kristen kuno yang pernah 
diterbitkan antara thn. 1940-1970, atau sebelumnya, ke dalam bentuk elektronik. 
Dengan demikian, buku-buku kuno yang kualitasnya cukup bagus tersebut (terutama 
buku-buku Biblika, baik dalam bahasa Indonesia ataupun Melayu) dapat dikenal dan 
digunakan lagi. Proyek ini masih dalam tahap persiapan, masih memerlukan banyak 
dukungan doa, informasi dan biaya agar dapat segera terwujud. Bagi anda yang tertarik 
untuk mengetahui lebih lanjut tentang proyek ini atau yang mempunyai informasi 
tentang literatur Kristen kuno tersebut, silakan menghubungi Redaksi di alamat 
<endah@sabda.org>.  
Sumber: Fasilitator CIEL  

• Doakan untuk setiap orang/sukarelawan yang mengerjakan proyek ini, mulai dari 
pengumpulan buku, pengetikan, proses editing dan format, termasuk web coding, 
sampai menjadi bahan elektronik yang siap pakai.  

mailto:endah@sabda.org
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Doa Bagi Indonesia  

Situasi dan Kondisi Indonesia 

• Doakan kondisi politik bangsa yang ada saat ini, karena situasi ini akan berdampak ke 
berbagai bidang seperti bidang ekonomi (kenaikan harga kebutuhan pokok), sosial, 
keamanan dll.  

• Berdoa untuk ketenangan/keamanan kehidupan masyarakat dan bangsa  Indonesia, 
khususnya setelah hasil sidang paripurna DPR diumumkan. Doakan hubungan yang 
sehat antar lembaga negara dan hubungan antar pemimpinnya, misal: Presiden, DPR, 
MPR dll.  

• Mintalah anugerah dan belas-kasihan Tuhan atas seluruh bangsa.  

 
Sumber: Fasilitator Seruan Doa Jaringan Doa Nasional  

Doa Bagi Suku  

Suku Madura (Jawa Timur) 

Letak  : P. Madura & Jawa Timur  
Populasi  : 12.000.000 jiwa  
Bahasa  : Madura  
Anggota Gereja  : 500 (0,004%)  
Alkitab dalam bahasa Madura  : Ada  
Film Yesus dalam bahasa Madura  : Ada  
Siaran radio pelayanan dalam bahasa Madura  : Ada  

Suku Madura merupakan kelompok suku terbesar ke-3 Indonesia. Jumlahnya kira-kira 
12 juta atau 7% dari total jumlah penduduk Indonesia. Kira-kira ada 4 juta orang tinggal 
di P. Madura (sebelum, timur laut lepas pantai pulau Jawa) dan 9 juta lainnya tinggal 
terutama di pulau Jawa dan bagian lain Indonesia. Disamping bahasa Indonesia, orang 
Madura mempunyai bahasa mereka sendiri. Sebagian besar orang Madura yang tinggal 
di pulau Madura berkelompok membentuk perkampungan pertanian, tetapi sangat 
sedikit orang Madura yang tinggal di pulau ini yang bermata pencaharian semata-mata 
hanya sebagai petani; iklim di sana sangat kering dan tanahnya tidak subur. Banyak 
orang Madura yang menjadi nelayan. Sebagian besar orang Madura yang tinggal di 
pulau Jawa tidak mempunyai tanah dan mereka menjadi nelayan, pelaut dan buruh 
harian. Orang Madura juga terkenal di seluruh Indonesia sebagai penjual makanan, 
khususnya sate. Orang Madura memiliki sifat dan gaya hidup yang keras, kemungkinan 
besar terkait dengan kondisi alamnya yang kurang ramah. Namun kerasnya 
temperamen orang Madura itu bisa berarti positif bila dilihat dari etos kerja mereka. 
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Mereka kebanyakan orang-orang yang suka bekerja keras dan pantang menyerah, 
bahkan para wanitanya pun tidak segan-segan ikut bekerja keras untuk menunjang 
kebutuhan hidup. Orang Madura termasuk orang-orang yang berpenghasilan rendah. 
Perawatan kesehatan, gizi makanan, dan pendidikan, masih sangat dibutuhkan. 
Pendidikan, khususnya pendidikan kejuruan, sangat mendesak dibutuhkan orang 
Madura untuk dapat berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi yang cepat dan 
perluasan industri yang sekarang sedang dilakukan di kawasan pulau Madura 
khususnya.  

Pokok Doa  

1. Berdoa untuk pekerja-pekerja yang sedang melayani orang Madura agar mereka terus 
giat dan bijaksana untuk melayani orang Madura.  

2. Doakan pembagian Alkitab yang dilakukan oleh orang Madura yang percaya dan supaya 
mereka yang belum percaya Injil dapat terbuka mata rohaninya sewaktu membaca Kitab 
Suci dalam bahasa mereka sendiri.  

3. Berdoa untuk pembacaan Injil lewat siaran radio, pembagian traktat dalam bahasa 
Madura, pemutaran Film Isa Al Masih dengan video dan penyebarannya di rental-rental 
di daerah orang Madura.  

4. Doakan agar kebutuhan orang Madura khususnya di bidang pendidikan kejuruan, 
ekonomi dan industri dapat segera terpenuhi.  

 
Sumber: CD-ROM SABDA  
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Kesaksian Misi: Jembatan ke Madura (Indonesia, 1864-
1994)  

Banyak dari kita mungkin memiliki Alkitab tanpa berpikir panjang bahwa sebenarnya di 
balik setiap proyek penterjemahan Alkitab terjadi peperangan rohani yang tidak 
kelihatan? Ada banyak penderitaan (baik secara fisik dan mental) dan berbagai 
kesulitan lain yang muncul di luar kontrol manusia untuk menghalangi pekerjaan 
penterjemahan Alkitab. Untuk menolong kita mengerti keadaan ini, maka redaksi 
mengutipkan sebuah kisah "Penterjemahan Alkitab" yang diambil dari salah satu 
kesaksian dalam buku "Alkitab di Seluruh Dunia: 48 Kisah Nyata", karya Grace W. 
McGavran dengan judul asli "Stories of the Book of Books", yang diterbitkan oleh 
Lembaga Literatur Baptis.  

Jembatan ke Madura yang dimaksud dalam kisah nyata ini bukanlah jembatan dalam 
artian secara fisik, melainkan Alkitab yang diterjemahkan dalam bahasa Madura, yang 
merupakan jembatan yang menghubungkan Kasih Allah dengan suku Madura 
(Penjelasan secara lebih rinci tentang suku Madura dapat anda baca di edisi ini dalam 
kolom "Doa Bagi Suku"). Penerbitannya memakan waktu lebih dari satu abad. Beragam 
hambatan dialami sehingga penerbitan Alkitab berbahasa Madura ini berulangkali 
tertunda. Tapi puji Tuhan setelah 130 tahun Alkitab bahasa Madura akhirnya dapat 
diterbitkan! Berikut ini adalah kisah panjang dari "jembatan" yang menhubungkan kasih 
Allah kepada orang Madura yang dimulai satu setengah abad y.l.:  

• Pada pertengahan abad ke-19 (1843), seorang Kristen yang taat, penduduk pulau Jawa 
tapi keturunan Madura, yang bernama Tosari, berusaha membawa Kabar Baik ke pulau 
nenek moyangnya. Tetapi orang- orang Madura tidak mau menerima dia sehingga 
akhirnya ia kembali ke Jawa Timur. Namun melalui pelayanan dan kesaksiannya banyak 
orang Jawa yang menjadi percaya, sehingga ia mendapat julukan Kiayi Paulus Tosari.  

• Pada masa pelayanan Kiayi Paulus Tosari, ada sepasang suami-istri  Belanda, penginjil 
Samuel Harthoorn, yang menetap di Pamekasan yang mencoba melayani orang-orang 
Madura. Selama 4 tahun mereka berusaha membina persahabatan dengan penduduk 
setempat. Malangnya, tahun 1868, segerombolan orang Madura mengepung rumahnya 
dan membunuh istrinya. Peristiwa yang mengerikan itu membuat duda yang berdukacita 
itu meninggalkan pulau Madura selama-lamanya.  

• Tahun 1880, J.P. Esser, seorang pendeta muda dari Belanda yang belajar teologia 
(doctor) dan juga belajar bahasa Madura, berusaha memasuki pulau Madura, tetapi 
tidak berhasil. Lalu ia menetap di Bondowoso dan kemudian di Sumberpakem, dimana 
konon ada banyak orang keturunan Madura bermukim. Di sana Dr. Esser juga 
menterjemahkan cerita-cerita Alkitab dalam bahasa Madura, yang oleh Ebing, salah 
seorang yang dilayani Dr. Esser dipakai untuk mengabarkan Injil ke Madura.  

• Tahun 1886, Dr. Esser sudah menyelesaikan terjemahan seluruh Kitab Perjanjian Baru 
ke dalam bahasa Madura. Lalu ia mengambil cuti dinas ke Belanda untuk 
mengusahakan penerbitan terjemahannya. Tetapi proyek "Jembatan ke Madura" ini 
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mengalami hambatan, karena tahun 1889 Dr. Esser meninggal dunia (37 tahun) dan 
sebagian naskah terjemahannya juga hilang.  

• Tapi puji Tuhan karena Tuhan menyediakan pengganti Dr. Esser, yaitu seorang pendeta 
muda bernama H. Van der Spiegel. Pada tahun 1889 ia berangkat ke Jawa Timur, untuk 
meneruskan pelayanan yang dirintis Dr. Esser di Bondowoso dan Sumberpakem. Ia pun 
mengerahkan tiga orang Madura untuk menolong memperbaiki dan menyempurnakan 
naskah Kitab Perjanjian Baru peninggalan Dr. Esser.  

• Tahun 1903, Pdt. H. Van der Spiegel pulang ke Belanda dengan tujuan untuk 
menerbitkan seluruh Perjanjian Baru dalam bahasa Madura seperti yang diinginkan Dr. 
Esser 17 tahun. Tetapi selama Van der Spiegel memperjuangkan proyek penerbitannya 
di Belanda, kembali tragedi menimpa. Gereja tempat pelayanan Ebing dan rumah 
seorang penginjil Madura dikepung dan dibakar massa sehingga hampir menyebabkan 
kematian mereka. Mungkin hal ini yang menyebabkan hasil karya Van der Spiegel tidak 
jadi diterbitkan, kecuali hanya dua Kitab Injil dan sebuah buku yang memuat 104 cerita 
Alkitab dalam bahasa Madura. Bahkan ketika Van der Spiegel meninggal (1919), Kitab 
Perjanjian Baru bahasa Madura yang lengkap masih belum diterbitkan.  

• Pdt. Shelfhorst adalah rekan sekerja Pdt. Van der Spiegel yang telah melayani di 
Bondowoso dan di Sumberpakem sejak tahun 1904. Dari seorang penginjil Madura Pdt. 
Shelfhosrt mendapat informasi bahwa orang-orang di sebelah Timur Madura lebih 
terbuka terhadap Kabar Baik. Oleh karena itu pada tahun 1912, ia dan keluarganya 
tinggal di Kep. Kangean. Pdt. Shelfhorst memberi banyak bantuan pengobatan kepada 
penduduk setempat. Ibu Shelfhorst membuka kelas-kelas kepandaian putri. Sebagai 
jembatan Injil mereka juga menggunakan lagu- lagu, gambar-gambar, cerita-cerita 
Alkitab, dan kelompok diskusi. Namun hampir tidak ada seorang pun yang menerima 
Tuhan Yesus. Setelah berpuluh-puluh tahun tanpa hasil nyata, Pdt. Shelfhorst mulai 
mengkhususkan diri dalam proyek penerjemahan Firman Tuhan. Pada tahun 1933, Kitab 
Mazmur bahasa Madura diterbitkan.  

• Pada tahun 1935 Pdt. Shelfhorst pensiun atas permohonannya sendiri. Tetapi ia tidak 
pulang ke Belanda! Malahan ia menetap di pegunungan Jawa Timur sambil 
menerjemahkan Firman Tuhan dengan giat serta mengutus keluar para penjual bahan 
cetakan Kristen. Hasil karyanya berupa Surat-Surat Perjanjian Baru dalam bahasa 
Madura banyak yang distensil dan dibawa rekan pelayananya ke mana-mana.  

• Tahun 1942 Jepang mulai berkuasa di Indonesia. Pdt. Shelfhorst tertangkap dan 
meninggal dalam sebuah kamp tahanan Jepang di Jawa Tengah. Usahanya selama 41 
tahun untuk menginjili suku Madura dan menterjemahkan Firman Tuhan belum berhasil 
dan belum diterbitkan. Apakah kasih Tuhan untuk menjangkau suku Madura berhenti di 
sini?  

• Sebelum meninggal, di kamp tahanan Jepang Pdt. Shelfhorst bertemu dengan penginjil 
A.J. Swanborn, seorang Belanda keturunan Swedia. Sudah berpuluh-puluh tahun iapun 
berusaha menginjili suku Madura, namun kisahnya berakhir berbeda. Sejak masih muda 
A.J. Swanborn telah menerima panggilan untuk pergi ke Madura. Tahun 1899 ia ditunjuk 
menjadi utusan Injil ke pulau-pulau Sangir-Talaud, lalu ke Jakarta, Yogyakarta, dan 
akhirnya ke Kalimantan Selatan. Keinginannya diutus ke Madura ditolak sehingga ia 
mengundurkan diri sebagai utusan Injil. Namun ketika ia menjadi pegawai sipil 
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pemerintah Hindia Belanda (1914) A.J. Swanborn berhasil dikirim ke kota Pamekasan 
sebagai kepala sekolah rakyat. Setiap sore ia membuka sebuah sekolah swasta atas 
biayanya sendiri dan melalui usaha inilah ia mulai menginjili anak-anak Madura. Namun 
di waktu yang lain Swanborn juga berusaha menerjemahkan Firman Allah ke dalam 
bahasa Madura. Ketika ditangkap pemerintah Jepang dan dimasukkan ke kamp 
penampungan itulah ia bertemu dengan Pdt. Shelfhorst. Mereka berdua membagikan 
kegigihannya dalam memperjuangkan proyek penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa 
Madura. Tapi yang sangat mengherankan Pdt. Shelfhorst ternyata khusus 
menterjemahkan Surat-surat Kiriman Perjanjian Baru, sedangkan A.J. Swanborn 
menterjemahkan hanya keempat Kitab Injil dan Kisah Para Rasul. Tapi hidup Pdt. 
Shelfhorst dan A.J. Swanborn berakhir di dalam tahanan pada bulan Mei 1945.  

Naskah terjemahan Bapak Swanborn itu diwariskan kepada putri- putrinya. Mereka 
mengirim naskah yang sangat berharga itu kepada perwakilan Lembaga Alkitab 
Belanda di kota Bandung. Namun ..... karena kerusuhan peperangan pada masa 
perjuangan kemerdekaan Indonesia, naskah tadi rupa-rupanya tidak pernah sampai ke 
tangan orang-orang yang dapat mengusahakan penerbitannya.... Bagaimanakah akhir 
kisah "Jembatan ke Madura" ini?  

• Karena anugerah Tuhan, pada bulan September 1994, yaitu genap 130 tahun sejak 
pertama kali penginjil Samuel Harthoorn dan istrinya tiba di Pamekasan, Lembaga 
Alkitab Indonesia akhirnya berhasil menerbitkan Alkitab lengkap dalam bahasa Madura.  

Kini "Jembatan ke Madura" itu sudah menjadi kenyataan. Maukah pembaca e-JEMMi 
terus mendukung dalam doa agar "Jembatan" ini menjadi alat Tuhan untuk 
menyalurkan kasih Allah yang dicurahkan-Nya melalui Yesus Kristus kepada suku 
Madura?  

Kesaksian selengkapnya dari kisah ini dapat anda baca dalam Situs Cerita Misi di 
alamat:  
==> http://www.sabda.org/misi/cerita/index.htm 
==> http://www.sabda.org/misi/cerita/cerita43.htm 

Dari Meja Redaksi: Kalendar Doa Untuk Penerjemahan 
Alkitab Dalam Bahasa Ibu/Daerah  

Diberitahukan bahwa bersama edisi ini, e-MISI/e-DOA mengirimkan "Kalendar Doa 
untuk Penerjemahan Alkitab dalam Bahasa Ibu/Daerah". Dalam kalender ini terdapat 31 
pokok doa yang dapat anda doakan secara rutin setiap hari. Lalu, anda dapat 
mengulanginya setiap bulan. Harapan kami, kalender doa ini dapat mendorong kita 
untuk bersatu hati dalam doa mendukung proyek-proyek penerjemahan Alkitab ke 
berbagai bahasa daerah di seluruh Indonesia dan dunia.  

Selamat berdoa! Staf e-MISI/e-DOA <e-DOA@sabda.org>  

 

http://www.sabda.org/misi/cerita/index.htm
http://www.sabda.org/misi/cerita/cerita43.htm
mailto:e-DOA@sabda.org
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Surat Anda  

Dari: Hermiwati <Hermiwati@> 
>Salam Sejahtera, 
>Saya pernah beberapa kali mendapatkan renungan yang dipersembahkan 
>oleh e-JEMMi dan saya sangat tertarik dan saya ingin bergabung 
>dengan e-JEMMi dan berlangganan secara harian dan saya ingin tahu 
>apa saja syarat-syaratnya supaya bisa bergabung dan berlangganan 
>secara harian dengan e-JEMMi. Saya ucapkan terima kasih dan saya 
>tunggu jawaban dari e-JEMMi. 
>Regards, Hermi 

Redaksi: 
Kami ingin mengoreksi, bahwa Buletin e-JEMMi diterbitkan mingguan bukan harian. 
Alamat anda sudah kami catat sebagai pelanggan. Tapi jika ada teman anda yang lain 
yang ingin berlangganan, caranya mudah sekali. Kirimkan mail kosong ke alamat 
berikut ini: <subscribe-i-kan-misi@xc.org>.  

Dari: "priyo59" <priyo59@> 
Subject: Pelayanan Pasca Kerusuhan Sampit-Palangkaraya 
>Shalom, 
>Beberapa bulan yang lalu kita dikejutkan oleh kerusuhan antar etnis 
>di Kalimantan Tengah, rumah penduduk dibakar, ... 
>--cut-- 
>Kami menunggu teman-teman yang dengan sukarela terbeban melayani 
>inner healing dan pelepasan di kota-kota pasca kerusuhan di 
>Kalimantan Tengah. Saya percaya bahwa dengan adanya pelayanan 
>pelepasan, kerusuhan antar etnis pasti mereda. Karena penyebabnya 
>adalah pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu 
>dunia yang gelap ini, dan roh-roh jahat di udara. 
>Tuhan Yesus memberkati, Priyo P. 

Redaksi: 
Terima kasih infonya. Apabila ada diantara pembaca yang tergerak untuk mendukung 
pelayanan ini atau ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, silakan 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/messages/whatintheworld  

mailto:subscribe-i-kan-misi@xc.org
mailto:endah@sabda.org
http://www.egroups.com/groups/FridayFax/
http://www.gospelcom.net/ifc/newsletter.shtml
http://www.egroups.com/messages/whatintheworld
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• World Bible Translation Center http://www.wbtc.com/articles/news  

 

“  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 18/Mei/2001  
Editorial 

Shalom.  

Kuasa Tuhan dan pekerjaan Roh Kudus-Nya telah dinyatakan di beberapa negara 
seperti di Myanmar, Mongolia, Laos, Filipina dan Vietnam. Kesaksian-kesaksian dari 
negara-negara tetangga kita ini menolong kita untuk melihat berbagai pelayanan yang 
penuh tantangan. Selain itu kesaksian ini juga menolong kita untuk berdoa bagi 
pekerjaan Tuhan di sana.  

Secara khusus edisi ini memuat kesaksian tentang pelayanan di Myanmar yang 
sebagian besar penduduknya beragama Budha. Untuk itu salah satu sumber misi yang 
kita tampilkan pada edisi ini adalah tentang sebuah situs yang menolong kita untuk 
mengenal agama Budha dengan lebih baik dan bagaimana melayani mereka. Marilah 
kita berdoa agar Tuhan bekerja di tengah-tengah masyarakat beragama Budha ini.  

Selamat melayani, Staf Redaksi  

  

http://www.wbtc.com/articles/news
http://alkitab.mobi/?Yesaya+6%3A8
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Sumber Misi  

Web Resources On Buddhism 

==> http://www.onebillionwait.org 
Dalam majalah OMF's East Asia's Millions edisi (Januari-Maret 2001) dimuat informasi 
tentang sebuah Situs (Web Resources On Buddhism) yang mengulas seluk-beluk 
agama Budha, mulai dari aliran-aliran dalam agama Budha, sejarah Budha, pengajaran 
Budha, istilah-istilah Budha yang umum, Kekristenan dan Budha, dsb. OMF (Overseas 
Mission Fellowship International) juga menyediakan banyak Situs web yang mengulas 
tentang latar belakang agama-agama besar di dunia, salah satunya adalah Situs ini.  
Sumber: CMD Net WEEKLY UPDATE, February 25, 2001  

Adopt A Chinese City 

==> http://www.vision4china.net 
China memiliki penduduk sejumlah 1,3 milyar orang, namum belum semua kota ada 
penduduk Kristennya. Gereja-gereja Southern Baptist memutuskan untuk tidak 
mengabaikan kota-kota tersebut. Mereka mulai memusatkan perhatian guna 
mengadopsi 200 kota di Tiongkok, dimana mereka dapat melakukan penelitian, 
mengadakan persekutuan doa dan kunjungan serta mengabarkan Injil. Dalam jangka 
waktu 6 bulan terakhir ini, sudah ada 3 gereja yang mengadopsi 10 kota-kota tersebut. 
Bagi anda yang tertarik dan ingin mengetahui secara lebih rinci tentang program 
tersebut, silakan langsung berkunjung ke alamat di atas.  

Doakan Misi Dunia  

Mongolia 

Mongolia, yang menganut agama Budha selama puluhan dekade dan memuja arwah 
nenek moyang, merupakan tantangan bagi pelayanan Injil. Salah seorang wakil dari 
World Concern telah melakukan pelayanan di sana. World Concern terdaftar sebagai 
organisasi non-pemerintah yang melaksanakan beragam proyek pengembangan 
masyarakat di berbagai sektor, seperti pendidikan kesehatan, pertanian, dan di bidang 
usaha. Proyek-proyek itu dilakukan oleh World Concern dengan fokus pada pelatihan 
dan pembimbingan bagi penduduk Mongolia, dan kami mencoba bekerja sama dengan 
gereja lokal sehingga kami dapat memperlengkapi mereka sampai bisa menjadi 
pelaksana bagi proyek- proyek tersebut. Para anggota gereja sekaligus dapat men-
sharing- kan imannya saat usaha pelayanan World Concern mulai menyentuh hati para 
peserta yang mengikuti proyek-proyek tersebut. Namun demikian, World Concern juga 
harus berhati-hati karena mereka telah diidentifikasikan sebagai organisasi Kristen, 
sehingga World Concern dituduh mencari pemeluk baru, atau memikat orang-orang 
dengan uang ataupun beragam proyek agar mereka mau menjadi Kristen.  
Sumber: Mission Network News, January 12, 2001  

http://www.onebillionwait.org/
http://www.vision4china.net/
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• Bersyukur untuk keberadaan World Concern di Mongolia dan pelayanan mereka dalam 
bidang kesehatan, pertanian, dsb.  

• Doakan agar mereka berhati-hati dan bijaksana dalam mengabarkan  tentang iman 
Kristen melalui proyek-proyek yang mereka rintis.  

• Berdoa agar penduduk Mongolia dibukakan mata rohaninya untuk bertemu Kasih Allah.  

Laos 

Compass Direct News melaporkan dari Laos bahwa penguasa setempat telah menutup 
2 gereja yang terletak di wilayah bagian Selatan Laos. Pemerintah juga menekan 
banyak keluarga untuk menandatangani pernyataan tertulis untuk menyangkali iman 
mereka kepada Kristus. Banyak sumber juga menyatakan bahwa pemerintah telah 
menutup 58 gereja yang ada di seluruh wilayah Laos dalam waktu 18 bulan terakhir ini.  
Sumber: Mission Network News, April 2001  

• Doakan untuk penduduk Kristen Laos agar iman mereka kuat dalam  menghadapi 
tekanan-tekanan dari pemerintah.  

Filipina 

Tim-tim yang memutar film YESUS di penjara-penjara di Filipina menyatakan bahwa 
mereka telah menyaksikan banyak narapidana yang menerima Yesus dalam hidupnya. 
Sebuah tim telah memutar film itu di depan 1500 napi dari 2 penjara yang berbeda dan 
ada indikasi sekitar 60% dari jumlah tersebut mau menerima Yesus sebagai 
Juruselamat. Bahkan di sebuah penjara, sudah ada persekutuan yang diikuti oleh 150 
orang petobat baru.  
Sumber: Mission Network News, April 2001  

• Doakan untuk setiap tim yang melakukan pelayanan pemutaran film YESUS di berbagai 
penjara di Filipina.  

• Berdoa juga untuk usaha follow-up bagi para napi yang telah bertobat dan menerima 
Yesus sebagai Juruselamat mereka.  

Vietnam 

Organisasi Southern Baptist International Mission Board mengajak umat Kristen di 
seluruh dunia untuk bergabung dalam "International Day of Prayer for Vietnam" yang 
diadakan pada tanggal 6 Mei 2001. Hari itu dipilih karena bertepatan dengan peringatan 
jatuhnya Saigon ke tangan komunis.  
Sumber: Mission Network News, April 2001  

• Bersyukur untuk pelaksanaan doa bersama tersebut dan doakan agar  lawatan Allah 
dapat terjadi di Vietnam.  
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• Doakan agar Roh Kudus menjaga hati orang-orang percaya di Vietnam agar mereka 
tetap setia beribadah dan mengabarkan Injil.  

Doa Bagi Indonesia  

Pembagian Paket "Easter Care" oleh LPMI Cabang Daerah 

Dalam rangka Paskah tahun ini, LPMI Cabang Daerah telah membagi- bagikan paket 
Paskah (Easter Care) yang berisi kaset audio YESUS, brosur tentang bahaya narkoba, 
kiat belajar efektif dan sebuah date- book, kepada siswa dan mahasiswa di salah satu 
kota di Jawa Tengah. Namun ada beberapa pihak yang keberatan atas kegiatan 
pembagian paket tersebut. Pihak LPMI Cabang Daerah sendiri telah mengajukan 
permintaan maaf kepada pihak-pihak yang keberatan. Meskipun demikian masih ada 
pihak yang mendesak untuk menuntaskan kasus ini secara hukum.  

• Berdoa agar pemerintah dareah dapat menuntaskan masalah itu secara bijaksana 
dengan rasa takut akan Tuhan.  

• Bila masalah ini diijinkan Tuhan sampai ke meja pengadilan,  doakan supaya para 
pengurus LPMI Cabang Daerah mendapat hikmat dari Tuhan dan setia menjadi saksi-
saksiNya.  

• Doakan supaya masalah ini tidak menimbulkan pengaruh/masalah-masalah baru di 
kota-kota yang lain.  

• Doakan supaya halangan ini tidak mempengaruhi kerinduan orang Kristen untuk tetap 
mengabarkan berita keselamatan.  

[[Cat. Red.: e-Misi mempunyai tiga artikel dari surat kabar  

1. Polisi sita 12 kardus VCD bermasalah  
2. Corps Hizbullah nyatakan siap back-up polisi  
3. Polisi ... Pengurus YLPMI bisa dijadikan tersangka...  

yang menjelaskan tentang hal tersebut. Bagi anda yang berminat untuk memilikinya, 
kirimlah email ke alamat < endah@sabda.org > ]]  

  

mailto:endah@sabda.org
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Doa Bagi Suku  

Suku Lembak (Bengkulu) 

Populasi  : 160.000 jiwa  
Bahasa  : Buang  
Anggota Gereja  : 10 (0,006%)  
Alkitab dalam bahasa Lembak  : Tidak Ada  
Film Yesus dalam bahasa Lembak  : Tidak Ada  
Siaran radio pelayanan dalam bahasa Lembak  : Tidak Ada  

Suku Lembak Kelingi bermukim di pedalaman Bengkulu, yakni di hulu sungai Musi. 
Tempat tinggal mereka merupakan daerah perbatasan antara Propinsi Bengkulu dan 
Sumatera Selatan, dengan pola perkampungan yang mengelompok padat. Di Propinsi 
Bengkulu mereka menyebut diri mereka sebagai suku Sindang Kelingi atau Lembak 
Sindang Merdeka. Suku ini biasa juga disebut orang Bulang. Tempat tinggal suku ini 
terpencar-pencar, di antaranya sebagian ada di Kabupaten Rejang Lebong, yaitu 
Kecamatan Padang Ulaktanding; sebagian lagi terdapat di Kabupaten Bengkulu Utara, 
yaitu di Kecamatan Talangempat. Bahasa orang Lembak adalah bahasa Buang, yang 
masih serumpun dengan bahasa Melayu. Orang Lembak memiliki tulisan asli yang 
disebut Surat Ulu, seperti halnya suku Rejang dan Serawai. Mata pencaharian pokok 
orang Lembak adalah bercocok tanam di sawah dan ladang. Daerah suku Lembak juga 
merupakan daerah perkebunan karet dan banyak pria suku Lembak bekerja sebagai 
penyadap karet. Selain itu mereka mengelola pabrik pembuatan batu bata di pedesaan. 
Binatang ternak mereka antara lain: domba, kerbau, ayam dan itik. Orang Lembak pada 
masa kini adalah pemeluk Islam, walaupun sebagian besar masyarakat masih 
menganut kepercayaan animisme. Pengaruh agama Islam tampak dalam berbagai 
bidang kehidupan masyarakat Lembak. Saat ini orang Lembak membutuhkan usaha-
usaha peningkatan taraf hidup karena mereka memiliki tingkat pendapatan yang masih 
rendah. Untuk itu perkebunan karet dan pabrik batu bata yang sudah ada perlu dikelola 
secara lebih profesional supaya lebih memberi hasil yang layak. Mereka juga 
memerlukan peningkatan mutu pendidikan dan pelatihan untuk kaum mudanya agar 
mendapatkan pekerjaan yang lebih baik.  

Pokok Doa  

1. Berdoa agar Tuhan mencurahkan Roh Kudus, berkat dan kasihNya di tengah-tengah 
suku Lembak, agar terang dan kemuliaan Tuhan bercahaya di atas mereka. Berdoa agar 
hati mereka disentuh oleh kasih Tuhan melalui berbagai cara.  

2. Doakan pemenuhan kebutuhan tenaga ahli untuk mengelola perkebunan karet dan 
pabrik batu bata yang sudah ada, dan untuk meningkatkan pendidikan dan juga 
pelatihan.  

3. Berdoa bagi adanya lembaga & gereja yang digerakkan oleh Tuhan untuk melayani dan 
mengadopsi suku Lembak.  
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Sumber: CD-ROM SABDA  

Kesaksian Misi: Pelayanan EHC Di Myanmar  

Myanmar (Birma), sebuah negara di kawasan Asia Timur, telah berada dibawah 
pemerintah militer selama beberapa dekade. Hampir 90% penduduknya beragama 
Budha, dengan populasi penduduk sekitar 48,8 juta jiwa. Salah satu organisasi Kristen 
yang melayani di negara tersebut adalah Every Home for Christ (EHC). Para pekerja 
EHC melakukan pelayanan terbaiknya untuk menjangkau setiap rumah di negara 
Myanmar ini dengan berita Injil. Selama bebeberapa tahun pelayanan mereka, EHC 
telah mendirikan 18 persekutuan Kristen di Myanmar dan menyebarkan literatur Alkitab 
ke hampir 70% penduduk Myanmar. Salah seorang perwakilan dari EHC menyatakan 
bahwa meskipun setan menyerang setiap usaha pelayanan EHC dalam berbagai cara, 
namun Tuhan selalu setia untuk mereka. Dengan keyakinan tersebut, EHC memiliki 
kesempatan lebih untuk mengabarkan Injil.  

Misionaris perintis EHC yang mengabdikan dirinya di Myanmar juga mengabarkan 
tentang berita keselamatan kepada kelompok penderita lepra di daerah terpencil. 
"Terus doakan agar Tuhan menyediakan lebih banyak relawan untuk mendistribusikan 
Alkitab dan banyak gereja untuk berpartisipasi secara aktif," kata U Zin Hla. Satu 
kelompok persekutuan Kristen di desa Tawa, aktif dalam membagikan Injil dan dalam 
menyediakan pertolongan kemanusiaan yang diperlukan. Menurut salah seorang 
koordinator persekutuan, EHC juga memiliki satu program yang ditujukan untuk 
penduduk Myanmar yang membutuhkan bantuan, yaitu seminggu sekali menyediakan 
makan bagi para janda di desa dan di setiap hari minggu membagikan beras bagi anak-
anak sekolah minggu yang hidup berkekurangan.  

Sementara pekerja EHC membuat kemajuan yang luar biasa di negara yang mayoritas 
beragama Budha ini, U Zin Hla tahu bahwa banyak doa diperlukan untuk menjangkau 
setiap rumah di Myanmar: "Berdoalah agar Tuhan membuka pintu bagi penginjilan 
literatur di setiap daerah di negeri kami. Berdoalah agar Tuhan memberikan 
kebijaksanaan kepada kami untuk bekerja secara sitematis dengan kelompok-kelompok 
persekutuan Kristen yang sudah ada. Berdoalah bagi misionaris perintis yang pergi ke 
berbagai daerah terpencil. Beberapa dari mereka menderita berbagai macam penyakit 
dari tempat tersebut." Dibalik berbagai kesulitan yang dihadapi, tentu saja selalu ada 
kegembiraan ketika ada jiwa tersesat kembali kepada Kritus. Terpujilah Tuhan untuk 
empat petobat yang telah menerima Kristus. Mereka telah membakar semua altar dan 
pedang yang dimiliknya. Teruslah berdoa bagi orang-orang di Myanmar. Mintalah pada 
Tuhan agar membuka mata rohani mereka untuk melihat kebenaran. Berdoa juga bagi 
pekerja EHC yang mengabdikan dirinya, supaya mereka dapat mengatasi rintangan 
dalam usaha menyebarkan Injil ke seluruh daerah di Myanmar.  

 
Sumber: Fax of The Apostle, April 2001.  
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Surat Anda  

Dari: Darwin J Sihombing <darwin93@> 
>Shalom, 
>Saya senang sekali dengan pelayanan ini. Saya memohon kepada admin 
>untuk memasukkan email adik saya sebagai anggota/pelanggan untuk 
>membangun dia semakin kuat dalam Tuhan Yesus. 
>Terima kasih, 

Redaksi: 
Terima kasih untuk dorongan anda yang membuat kami tetap bersemangat dalam 
mempersiapkan e-JEMMi. Dengan senang hati kami juga telah mendaftarkan adik anda 
sebagai anggota e-JEMMi.  

From: "Satian, Petrus (kem)" <Petrus.Satian@> 
Subject: Kesaksian Pelayanan Suku Terabaikan 
>Shalom, 
>Rekan hamba Tuhan yang diberkati, 
>Melalui e-mail ini saya kirim kesaksian lengkap suku XX, kiranya 
>menjadi berkat dan lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan Yesus 
>Kristus sebab FirmanNya sudah digenapi. KuasaNya akan terjadi dan 
>tercurah secara luar biasa atas anak-anak sampai orang Tua. 
--cut-- 

Redaksi: 
Terima kasih untuk kiriman kesaksian anda. Redaksi akan muat sebagai pokok doa 
pada edisi y.a.d. Sekali lagi terima kasih. Selamat melayani!  

 

URL/Link Edisi ini  

• Mission Net Worknews http://www.missionnetworknews.org/  
• Overseas Mission Fellowship (OMF) http://www.omf.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.missionnetworknews.org/
http://www.omf.org/
http://alkitab.mobi/?Yesaya+6%3A8
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e-JEMMi 19/Mei/2001  
Editorial 

Salam sejahtera,  

Kesaksian Misi dalam edisi e-JEMMi kali ini akan menyajikan berita dari Himachal 
Pradesh, sebuah wilayah di India yang paling jarang mendapatkan pelayanan PI. 
Kesaksian ini dimulai ketika seorang pemuda di Himachal Pradesh menghidupkan 
radionya yang "kebetulan" sedang menyiarkan berita Injil. Sejak itu penduduk di 
Himachal Pradesh memulai sejarah kehidupan yang baru bersama-sama dengan 
Kristus. Terpujilah Tuhan karena karya-Nya yang luar biasa ini.  

Kesaksian-kesaksian lain juga kami bagikan untuk menguatkan iman dan menyadarkan 
kita bahwa Allah sanggup memakai segala cara dan media untuk menjangkau hati 
setiap orang yang belum mengenal-Nya. Karena itu, marilah kita meminta pimpinan dan 
pertolongan Tuhan agar kita dapat menggunakan setiap kesempatan menjadi 
kesempatan yang dapat dipakai untuk menyatakan kemuliaan-Nya.  

Selamat melayani dan Tuhan memberkati.  

Redaksi e-JEMMi  

Sumber Misi  

Berikut ini merupakan 2 Situs yang telah digunakan Allah untuk menyatakan Kasih-Nya 
kepada orang-orang yang belum mengenal Dia:  

CBN Worldreach (Christian Broadcasting Network) 

 
==> http://www.cbnworld.com/ 
CBN WorldReach merupakan "tangan kanan" dari pelayanan CBN yang telah 
menjangkau lebih dari 90 bangsa dan menerjemahkan Injil dalam 50+ bahasa. Dalam 
Situs CBN WorldReach, anda akan menjumpai kisah-kisah nyata tentang pelayanan 
misi dan kesaksian-kesaksian dari seluruh dunia. Situs ini juga akan menolong anda 
untuk belajar lebih lanjut mengenai pelayanan outreach CBN WorldReach ke seluruh 
dunia dan untuk dapat bergabung dalam doa bagi pelayanan misi di seluruh dunia.  

Trans World Radio (TWR) 

 
==> http://www.gospelcom.net/twr 
Trans World Radio (TWR) merupakan organisasi internasional yang telah melakukan 

http://www.cbnworld.com/
http://www.gospelcom.net/twr
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siaran program-program kekristenan selama lebih dari 1.500 jam per minggu dalam 165 
bahasa. TWR menyediakan berbagai pelayanan yang sangat membantu -- termasuk 
"Seminary on the Air", sebuah program seminari radio terbaru yang ditujukan bagi para 
pemimpin pelayanan di Tiongkok. Program baru ini menjelaskan kepada para pemimpin 
pelayanan di Tiongkok tentang bagaimana mengajarkan dan menggunakan Alkitab 
secara efektif dan sistematis. TWR juga menawarkan paket murah mengenai 
Pelayanan Misi Anak-anak sebagai bahan SIL (Sekolah Injil Liburan) di Tiongkok. 
Selain itu, publikasi TWR disediakan secara gratis untuk mereka yang memintanya. 
Didalamnya disajikan artikel-artikel misi dari seluruh dunia yang menceritakan tentang 
dampak radio dalam pelayanan PI. Informasi selengkapnya mengenai hal-hal tersebut 
dapat anda jumpai dalam Situs TWR.  

Doakan Misi Dunia  

Ghana 

Menurut "International Aid", banyak pelayanan penginjilan yang akan menjadi kunci 
untuk menolong Afrika dalam mengentaskan mereka yang hidup dalam kemiskinan dan 
menolong mereka yang menghadapi masalah kesehatan. International Aid telah 
mendirikan Klinik Mata Kristen di Ghana. Kegiatan yang dilakukan di klinik ini antara lain 
operasi mata dan menyediakan kacamata. Melalui pelayanan-pelayanan tsb. mereka 
ingin menolong para penduduk Ghana untuk dapat melihat Yesus.  
Sumber: Mission Network News April 25th 2001  

• Bersyukur untuk "International Aid" yang telah membuka klinik mata bagi penduduk di 
Ghana.  

• Doakan agar klinik tersebut dapat menolong banyak penduduk Ghana untuk mengenal 
Yesus sekaligus menyediakan follow-up bagi para petobat baru tersebut.  

Latvia 

Pemerintah Latvia memberikan ijin bagi "Campus Crusade for Christ" untuk memutar 
film "YESUS" di semua sekolah nasional. Koordinator proyek tersebut menceritakan 
bahwa para murid di sebuah SLB (Sekolah Luar Biasa -- sekolah bagi penderita cacat) 
terbukti "lebih terbuka" dalam menanggapi film tersebut. Mereka dapat lebih memahami 
penderitaan dan penganiayaan yang dialami Yesus.  
Sumber: NEWSBRIEF--2001-02-01  

• Doakan agar proyek pemutaran film YESUS dapat berjalan dengan baik.  

• Berdoa supaya setiap siswa yang melihat film YESUS ini dapat  bertemu dengan Yesus 
dan menerima-Nya sebagai Juruselamat pribadi.  

Pakistan 



e-JEMMi 2001 
 

214 
 

Di Pakistan, sekitar 500 gereja baru didirikan setiap tahunnya. Tahun 1991, Allah 
memberikan visi bagi Pendeta William Johnson di Lahore tentang berdirinya 50.000 
gereja baru. Melalui kerjasama dengan pelayanan-pelayanan dari "Swiss Strategy 
Group", Johnson yakin bahwa gereja-gereja baru yang akan berdiri itu adalah gereja-
gereja rumah yang dapat menjangkau populasi Muslim di Pakistan. Semenjak 
berlangsungnya konferensi yang diadakan 12 bulan yang lalu, saat ini sudah ada lebih 
dari 500 gereja baru yang didirikan.  
Sumber: FridayFax, April 20, 2001  

• Puji syukur kita panjatkan untuk lebih dari 500 gereja baru yang didirikan di Pakistan.  

• Doakan agar pelayanan dari gereja-gereja baru tsb. dapat menjangkau penduduk 
Pakistan yang belum mengenal Kristus.  

Siberia 

Suhu udara yang sangat dingin di Siberia ternyata tidak menghalangi semangat 
pelayan-pelayan Rusia yang melayani para pemuda di wilayah tersebut. Baru-baru ini 
Sergei Rakhuba menemani sekelompok orang Kristen dari U.S. ke daerah Tazovsk. 
Setelah melakukan presentasi Injil dalam sebuah pertemuan outreach ada sekitar 1200 
- 1400 orang yang mendengar Injil dan memiliki Alkitab lengkap. Sebagian lagi  

hanya memiliki Alkitab PB serta literatur Kristen lainnya yang disebarkan saat itu. Para 
pelayan Tuhan tersebut juga melatih para pemimpin gereja di Rusia dan menyiapkan 
mereka untuk terjun melayani penduduk di daerah Hanti dan Nemtsi, Siberia.  
Sumber: WHAT IN THE WORLD....is God doing? March 2001  

• Doakan para pelayan Tuhan di Siberia ini agar semangat mereka terus menyala dalam 
usaha untuk memenangkan penduduk Siberia.  

• Berdoa supaya semangat mereka dapat menjadi teladan bagi pelayan  Tuhan yang 
tersebar di berbagai tempat.  
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Doa Bagi Indonesia  

Seperti yang telah kami sebutkan pada edisi minggu yang lalu, maka berikut ini adalah 
ringkasan kesaksian yang dikirim oleh Ev. Petrus Satian ke Redaksi e-JEMMi. Selamat 
berdoa bagi pelayanan tim YPI ini.  

Pelayanan tim YPI ke suku XX di pedalaman Kalimantan 

Team YPI berada di tengah-tengah suku XX sejak Januari 2001 y.l. Mayoritas suku XX 
beragama non-Kristen dan kepercayaan mereka pada hal-hal gaib dan perdukunan 
masih sangat kuat.  

Tim YPI datang ke daerah pedalaman ini sebagai mahasiswa yang sedang KKN. 
Setibanya di lokasi mereka melaporkan diri kepada pemerintah daerah setempat. Untuk 
memulai pelayanan misi di antara suku XX ini Tim YPI telah berdoa dan berpuasa serta 
membentuk 'kubu doa'. Puji Tuhan Tim ini diterima dengan sangat baik oleh masyarakat 
suku XX, bahkan oleh kepala desa suku XX, karena Tuhan membuka jalan dengan cara 
yang sangat ajaib seperti cerita orang gila di Gerasa didalam kitab Injil.  

Selama 13 tahun anak kepala desa XX menderita gangguan jiwa. Ketika Tim YPI 
mengunjungi rumah kepala desa ini, mereka melihat bahwa anaknya tinggal didalam 
sebuah kandang dari kayu yang besar dan kuat. Mereka kaget karena keadaan anak itu 
persis seperti seekor binatang dan tanpa busana. Sudah diupayakan berbagai 
pengobatan untuk menyembuhkan anak ini. Dokter, rumah sakit Jiwa dan pengobatan 
alternatif alias ke dukun (sudah 100 orang banyaknya) tidak sanggup menyembuhkan 
anak itu. Tetapi Tuhan melawat anak ini melalui pelayanan pelepasan dan 
disembuhkan sehingga sang kepala suku mau didoakan dan mulai lebih terbuka pada 
pemberitaan Injil. Walaupun masih belum dapat menyebutkan nama Yesus secara 
terang-terangan, kepala desa ini telah melihat dan mengakui kuasa Tuhan yang 
dahsyat. Haleluyah,!!!!!  

• Doakan untuk keterbukaan kepala desa dan anaknya dalam menerima Kristus sebagai 
Juruselamat sehingga mereka dapat memiliki keselamatan jiwa yang kekal.  

• Doakan untuk seluruh penduduk desa agar kesaksian mujizat ini dapat membawa 
mereka untuk percaya dan beriman kepada Kristus.  

• Doakan untuk kebutuhan Tim YPI dalam doa, daya dan dana. Doakan juga untuk 
kebutuhan Alkitab dan Alquran (dalam bahasa Indonesia) dan juga film rohani untuk 
membantu menjangkau suku XX.  

• Doakan agar Tim YPI ini dipakai Tuhan lebih heran untuk menjangkau suku XX dan 
suku-suku di sekitarnya bagi Kristus.  
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Doa Bagi Suku  

Suku Tidung (Kalimantan) 

Rumpun  : Banjar  
Jumlah Penduduk  : 45.000  
Kristen yang diketahui  : 0  
Persentase Kristen  : 0%  
Alkitab  : Belum  
Film Yesus  : Belum  

Suku Tidung berada di Kalimantan Timur yaitu di sebelah timur laut Putoh atau dekat 
pesisir laut Sulawesi, tepatnya di daerah pantai timur, Kabupaten Bulungan. Bahasa 
yang digunakan adalah bahasa Tidung. Suku Tidung menganut kepercayaan Animisme 
dan mereka hidup dari bertani dan mencari ikan di laut. Suku ini lebih terbuka kepada 
dunia luar, berhubung karena mereka tinggal dipesisir pantai. Walaupun masyarakatnya 
mulai terbuka terhadap orang-orang luar dan sudah mulai disentuh oleh kemajuan 
zaman, namun sejauh ini belum ada orang Tidung yang percaya kepada Tuhan Yesus 
sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Tetapi, puji Tuhan sekarang sudah ada 
beberapa orang percaya yang melayani suku ini dan sangat membutuhkan dukungan 
doa dari saudara-saudara seiman.  

Pokok Doa  

1. Berdoalah untuk kesaksian orang-orang percaya di tengah-tengah suku Tidung agar 
lebih banyak lagi dari masyarakat Tidung yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. 
Doakan untuk orang percaya (pendatang) yang tinggal di daerah ini agar diberikan 
keberanian dan beban untuk memberitakan injil Kristus kepada suku ini.  

2. Mohon kepada Allah agar mengutus lebih banyak lagi pekerja untuk melayani suku 
Tidung.  

 
Sumber: CD-ROM SABDA  
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Kesaksian Misi: Siaran "Gospel for Asia" di India  

Ada seorang yang bernama Tularam. Dia tinggal di Himachal Pradesh, sebuah wilayah 
di India yang jarang menerima berita keselamatan. Itulah sebabnya banyak penduduk di 
sana yang belum mengenal Allah. Tetapi semuanya itu berubah saat Tularam 
menghidupkan radionya yang kebetulan sedang menyiarkan siaran dari "Gospel for 
Asia" (GFA). Saat itulah, untuk pertama kali dalam hidupnya, Tularam mendengar 
tentang Yesus, sang Juruselamat dunia. Saat Tularam men-sharingkan-kan 
pengenalannya tentang Yesus kepada para penduduk desa, ternyata mereka juga ingin 
mendengarkan program siaran GFA. Ini merupakan mujizat, karena penduduk desa 
Himachal Pradesh terkenal dengan kesetiaan mereka pada pemujaan terhadap berhala 
dan menjadi penganut animisme. Hati Tularam berlimpah dengan sukacita karena 
menyaksikan apa yang telah terjadi di desanya.  

Sebagai ungkapan atas sukacita yang dirasakannya, Tularam mengirimkan sepucuk 
surat ke GFA yang isinya seperti berikut ini:  

"Nama saya Tularam, dan saya mengirim surat ini atas nama seluruh penduduk desa 
Himachal Pradesh. Semenjak mendengarkan siaran radio dari GFA, hidup saya benar-
benar diubahkan, dan saya menyerahkan hidup saya sepenuhnya dalam pimpinan 
tangan Tuhan. Juga, saya bersyukur kepada Allah karena akhirnya penduduk desa 
Himachal Pradesh memiliki kesempatan untuk mendengarkan Firman Allah dan mereka 
mengalami perubahan-perubahan yang sangat indah dalam kehidupan mereka. Ini 
semua berkat program radio yang telah didengar oleh penduduk Himachal Pradesh. 
Terlebih dari itu, Firman Allah yang diberitakan telah mengubah setiap hati yang 
mendengarnya dan mendorong mereka untuk bertobat. Saat ini, kami memutuskan 
hanya mau menjadi pengikut Yesus saja."  

 
Sumber: ReligionToday, April 5, 2001  

Surat Anda  

Dari: S.S <nalca@> 
>Shalom JEMMI, 
>Terima kasih banyak atas email dengan berbagai info pelayanan dan 
>kesaksian. Dalam kesempatan saya kirim bahan doa untuk didoakan, 
>yaitu: 
>1. Doakan proyek penerjemahan ALKITAB P.L dalam bahasa suku Nalca- 
> Papua. 
>2. Doakan kebutuhan penerjemah (Uang dan transport, dll). 
>3. Doakan kesehatan dari penerjemah nasional (2 orang: J.S dan S.S) 
>Itu saja dan terima kasih sebelumnya, Tuhan memberkati. 
>Dalam Kristus, 
>S.S, Jayapura-Tanah Papua. 
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Redaksi: 
Terima kasih untuk pokok-pokok doa yang anda kirimkan. Kami yakin pembaca e-
JEMMi akan mendukung proyek penerjemahan Alkitab ini dalam doa. Selamat 
melayani!  

Dari: "salvindo" <salvindo@> 
>Terima kasih atas penyampaian informasi kepada kami melalui E-mail. 
>Kami tertarik membacanya dan kami akan ikuti selanjutnya. Tuhan 
>memberkati pelayanan Anda. Salam dan doa, 
>Lewi Ngopoh, Colonel Chief Secretary 

Redaksi: 
Terima kasih sama-sama. Kami berharap ketertarikan anda akan semakin dalam dan 
menjadi kerinduan untuk berdoa bagi kebutuhan-kebutuhan pelayanan misi baik di 
tanah air, maupun di negara-negara lain. Silakan anda menularkan ketertarikan anda 
pada rekan-rekan yang lain.  

Dari: gykt <gykt@> 
>Ykksh Redaksi e-Misi, 
>Terima kasih buat berita-berita e-Misi yang dikirimkan. Sangat 
>membantu kami khususnya dalam hal berdoa. Karena data-data maupun 
>informasi yang kami peroleh cukup menunjang. Dalam terbitan E-Jemmi 
>Edisi 04 No 18 diinformasikan tentang tiga artikel dari surat kabar. 
>[Cat. Red.: e-Misi mempunyai tiga artikel dari surat kabar ... 
--cut-- 
>Kalau boleh kami minta dikirimkan sebagai bahan informasi untuk di 
>doakan. Terima kasih untuk perhatian dan kerja samanya. Doa kami 
>biar melalui E-Jemmi informasi & rencana Allah semakin nyata. Tuhan 
 
>memberkati. 
>Dalam KasihNya, 
>Sam N 

Redaksi: 
Terima kasih untuk surat-surat senada seperti di atas yang banyak kami terima minggu 
y.l. Artikel-artikel tersebut akan segera kami kirimkan kepada mereka yang meminta. 
Kami berharap pembaca e-JEMMi terus berdoa untuk penyelesaian kasus yang 
dihadapi oleh LPMI Cabang Daerah. Sekali lagi terima kasih untuk dukungan doanya.  

 

URL/Link Edisi ini  

• GFA News http://www.gfa.org/Pages/News/FromTheField.html  
• FridayFax http://www.egroups.com/groups/FridayFax/  
• IFC http://www.gospelcom.net/ifc/newsletter.shtml  
• WHAT IN THE WORLD... http://www.egroups.com/messages/whatintheworld  

http://www.gfa.org/Pages/News/FromTheField.html
http://www.egroups.com/groups/FridayFax/
http://www.gospelcom.net/ifc/newsletter.shtml
http://www.egroups.com/messages/whatintheworld
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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


e-JEMMi 2001 
 

220 
 

e-JEMMi 20/Mei/2001  
Editorial 

Salam dalam Kasih Kristus  

Hari Kenaikan Yesus ke Surga akan segera kita peringati bersama pada hari Kamis 
minggu ini. Peristiwa Kenaikan Yesus mengingatkan kita pada AMANAT AGUNG Yesus 
Kristus yang disampaikan kepada murid- murid-Nya sebelum dia terangkat ke Surga, 
"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." (Matius 28:19-20) < http://www.bit.net.id/SABDA-
Web/Mat/T_Mat28.htm 28:19 >  

AMANAT AGUNG ini telah dilaksanakan dengan setia oleh murid-murid- Nya, sekalipun 
untuk itu mereka harus mengalami penderitaan dan aniaya yang membawa kepada 
kematian. Darah yang dicurahkan itu mengalir dan menjadi dasar bagi gereja Tuhan 
untuk bertumbuh dengan subur. Berkat pengorbanan orang-orang yang setia seperti 
merekalah maka Injil itu akhirnya sampai kepada kita. Marilah kita teruskan AMANAT 
AGUNG Yesus Kristus seperti yang telah diteladankan oleh murid- murid Tuhan itu.  

Untuk ikut merayakan HARI KENAIKAN YESUS KRISTUS ke Surga, maka e-JEMMi 
akan menyajikan beberapa Situs penginjilan dari lembaga misi yang mengulas kisah 
tentang Yesus. Kiranya informasi ini dapat menambah semangat kita untuk melayani 
dan mengabarkan Injil.  

Selamat membaca dan melayani,  

Staf Redaksi  

  

http://alkitab.mobi/?Matius+28%3A19
http://www.bit.net.id/SABDA-Web/Mat/T_Mat28.htm
http://www.bit.net.id/SABDA-Web/Mat/T_Mat28.htm
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Sumber Misi  

Sesuai dengan "Amanat Agung" Yesus untuk memberitakan Injil kepada setiap orang 
dan menjadikan mereka murid-murid-Nya, maka berikut ini kami sajikan beberapa Situs 
penginjilan yang menceritakan kisah tentang Yesus.  

Great Comission 

==> http://www.greatcom.org/indonesian (Siapakah ISA) 
==> http://www.greatcom.org/indonesian/jesusfil.htm (film ISA) 
==> http://www.greatcom.org/ 
Situs Great Comission versi Indonesia memberitakan tentang Yesus dengan judul 
"Siapakah ISA?". Keempat menu utamanya -- "Siapakah Isa?" (artikel), "Mengenal Isa 
secara Pribadi" (Buklet 4 Hukum Rohani), "Video Isa Almasih" (Film Isa), dan "Bukan 
Sekedar Tukang Kayu" (Buku karya Josh McDowell) -- diharapkan dapat menjawab 
berbagai pertanyaan tentang siapakah ISA dan menghilangkan keragu- raguan untuk 
mempercayai-Nya.  

Film Yesus, Dalam Bahasa Indonesia (Real Video) 

==> http://www.jesusfilm.org/view/realvideo/rv/languages/indonesian.ram 
==> http://www.jesusfilm.org/view/realvideo/ 
Situs ini menyajikan film "YESUS" yang menceritakan tentang riwayat hidup dan 
pengajaran-Nya yang diambil berdasarkan kutipan dari Injil Lukas. Film ini dapat 
ditonton secara online dalam durasi waktu dua ja. Film ini juga telah diterjemahkan ke 
dalam lebih dari 50 bahasa di dunia. Dalam Bahasa Indonesia, film Yesus ini diberi 
judul "Yesus, Tokoh Terbesar Sepanjang Abad" yang dibuat oleh LPMI (Lembaga 
Pelayanan Mahasiswa Indonesia) dalam bentuk VCD. Untuk memesan, silakan menulis 
surat ke: LPMI, PO. BOX 1308/SM .  

Yesus.Net 

==> http://www.yesus.net/kehidupan-lingkungan.htm 
==> http://www.yesus.net/ 
Melalui Situs Yesus.Net ini anda diajak untuk dapat lebih mengenal kehidupan Kristus 
dari dekat. Beberapa pilihan kategori yang tersedia adalah "Kehidupan-Nya, Ajaran-
Nya, dan Makna Kehidupan-Nya".  

Christian Answers Net 

==> http://www.christiananswers.net/indonesian/home.html 
==> http://www.christiananswers.net/ 
"ChristianAnswers.Net" memiliki jangkauan pelayanan ke seluruh dunia dengan salah 
satu fokus utamanya adalah "penginjilan". Melalui Situs ini setiap pengunjung bisa 
menemukan berbagai pertanyaan tentang pokok-pokok kepercayaan iman Kristen yang 

http://www.greatcom.org/indonesian
http://www.greatcom.org/indonesian/jesusfil.htm
http://www.greatcom.org/
http://www.jesusfilm.org/view/realvideo/rv/languages/indonesian.ram
http://www.jesusfilm.org/view/realvideo/
http://www.yesus.net/kehidupan-lingkungan.htm
http://www.yesus.net/
http://www.christiananswers.net/indonesian/home.html
http://www.christiananswers.net/
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sering (umum) ditanyakan, baik oleh orang Kristen maupun non-Kristen. Salah satu 
pertanyaan penting yang selalu muncul dalam pemberitaan Injil adalah "Siapakah 
Mesias itu?". Melalui Situs ini jawaban atas pertanyaan tsb. bisa didapatkan secara 
lengkap, alkitabiah dan menarik.  

Kristen Online 

 
==> http://www.kristenonline.com/kristen/tanyajawab/yesus.htm 
 
==> http://www.kristenonline.com/ 
Salah satu menu utama yang terdapat dalam Situs Kristen Online adalah REFERENSI. 
Di halaman REFERENSI ini ada satu topik dengan judul YESUS KRISTUS. Topik ini 
terdiri atas 22 pertanyaan seputar Yesus, mulai dari "Siapakah Yesus Kristus itu?" 
sampai ke "Bagaimana saya percaya kepada-Nya?" Pertanyaan-pertanyaan tersebut 
diolah dari buku "Anda bertanya Alkitab menjawab", karangan Dr Caprili Guanga. 
Terbitan Departement Literatur SAAT, Malang, 1998. Satu hal yang menarik, 
pembahasan dari masing-masing pertanyaan tersebut dapat di-download dalam bentuk 
.doc (word file) dengan Zip size 29 Kb.  

Peggie's Place - Christ 

==> http://www.gospelcom.net/peggiesplace/Christ.htm 
Siapakah Yesus menurut anda? Salah satu halaman dalam Situs Peggie's Place, yang 
berjudul "Christ" akan dapat menolong pengunjung untuk dapat mengenal Dia, disajikan 
dalam bahasa yang sederhana, praktis dan mudah dimengerti.  

Jesus For Children 

==> http://www.jesusforchildren.org/watchvideo.html 
Dapat dipastikan bahwa anak-anak dari segala usia akan menikmati sajian film dalam 
Situs ini yang menceritakan Kisah Kehidupan Yesus dari sudut pandang anak. Video 
yang berdurasi 62 menit ini tidak hanya menghibur tapi juga menolong anak-anak 
mengenal seluruh kehidupan Tuhan Yesus secara lengkap. Pada akhir film, akan 
diperlihatkan dua anak kecil yang menjelaskan bagaimana mengambil langkah awal 
untuk percaya pada Yesus dan bagaimana memulai hidup baru bersama dengan Dia.  

Doakan Misi Dunia  

Fulani 

Para wanita Fulani secara bergantian mengamati sebuah kotak; mereka membaliknya, 
dan menggoyang-goyangkannya. Lalu mereka meletakkan kotak itu di tanah dan mata 
mereka mulai mencari di semak-semak, sambil bertanya kepada si misionaris, "Di 
manakah orang yang berbicara ini?". Kemudian misionaris itu menjelaskan bahwa 

http://www.kristenonline.com/kristen/tanyajawab/yesus.htm
http://www.kristenonline.com/
http://www.gospelcom.net/peggiesplace/Christ.htm
http://www.jesusforchildren.org/watchvideo.html
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suara itu berasal dari dalam kotak tadi. Para wanita Fulani itu belum pernah melihat 
tape recorder. Kaset-kaset tersebut telah menjadi sarana yang efektif untuk menjangkau 
orang-orang yang buta huruf seperti penduduk Fulani di Afrika Barat ini. Kaset Injil yang 
didengar oleh para wanita Fulani tadi menjelaskan tentang kuasa dan kasih Yesus 
dalam bahasa dialek Burkina Faso Fulfulde sehingga mereka dapat dengan mudah 
memahami penjelasan tersebut.  
Sumber: Global Prayer Digest, March 10, 2001  

• Mari kita mengucap syukur bagi kaset-kaset rekaman Injil yang dapat didengar dan 
dimengerti oleh para wanita Fulani.  

• Doakan agar pelayanan ini dapat menolong suku Fulani untuk mengenal Yesus dan 
menerima keselamatan dari-Nya.  

• Berdoa juga untuk follow-up bagi para petobat baru.  

Mesir 

"African Enterprise" sedang merencanakan pelayanan outreach besar- besaran di 
Mesir. Pelayanan ini berbeda dari biasanya karena melibatkan pertemuan Injil secara 
simultan pada bulan September di 13 kota yang ada di Mesir. Negara Mesir memiliki 
populasi non-Kristen yang cukup besar, tetapi salah seorang wakil dari "African 
Enterprise" menyatakan bahwa ada sebagian kelompok penduduk non- Kristen yang 
dulunya memiliki latar belakang Kristen. Dan "African Enterprise" rindu memenangkan 
kelompok tersebut. Selanjutnya keinginan utama dari "African Enterprise" adalah para 
misionaris terlibat langsung dengan orang-orang non-Kristen itu untuk membawa dan 
menolong mereka menjadi jemaat Tuhan yang setia.  
Sumber: Mission Network News, April 2001  

• Doakan pelayanan outreach di Mesir yang dilakukan oleh "African Enterprise" ini.  

• Doakan agar orang-orang yang dulunya memiliki latar belakang Kristen mau terbuka 
hatinya dan mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan juruselamat.  

Malawi 

Saat dilakukan pemutaran film "YESUS" di Malawi, ada dua orang pemuda yang maju 
ke depan dan menerima Kristus. Menurut para misionaris di sana, dua orang ini 
mengaku telah membunuh banyak orang melalui praktek ilmu gelap yang mereka 
pelajari dari kakeknya. Tim film "YESUS" kemudian berdoa dengan mereka agar 
mereka disucikan dan dilepaskan dari ikatan roh jahat.  
Sumber: Mission Network News, April 2001  

• Berdoalah bagi tim pelayanan film "YESUS" di Malawi ini agar  mereka dapat 
menjangkau orang-orang dari berbagai suku dengan Injil Allah yang menyelamatkan itu.  
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Doa Bagi Indonesia  

e-KJDN [Kalender Jaringan Doa Nasional] 

• Pokok Doa 24 Mei 2001 -- HARI KENAIKAN ISA ALMASIH  
Hari dimana Tuhan Yesus naik ke surga setelah 40 hari bangkit dari kubur, 
mengalahkan maut. Mari kita berdoa supaya dalam masa-masa sulit sekarang ini, umat 
percaya dapat merefleksikan apa yang sudah dikerjakan-Nya (dalam sejarah dunia) 
terus maju dengan percaya, supaya dapat melihat perbuatan-perbuatan-Nya yang 
besar.  

• Pokok Doa 25 Mei 2001  
HUT Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) ke-51 hari ini. Bersyukur atas 
penyertaan-Nya dalam perjalanan pelayanan PGI selama 51 tahun ini. Doakanlah PGI 
didalam menjalankan perannya dalam mewadahi kebersamaan umat-Nya dan 
menyuarakan kebenaran dan keadilan dari Allah.  

 
Sumber: e-KJDN Mei 2001; dari e-Doa <subscribe-i-kan-buah-doa@xc.org>  

  

mailto:subscribe-i-kan-buah-doa@xc.org
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Doa Bagi Suku  

Suku Siang (Kalimantan) 

Rumpun  : Barito  
Wilayah  : Kalimantan  
Jumlah Penduduk  : 79.000  
Persentase Kristen  : 0,38%  
Kristen yang diketahui  : 300  
Alkitab  : Belum  
Film Yesus  : Belum  

Suku ini berada di Kalimantan Tengah, tepatnya di Kabupaten Murung Raya dengan 5 
kecamatan yaitu Kecamatan Tanah Siang, Permata Intan, Laung Tuhup, Sumber Barito 
dan Kecamatan Murung. Mereka menganut dialek Siang dan Murung-murung dan 
agama kepercayaannya adalah animisme. Suku ini mempunyai bahasa pemersatu yaitu 
bahasa Ngaju, tetapi tidak menjadi bahasa utama yang selalu dipakai oleh 
masyarakatnya. Masyarakat suku ini juga dilayani oleh para penginjil atau zending 
protestan yang ada di Kalimantan Tengah. Sampai sekarang belum diketahui dengan 
jelas berapa orang yang percaya dari suku Siang ini. Suku Siang membutuhkan 
perbaikan prasarana perhubungan untuk memudahkan komunikasi dengan daerah 
sekitar yang bisa meningkatkan pemasaran hasil-hasil pertanian, maupun membuka 
wawasan mereka. Mereka juga perlu diperkenalkan dengan peralatan yang lebih 
modern untuk meningkatkan penghasilan mereka secara maksimal.  

Pokok Doa  

1. Doakanlah untuk kelanjutan penginjilan kepada orang Siang, juga doakan kesiapan hati 
orang-orang Siang untuk mendengarkan Injil.  

2. Doakanlah untuk para hamba Tuhan dan para pelayan lintas budaya yang sedang 
melayani suku ini, supaya mereka beroleh kesehatan, kekuatan dan hikmat dalam 
pelayanan.  

3. Doakanlah untuk pengadaan Alkitab dalam bahasa suku Siang dan juga Injil yang 
direkam dalam bahasa dan dialek orang Siang.  

4. Doakanlah agar Allah meruntuhkan segala benteng-benteng, kubu-kubu serta 
mematahkan siasat Iblis (1Kor 10:3-4) yang menghalangi Injil diberitakan pada suku 
Siang.  

 
Sumber: CD-ROM SABDA  

  

http://alkitab.mobi/?Kor+10%3A3
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Kesaksian Misi: Allah Mengubah Hidupku  

Chandra adalah seorang penduduk yang tinggal di wilayah Andhra Pradesh, India. Dia 
mempunyai sebuah panti asuhan dimana dia merawat orang-orang yang membutuhkan 
pertolongan -- anak yatim piatu, para janda dan orang-orang cacat. Chandra bekerja 
keras merawat dan mengasihi mereka. Tapi dulu Chandra bukanlah orang yang seperti 
itu. Berikut ini adalah kesaksiannya :  

"Seorang pria meninggal karena kebencianku pada Allah dan semua orang Kristen. 
Tujuan hidupku adalah menghajar setiap orang Kristen yang kulihat sedang 
menceritakan tentang Allah dan Kasih-Nya. Kadang- kadang aku membakar Alkitab 
mereka dan menyobek-nyobek traktat yang mereka bagi-bagikan lalu membuangnya ke 
tempat sampah. Temanku dan aku juga membakar tas dan pakaian mereka. 
Keinginanku adalah membunuh semua orang Kristen yang kutemui.  

"Pada waktu itu, aku telah memiliki sebuah toko perhiasan yang dibantu oleh 10 orang 
pekerja. Hasil pendapatan dari toko selalu kuhambur- hamburkan untuk memenuhi 
segala sesuatu yang memberiku kepuasan.  

"Ada 3 orang pendeta yang biasa berkunjung ke toko dan mendoakanku. Suatu hari, 
sesaat setelah ketiga pendeta itu memasuki toko, aku segera menutup semua pintu dan 
memukuli mereka. Aku lepaskan pakaian mereka dan membakar pakaian tsb. Mereka 
tidak dapat berbuat apa-apa kecuali memandangiku. Karena pukulan-pukulan yang 
dilancarkan ke tubuh mereka, salah satu dari pendeta itu meninggal dunia. Polisi 
menangkapku dengan tuduhan pembunuhan dan aku dihukum penjara seumur hidup. 
Aku berdoa memohon bantuan kepada para dewa yang kusembah agar 
membebaskanku dari penjara, tetapi tidak ada sesuatupun yang terjadi.  

"Suatu hari, seorang pendeta datang berkunjung ke penjara. Dia menceritakan kepada 
semua narapidana tentang Allah dan bagaimana Dia telah mengutus Yesus Kristus, 
Anak-Nya, agar datang ke dunia untuk disalibkan sehingga barang siapa yang percaya 
pada-Nya akan mendapatkan pengampunan. Lalu, pendeta itu membagi-bagikan traktat 
yang kemudian mulai kubaca. Semenjak saat itu, hidupku mulai berubah. aku mulai 
suka membaca Alkitab -- buku yang sebelumnya sangat kubenci dan pernah kubakar. 
Aku mulai belajar berbicara dengan Allah.  

"Setahap demi setahap, tingkah lakuku mulai berubah. Karena tingkah lakuku baik 
selama di penjara maka kepala penjara mengusulkan namaku pada pemerintah 
setempat agar memberikan kebebasan. Akhirnya aku bebas -- bebas dari penjara dan 
bebas dari rasa benci yang selama ini telah menguasai hidupku.  

"Sekarang aku mulai menceritakan kepada orang-orang yang kutemui tentang semua 
yang telah Allah kerjakan dalam hidupku dan apa yang dapat Ia kerjakan dalam hidup 
mereka. Kebencianku telah diubah-Nya menjadi rasa kasih. Aku sekarang rindu 
memberi pertolongkan kepada mereka yang membutuhkan."  
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Sumber: S O O N, Issue no. 169  

Dari Meja Redaksi: Surat dari Pembaca  

Sebuah surat yang sangat indah yang dikirimkan oleh salah seorang anggota e-DOA. 
Kiranya surat ini dapat menjadi dorongan bagi umat Kristen untuk bersatu dalam 
menghadapi masalah-masalah bangsa kita.  

Dari: "GKB" <gkb@> 
>Kepada yang terhormat, 
>Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih untuk pengiriman 
>berita doa Nasional, tentang bahan yang perlu didoakan untuk 
>seluruh bangsa Indonesia. Terima kasih untuk informasi lengkapnya. 
 
>1. Saya senang sekali dan setuju 100% tentang kuasa doa untuk 
>menghadapi masalah yang sedang bergejolak di tanah air, karena itu 
>perlunya doa dimana kita membiarkan Tuhan sendiri yang berkuasa 
>atas segala sesuatu untuk menolong dan berintervensi terhadap apa 
>yang sedang terjadi. 
 
>2. Saya mohon maaf bahwa saya perlu memberikan sedikit tanggapan 
>dari apa yang saya dapatkan dari Tuhan mengenai keadaan di 
>Indonesia. Barangkali saya tidak mempunyai pengaruh apa-apa di 
>dalam kawasan Kristen di Indonesia, karena saya sendiri tidak 
>pernah terjun ke dalamnya, tapi karena saya sudah lama berada di 
>luar, maka saya bisa melihat sedikit lebih jelas mengenai keadaan 
>di Indo. Sekalipun setiap orang Kristen berdoa, setiap kelompok 
>berdoa, setiap gereja berdoa untuk negara dan pemerintah, setiap 
>badan Kristen berdoa, saya rasa hal itu sama sekali tidak cukup. 
>Doa yang dinaikkan oleh setiap kelompok belum mencerminkan seperti 
>apa yang Yesus inginkan didalam doaNya dalam Yohanes 17. Yesus 
>menghendaki orang Kristen (singular) berdoa agar kerajaan Allah 
>datang, dan kehendak Allah jadi, dan Yesus dipermuliakan oleh 
>seluruh bangsa di seluruh muka bumi. Karena hal ini, saya rasa, 
>orang Kristen, di Indonesia dan gereja-gerejanya bertobat dan 
>merendahkan diri dihadapan Allah, karena selama orang kristen tidak 
>bersatu dan berdoa, dan tidak mendirikan "kerajaannya sendiri 
>sendiri", setiap "kerajaan" (Kristen/gereja) hanya memikirkan 
>terlalu banyak tentang dirinya sendiri dari pada kepentingan 
>bersama sebagai satu bangsa, dimana Allah ingin dipermuliakan tidak 
>melalui "kerajaan masing- masing" tapi sebagai satu bangsa umat 
>Allah. 
 
>3. Saya tidak mempunyai jabatan atau nama dikalangan gereja di 
>Indonesia, jangan lihat saya sebagai pribadi, tapi ingatlah Allah 
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>ingin kita memuliakan Dia, melalui kuasa yang akan dinyatakan 
>justru dalam situasi yang sulit semacam ini di Indo. Allah 
>menunjukkan hal ini dalam satu mimpi pada bulan April 2000 setahun 
>lalu, dan saya sudah sampaikan kepada orang yang saya lihat mimpi 
>itu di Indo untuk didoakan. 
 
>4. Kalau melalui KJDN saya bisa sampaikan hal ini, Tuhan hendak 
>melihat orang kristen di Indo bersatu dan berdoa, maka Allah akan 
>menyatakan kuasaNya secara ajaib dan dahsyat. Semua keruwetan yang 
>ada saat ini, hanya karena orang Kristen di Indo tidak mau bersatu 
>dan berdoa, kegerakan rohani telah terjadi, berjuta juta orang 
>datang kepada Kristus, hanya satu hal yang Yesus minta, dan itu 
>sudah dimintakan 2000 tahun lalu dalam Yoh 17, agar semuanya 
>menjadi satu, dan tidak saling cuek. Bersatulah hai umat Allah di 
>Indonesia. 
 
>5. Hanya satu yang saya rindukan yaitu kalau kita bisa melihat 
>kemuliaan Allah dinyatakan dalam situasi yang demikian, tidak lain, 
>kerajaan Allah pasti sudah berada di tengah hidup orang Indonesia. 
>salam untuk semuanya. kalau bisa saya boleh menerima sedikit dampak 
>surat ini.  

Surat Anda  

Dari: <gersom.yosedi@> 
Subject: Pelayanan Pasca kerusuhan 
>Syallom Ibu Endah, 
>Saya sangat tertarik dengan ajakan pelayanan inner healing di kota 
>pasca kerusuhan di Kalimantan Tengah, hanya saja kondisi saya saat 
>ini masih bekerja dibidang sekuler kalau saja saya bisa mendapatkan 
>jadwal atau syarat apa saja yang harus dipenuhi atau dibawah 
>naungan yayasan / organisasi apa ? Pelayanan ini apakah saat ini 
>hanya khusus di daerah Kalimantan saja atau ada juga ditempat / 
>daerah lain sehingga memungkinkan bila tidak bisa di satu daerah 
>untuk dalam waktu dekat ini bisa didaerah lain, sebab saya sangat 
>rindu dapat melayani langsung dilapangan tanpa mengganggu pekerjaan 
>di kantor. Terima kasih. 
>Tuhan Memberkati. 

Redaksi: 
Kami berharap kerinduan anda untuk bergabung dalam pelayanan "inner healing" ini 
dapat terwujud. Untuk kami telah mem-forward email anda ke alamat Bp. Petrus Satian 
agar dapat di follow-up.  

Dari: Sermawati Tanudjaja <sermawati.tanudjaja@> 
>Shallom, 
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>Saya tertarik untuk memiliki 3 artikel dari surat kabar di bawah ini: 
>1) Polisi sita 12 kardus VCD bermasalah 
>2) Corps Hizbullah nyatakan siap back-up polisi 
>3) Polisi ... Pengurus YLPMI bisa dijadikan tersangka... 
>Tolong dikirimkan ke e-mail address saya. Terimakasih. 

Redaksi: 
Seperti yang telah kami beritakan di e-JEMMi tentang kasus VCD film YESUS dari 
YLPMI, maka kami telah mengirimkan 3 kutipan berita Surat Kabar Daerah kepada para 
pembaca yang meminta. Mudah-mudahan sudah diterima dengan baik. Mari kita terus 
mendukung YLPMI Cabang Daerah dalam doa, agar masalah ini bisa diselesaikan 
dengan baik.  

 

URL/Link Edisi ini  

• IFC http://www.gospelcom.net/ifc/newsletter.shtml/  
• Mission Network News http://www.missionnetworknews.org/  
• Through the Bible Publishers http://www.ThroughTheBible.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.gospelcom.net/ifc/newsletter.shtml/
http://www.missionnetworknews.org/
http://www.throughthebible.com/
http://alkitab.mobi/?Yesaya+6%3A8
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e-JEMMi 21/Mei/2001  
Editorial 

Salam Sejahtera,  

Dalam rangka menyongsong peringatan Hari Pentakosta (3 Juni 2001), biasanya 
diadakan berbagai kegiatan persekutuan doa ataupun Kebaktian Kebangunan Rohani 
di gereja-gereja. Kegiatan ini tentunya muncul karena adanya dorongan atau kerinduan 
gereja-gereja dan umat Kristen pada umumnya untuk melihat kuasa Tuhan dinyatakan 
di tengah- tengah umat-Nya. Janji tentang hadirnya Penolong, yaitu Roh Kudus, seperti 
yang dicatat di Kisah Rasul 2:1-13, mengingatkan kita bahwa Roh Kudus, Sang 
Penolong itu telah ada bersama-sama dengan kita dan senantiasa berkenan untuk 
menyatakan karya-Nya yang agung itu. Jadi nyata sudah keberadaan Allah yang 
Tritunggal itu bagi kita. Dia tidak hanya menciptakan, dan menebus kita dari dosa, tetapi 
Dia juga menyertai kita sampai kesudahan jaman.  

Staf Redaksi  

  

http://alkitab.mobi/?Rasul+2%3A1
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Artikel Misi: Berdoa Sesuai Dengan Kehendak Bapa  

Dalam rangka menyambut peringatan hari Pentakosta, berikut ini kami sajikan salah 
satu sub-judul dari kotbah ROH KUDUS DAN DOA oleh Pdt. Dr. Stephen Tong. 
Selamat membaca!  

Roh Kudus dan doa. Doa dan Roh Kudus. Pada waktu Yesus, anak Allah yang tunggal, 
berada di dunia, Dia tidak bisa berdoa tanpa pimpinan Roh Kudus. Ketika Anak 
Manusia yang menjadi wakil anda dan saya berada dalam dunia, Allah menjadi daging, 
Kalam menjadi manusia, Firman menjadi Imanuel, Dia perlu pimpinan Roh Kudus. 
Siapakah engkau, yang berdoa tak perlu dipimpin Roh Kudus? Siapakah engkau, yang 
sudah belajar menghafal doa sehingga engkau pintar berdoa di luar kepala dan tidak 
perlu dipimpin oleh Roh Kudus? Dalam Lukas 4 dan Matius 4 dikatakan, Roh Kudus 
memimpin Yesus ke padang belantara untuk dicobai dan di situ Dia berdoa 40 hari. Dia 
berdoa, berdoa, berdoa, dan sebagai puncak doanya kita melihat Roh Kudus memimpin 
Dia. Selama 40 hari Dia berada dalam pergumulan doa. Roh Kudus mendampingi dan 
akhirnya doaNya sudah memuncak, sudah mencapai suatu status, cukup kuat dan 
sudah bisa menghadapi pencobaan-pencobaan yang berat. Di dalam dunia, Yesus 
berdoa dan dipimpin oleh Roh Kudus.  

Saudara-saudara, bukan hanya itu; Alkitab berkata bahwa Roh Kudus menolong kita 
dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Apakah artinya ini? Yang tidak 
terkatakan, yang tidak dimengerti manusia, demikianlah keluhan-keluhan itu diterima 
oleh Roh Kudus. Orang yang belajar sabar tahu betapa berat arti S-A-B-A-R ini. Sabar 
ini sulit. Dalam bahasa Tionghoa kata sabar tersusun oleh dua suku kata, yang artinya 
jantung yang ditusuk oleh pisau. Itulah arti sabar. Kadang- kadang saudara tidak bisa 
sabar tetapi mesti sabar, saudara paksa- paksakan, persis seperti jantung ditusuk 
pisau. Goyang sedikit, pecah jantungmu. Itu namanya sabar. Siapakah yang paling 
sabar? Roh Kudus. Ketika Ia memperanakkan kita, Ia sudah bertekad untuk 
mendampingi anak yang dilahirkan itu. Dia mau hidup di tengah-tengah kita, Dia mau 
hidup di dalam kita. Roh Kudus mendampingi kita seperti seorang ibu, dengan penuh 
kesabaran Ia mendidik kita, memimpin kita menuju ke jalan yang benar, menuju jalan 
yang bercahaya dengan terang yang mulia.  

Dalam bahasa Yunani Roh Kudus disebut "parakletos". "Para" artinya disamping. 
"Parakletos" adalah penghibur yang mendampingi kita. Pada waktu engkau dicela, 
dihina, sendiri, melayani Tuhan dan tidak dimengerti oleh orang lain, bahkan oleh 
kawan dan rekan sendiri, ingatlah akan parakletos, Roh Kudus penghibur yang 
mendampingi engkau di sampingmu dan terus menguatkan engkau, berdoa ganti 
engkau, karena Dia mengetahui isi hati Tuhan dan Bapa mengetahui doa Roh Kudus. 
Ini adalah komunikasi antara ketiga oknum: Bapa, Anak dan Roh Kudus. Bapa 
mencintai Anak, Anak mencintai Roh Kudus, demikian pula Roh Kudus mencintai Bapa. 
Ketiga oknum berkomunikasi, ketiga oknum saling mencintai, dan pengertian antara 
ketiga oknum demikian jelas, demikian tuntas, sempurna dan demikian indah. di sini 
disebut bahwa Roh Kudus tahu maksud Bapa dan Bapa juga mengerti isi hati Roh 
Kudus. Karena Roh Kudus mengetahui kedalaman dan keajaiban segala rahasia yang 
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tersembunyi sedalam-dalamnya di dalam diri Allah Bapa, maka Roh Kudus bisa berdoa 
sesuai dengan kehendak Bapa, sedangkan anda dan saya tidak mungkin.  

Roh Kudus membantu anda dan saya berdoa di hadapan Tuhan. Dulu di desa-desa di 
Tiongkok banyak wanita tidak sekolah. Kalau mereka ingin menulis surat kepada suami 
atau anaknya di kota lain, mereka harus meminta bantuan seorang tukang tulis surat. 
Nah, tukang tulis surat tidak ada modal berdagang tetapi ada modal sekolah. Jadi 
mereka pasang sebuah meja dengan tempat tinta, sebuah pena dengan kuas dari bulu, 
dan banyak kertas di lacinya. Wanita-wanita itu lalu mendiktekan apa yang mereka ingin 
katakan. Biasanya bahasa mereka selalu jelek, tata bahasanya tidak teratur, tetapi 
penulis itu langsung mengubahnya menjadi kalimat yang indah, tata bahasanya baik 
dan tulisannya bagus; kalau kata-katanya terlalu kasar dihaluskan, supaya dapat 
mengungkapkan apa yang diinginkan dengan sebaik- baiknya. Nah Saudara, 
demikianlah pekerjaan Roh Kudus ketika membantu kita berdoa. Doa kita sering 
ngawur, Roh Kudus membetulkan. Dia mengeluh dan mengeluh mendengar doa kita, 
tetapi Ia memperindah doa kita sehingga diterima oleh Bapa. Saudara ingin doa 
saudara diterima oleh Bapa? Caranya tidak lain adalah dengan hidup menurut 
kehendakNya dan diperkenan olehNya, dan Roh Kudus akan membantu kita berdoa.  

Saudara, sejak saya berumur sepuluh tahun saya mempunyai beban doa untuk 
penginjilan dunia, tetapi tidak tahu bagaimana harus berdoa. Kemudian Tuhan 
menolong saya untuk mulai melihat, siapa yang memberitakan Injil, dukunglah mereka; 
siapa yang diinjili, cari apa kesulitan mereka; orang-orang yang paling sulit menerima 
Injil, temukan rintangannya apa. Mulai Tuhan mengajar kebenaran seperti mengupas 
lapisan-lapisan bawang yang luarnya sudah rusak, mengupas satu per satu sampai 
ditemukan inti didalamnya yang sesuai dengan hidup yang Allah ingini. Pelan-pelan 
saya belajar mengetahui bagaimana berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam 
berdoa saya dididik, saya dibantu, sehingga lambat laun mulai tidak lagi berdoa untuk 
hal-hal yang sekunder, hal-hal yang tidak perlu, tidak lagi berdoa untuk keuntungan dan 
kepentingan diri sendiri, melainkan mengutamakan Tuhan. Lambat laun saya 
merasakan perasaan saya lain sekali; kalau Tuhan sudah mau begini, hati ingin begitu, 
tidak ada sejahtera. Setelah berdoa untuk pekerjaan Tuhan, berdoa untuk orang lain, 
untuk penginjilan seluruh dunia, ada suatu ketenangan dalam hati. Saudara akan 
mengalami damai sejahtera yang luar biasa kalau Saudara mengingat orang lain, bukan 
mengingat diri sendiri. Di dalam Alkitab ini merupakan suatu prinsip! Pada waktu Ayub 
bersungut- sungut tidak habis-habisnya mencela Allah, Ia tidak mendapatkan jalan 
keluar, tidak ada jalan pembebasan. Tetapi ketika Ayub berdoa untuk kawan-kawannya 
dan untuk orang lain, Allah melepaskan dia dari kesusahan. Ayat yang indah! Hanya 
Roh Kudus bisa menolong kita, mengarahkan kita keluar dari doa yang egosentris 
menuju hidup doa yang altruitis, yaitu berdoa untuk orang lain. Hidup berdoa untuk 
melihat lebih lebar, lebih luas, penyangkalan diri lebih besar, melihat Kerajaan Allah.  

Roh Kudus menolong kita berdoa karena Ia mengetahui isi hati Tuhan. Kiranya Tuhan 
memperbaharui, menormalkan dan mengarahkan kebenaran di dalam hidup doa kita 
masing-masing.  
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Sumber: Artikel di atas di ambil dan diedit dari Surat Doa No 4, Juli-Agustus 1988, Hal 
1-4 dan 10 [[Cat. Red.: Bagi anda yang menginginkan versi lengkap dari khotbah ROH 
KUDUS DAN DOA ini, silakan kirim email ke <endah@sabda.org>. ]]  

  

mailto:endah@sabda.org
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Sumber Misi  

What Would Jesus Do (WWJD) 

 
==> http://www.wwjd.com 
Nama Situs "WWJD" adalah singkatan sebuah pertanyaan: "What would Jesus do?" 
("Apa yang Yesus akan lakukan"). Situs berbahasa Inggris ini merupakan sarana yang 
digunakan oleh remaja dan pemuda Kristen untuk melayani ribuan rekan sebaya lain di 
seluruh penjuru dunia dengan membagikan kesaksian-kesaksian hidup, bahan-bahan 
PA yang menolong kehidupan saat teduh. Selain itu terdapat juga ratusan tips bagi 
pelayanan remaja dan pemuda agar tetap taat pada kehendak Tuhan dan bersedia 
mengabarkan Injil Yesus Kristus kepada remaja lain. Apakah anda remaja dan pemuda 
Kristen yang merindukan sahabat anda diselamatkan? Bila ya, segera kunjungi Situs 
WWJD ini, karena anda akan melihat teladan yang mengesankan dari para remaja ini.  

"10 REASONS TO BELIEVE"  
==> http://www.gospelcom.net/rbc/rtb/ 
"10 Reasons to Believe" (10 Alasan untuk Percaya), yang dikompilasi oleh RBC 
Ministries, didedikasikan tidak hanya untuk menolong orang Kristen agar dapat lebih 
memahami apa yang mereka percaya, tetapi juga untuk menolong mereka yang belum 
mengenal Yesus agar mereka lebih memahami tentang kekristenan. "10 Reasons" 
menyajikan tentang alasan-alasan dan juga ayat-ayat Alkitab guna mendukung 
kepercayaan orang terhadap iman Kristen, Alkitab, keberadaan Allah, dsb. Anda dapat 
membaca "10 Reasons" secara online atau memesan copy-nya melalui Situs ini.  

  

http://www.wwjd.com/
http://www.gospelcom.net/rbc/rtb/
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Doakan Misi Dunia  

Pakistan 

Seorang gadis Pakistan yang berumur 14 tahun telah diserang dan diculik karena 
tertangkap sedang mensharingkan iman Kristen-nya kepada orang-orang di 
lingkungannya. Untuk menutupi kejahatan terhadap gadis itu, maka penculik 
mengirimkan selembar sertifikat kepada keluarganya yang menyatakan bahwa gadis itu 
memutuskan untuk mengingkari iman Kristen-nya. Tapi sampai saat ini gadis itu belum 
diketemukan.  
Sumber: Mission Network News, April  

• Doakan untuk keselamatan gadis itu dan agar dia dapat kembali  dengan selamat 
kepada keluarganya.  

• Doakan supaya peristiwa ini justru mendorong orang-orang Kristen di Pakistan untuk 
mengabarkan Injil.  

 

India 

Injil telah mulai dikenal di pulau-pulau terpencil yang terletak di sebelah tenggara India. 
"Gospel Revival Ministries" melaporkan bahwa salah satu pekerjanya telah 
membawakan makanan dan baju-baju ke suku- suku primitif di sana. Melalui 
pengiriman bahan-bahan kebutuhan sehari-hari itu dan juga pengarahan tentang 
makanan dan kebersihan, mereka telah membuka pintu untuk menceritakan tentang 
Kristus. Dalam waktu dekat ini, "Gospel Revival Ministries" berharap akan dapat 
membangun sebuah gereja yang dapat digunakan untuk beribadah bagi para anggota 
suku-suku yang telah bertobat.  
Sumber: Mission Network News, Mei  

• Berdoa untuk rencana pembangunan jemaat Tuhan di antara orang-orang India yang 
bertobat itu.  

• Doakan juga pelayanan "Gospel Revival Ministries" agar semakin banyak 
memenangkan suku-suku di India.  

Koreautara 

Jumlah orang Kristen di Korea Utara tidak diketahui, karena mereka hanya bisa berbakti 
secara diam-diam. Mereka memerlukan Alkitab dan buku-buku Kristen. Oleh karena itu 
saat ini, orang Kristen di Korea Selatan sedang menyiapkan satu juta Alkitab agar dapat 
dikirim ke Korea Utara, kalau perbatasan itu dibuka lagi. Ada rencana mencetak buku PI 
"Jalan ke Surga" untuk orang-orang di Korea Utara yang belum mendengar Injil.  
Sumber: Pokok-pokok Doa Penginjilan Sedunia dari P.D. Timotius  
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• Doakan orang-orang Kristen di Korea Utara agar mereka semakin kuat imannya dalam 
menghadapi berbagai hambatan.  

• Berdoa juga untuk usaha pengiriman Alkitab dan buku-buku PI agar dapat dipakai untuk 
usaha penginjilan di Korea Utara.  
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Doa Bagi Asia  

Pakistan (Republik Islam Pakistan) 

Luas  : 880.000 km2, termasuk 83.700 km2 dari sepertiga Kashmir yang 
dikuasai oleh Pakistan.  

Jumlah Penduduk (1995)  : 141.599.000  
Suku bangsa  : Lebih dari 170 kelompok suku, enam kelompok bahasa yang utama dan 

banyak dialek.  
Bebas buta huruf  : 26%.  
Bahasa nasional  : Bhs. Urdu, yang makin luas digunakan oleh semua orang. Jumlah 

bahasa 68.  
Ibu kota  : Islamabad  

Ekonomi: Sebagian besar tanah pertanian dan perdagangan dikuasai oleh beberapa 
keluarga kaya. Kemajuan ekonomi dihalangi oleh beberapa sebab, diantaranya: 
pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, kurangnya air dan tanah, 40% 
pendapatan pemerintah digunakan untuk militer, dampak dari perang dan pengungsi 
Afghanistan, dan korupsi yang luar biasa yang mempengaruhi seluruh dunia (jatuhnya 
BCCI bank). Pelaksanaan kebijakan Islamisasi dapat membawa negara kepada 
kehancuran ekonomi. Pengangguran secara resmi diberitakan 3%, tetapi keadaan 
sebenarnya hampir 40%.  

Politik: Merdeka dari Inggris dengan pembagian India pada tahun 1947, tetapi kurang 
stabil sejak tahun itu. Telah terjadi tiga kali perang dengan India dan perganti-gantian 
pemerintahan yang tidak layak antara pemerintah sipil dan rezim militer yang otokrasi. 
Penolakan terhadap pemerintah Benazir Bhutto yang diikuti oleh pemilu yang curang 
telah meningkatkan kuasa kelompok-kelompok Islam ekstrimis. Sejak th. 1979, perang 
di Afghanistan, gelombang pengungsi, dan pertumbuhan gerakan gerilya Islam 
bersenjata telah meningkatkan ketidak-stabilan negara, menghambat perkembangan 
ekonomi dan mempengaruhi seluruh kawasan.  

Doa Bagi Indonesia  

Indonesia 

• Situasi di Jakarta yang saat ini sedang memanas. Doakan supaya  kerusuhan ini tidak 
merambat ke propinsi lain karena disinyalir ada kemungkinan kerusuhan ini juga akan 
terjadi di Jawa Timur dan di Jawa Tengah.  

• Berdoa juga agar Allah memberikan hikmat bagi Presiden, wakil Presiden dan para wakil 
rakyat untuk dapat mengatasi masalah ini dengan tepat dan dalam waktu secepatnya.  
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• Juga doakan para perwakilan dari negara-negara anggota G-15 yang saat ini sedang 
mengadakan pertemuan di JHC, Jakarta. Berdoa untuk situasi keamanan di sana.  

Pelayanan YLSA (Yayasan Lembaga SABDA) 

• Doakan proyek-proyek YLSA yang saat ini sedang dan akan dikerjakan (khususnya 
proyek e-MISI dimana e-JEMMi menjadi salah satu bagiannya).  

• Berdoa juga untuk peralatan-peralatan yang digunakan untuk mendukung jalannya 
proyek-proyek tersebut.  

Tim YPB (Ev. Petrus Satian/Yosua) 

• Mohon dukungan doa untuk rekan-rekan di Tim YPB yang saat ini sedang 
mempersiapkan rumah pelayanan dan rencana pemasangan listrik di Kantor cabang 
YPB untuk memulai siaran penginjilan radio. Doakan juga untuk 3 orang pedalaman 
yang dikirim untuk mengikuti pelatihan Misi di Bogor.  

Pokok Doa  

1. Pakistan menghadapi banyak masalah yang menakutkan. Pertikaian, korupsi 
dan ketidakmampuan untuk menangani dengan baik masalah sosial, ekonomi 
dan lingkungan telah menghambat pemerintah yang baru terpilih dan yang 
mendahuluinya. Doakan agar ada kerinduan akan kebenaran dan keterbukaan 
terhadap Injil, sehingga banyak orang dapat menjadi murid Tuhan Yesus dan 
gereja dibangunkan.  

2. Islamisasi membawa kesulitan bagi kelompok minoritas, dan hak- hak undang-
undang dasar mereka sedang dikurangi. Pelaksanaan hukum syariah dengan 
hukuman wajib mati karena "tidak menghormati nabi" telah menjadi sarana bagi 
kaum Islam untuk memberikan tuduhan palsu terhadap orang Kristen. Beberapa 
telah mati syahid dan sejumlah yang lain dipenjarakan sebagai akibatnya. 
Doakan agar hak-hak manusia yang dasar tetap terjamin bagi semua orang di 
Pakistan tanpa memandang agama, jenis kelamin atau status.  

3. Pelayanan bantuan Kristen  
a. Penyediaan literatur. Doakan visi pelayanan para penulis yang bergerak 

dalam penyediaan bahan-bahan Literatur Kristen.  
b. Penyebaran literatur. Lembaga Alkitab di Pakistan memiliki jaringan 

percetakan, penerjemahan dan penyebaran Alkitab yang penting. CLC 
memiliki sebuah toko buku dan melakukan penginjilan melalui literatur di 
Karachi. Team OM telah membagikan jutaan traktat dan buku di seluruh 
negeri. Meskipun angka bebas buta huruf masih rendah, namun minat 
membaca adalah tinggi - doakan agar hati para pembaca dijamah oleh 
Roh Kudus.  

c. Penerjemahan Alkitab. Ini merupakan tantangan besar karena hanya ada 
9 bahasa suku yang memiliki PB. Tim penerjemah sedang bekerja untuk 
18 bahasa, 3 bahasa lagi memerlukan revisi yang luas (bhs. Baloch dan 
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bhs. Pushtu sebagai kunci). Penelitian menyatakan bahwa masih 
diperlukan 38 bahasa lagi. Kitab-kitab PB dalam bhs. Hindku diterbitkan 
th. 1990 (TEAM). Doakan agar orang-orang asing dan lokal diperlengkapi 
untuk pelayanan penerjemahan ini.  

d. Kursus Alkitab Tertulis. Ini merupakan sarana yang berguna untuk 
mengajar orang Kristen dan non-Kristen. Doakan Sekolah Alkitab Tertulis 
Pakistan yang bersifat antar-misi - dengan lima pusat daerah dan 40 
tenaga tetap dengan 9.000-10.000 mahasiswa yang mengikutinya secara 
aktif. Doakan juga kursus-kursus yang dilaksanakan oleh Misi Pentakosta 
Swedia. Doakan para staf dan mahasiswa, agar ada buah-buah yang 
kekal.  

e. Film "Yesus" telah digunakan, baik dalam kaset video maupun film 16 mm 
dalam bhs. Urdu dan Pushtu. Orang Islam yang fanatik serta kurangnya 
kerja sama dan dukungan dari gereja atau lembaga membatasi 
pemakaiannya secara luas. Doakan keamanan dan kebebasan untuk 
memutar film ini dan usaha membagikan kaset video secara luas.  

f. Radio. Kurangnya orang Kristen dan gereja di antara suku-suku besar 
telah membatasi perkembangan acara harian yang memadai. FEBA 
menyiarkan siaran dalam bhs. Urdu (6 jam per minggu), bhs. Panjabi (2), 
bhs. Pusthu (1,5), bhs. Sindhi (1,2), bhs. Hindko (0,4) dan bhs. Siraiki 
(0,2). TWR-Swaziland juga mencakup bhs. Urdu (2-3 jam per minggu). 
Doakan agar kerja sama untuk "Dunia di Tahun 2000" di antara TWR, 
FEBA, FEBC dan HCJB akan mengembangkan siaran-siaran ini lebih 
lanjut dan akan menghasilkan juga siaran dalam bhs. Baloch dan Brahu.  

Sumber bahan adalah ringkasan dari:  

• Buku "DOAKANLAH ASIA! Pedoman Pokok Doa untuk Negara-negara Asia";  karya 
Patrick Johnstone. [Bagian dari Buku Asli "OPERATION WORLD, The Day-by-Day 
Guide to Praying For the World"; karya Patrick Johnstone, 1993]  

• CD-ROM SABDA [Nomor Topik: 18954]  

Dari Meja Redaksi: Suku Tidung  

e-JEMMi edisi 19 y.l menyajikan informasi tentang Suku Tidung yang tinggal di 
Kalimantan. Dalam statistiknya tentang suku Tidung dikatakan bahwa belum ada 
seorang pun dari Suku Tidung yang menjadi Kristen. Tapi puji Tuhan, Redaksi 
mendapat surat dari seorang Suku Tidung yang telah percaya kepada Kristus!! Marilah 
kita terus berdoa bagi pelayanan di Suku Tidung. Berikut ini adalah suratnya:  

>Dari: "m.m." <sutera@> 
>Subject: suku Tidung 
 
>Saya sangat tertarik dengan artikel bahan doa. Ini disebabkan saya 
>adalah satu daripada suku Tidung yang telah percaya kepada Yesus. 
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>Ayah saya suku Tidung yang telah menerima Yesus setelah menikah 
>dengan ibu saya yang berasal dari Timor-Timur. Sampai hari ini 
>saya bersyukur kerana melalui Tuhan Yesus, hidup kami dipenuhi 
>dengan damai sejahtera dan kami sekeluarga begitu akrab dengan 
>adanya Tuhan Yesus yang menjadi sumber Kasih sayang kami semua. Doa 
>dan harapan saya agar tujuan baik kalian untuk menjangkau jiwa suku 
>Tidung disertai dengan tangan Tuhan yang Mahakuasa.... 
>Kiranya Tuhan memberkati.  

Surat Anda  

Dari: "tyanto" <sweet_honey@> 
Subject: komunikasi antar umat kristen 
>shalom, 
>kepada rekan Natalia Endah S dkk yg terkasih dalam Yesus Kristus 
>mohon informasi sekiranya ada ruang diskusi/komunikasi/saling tukar 
>pengalaman/kesaksian2 yang dapat membangun (atau juga chating) 
>antar rekan2 kristen agar dapat di informasikan ke email saya. 
>terima kasih atas bantuannya. 
>tyanto 

Redaksi: 
Sebenarnya milis publikasi e-JEMMi ini pun dapat anda pakai sebagai sarana untuk 
saling tukar pengalaman/kesaksian yang dapat membangun. Silakan kirim kesaksian 
anda ke e-JEMMi, bila sesuai maka kami dengan senang hati akan memuatnya dalam 
e-JEMMi.  

Sedangkan untuk melihat daftar Milis Diskusi anda dapat berkunjung ke alamat situs 
berikut ini:  
==> http://www.sabda.org/i-kan 

 

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/messages/whatintheworld  

"Bersaksi Terus Sampai Tuhan Datang."  

 

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

http://www.sabda.org/i-kan
http://www.egroups.com/groups/FridayFax/
http://www.gospelcom.net/ifc/newsletter.shtml
http://www.egroups.com/messages/whatintheworld
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—(Yesaya 6:8) 

e-JEMMi 22/Juni/2001  
Editorial 

Salam dalam Kasih Kristus.  

Kami sungguh mengucap syukur atas dukungan doa para pembaca semua untuk 
terbitnya e-JEMMi edisi 22. e-JEMMi senantiasa hadir untuk menyajikan berita-berita 
misi dari seluruh penjuru bumi; untuk menyaksikan bagaimana Allah bekerja di antara 
bangsa-bangsa di dunia, di antara orang-orang yang Tuhan panggil dan Tuhan kasihi. 
Dalam edisi ini, anda akan membaca kesaksian misi dari seorang yang dulunya pernah 
menjadi pecandu narkoba. Bagaimanakah Allah mengubah hidupnya? Bagaimanakah 
dia memperoleh kebebasan yang sejati? ... Silakan baca kesaksian yang indah ini.  

Selain itu kita juga akan membaca tiga kesaksian dari tiga negara untuk kita bisa 
berdoa bagi mereka. Sebuah suku di Sumatera Selatan saat ini juga membutuhkan 
dukungan doa anda agar mereka dapat mengatasi goncangan jiwa yang mereka derita 
akibat turunnya harga pala.  

Akhir kata, marilah kita terus bergandeng tangan berdoa bagi pekerjaan Tuhan di 
seluruh dunia. Tingkatkan semangat kita dalam menikmati anugerah hidup yang Tuhan 
berikan kepada kita yaitu dengan semakin giat melayani-Nya.  

Staf Redaksi  

  

http://alkitab.mobi/?Yesaya+6%3A8


e-JEMMi 2001 
 

242 
 

Sumber Misi  

Menjangkau Anak-Anak Turki 

 
==> http://www.kucak.org 
Selama 10 tahun terakhir ini Kucak Publishing House telah terlibat dalam usaha untuk 
mengabarkan Injil kepada anak-anak Turki. Sebagai tambahan aktivitasnya, para 
penduduk Kucak juga dilibatkan dalam mengatur perkemahan bagi anak-anak selama 
musim panas. Untuk tahun ini, perkemahan, yang telah memasuki tahun ke-11 itu, akan 
diadakan pada bulan Juni dan Juli di lokasi pusat di Cappadocia. Sama seperti 
organisasi-organisasi Kristen lain di Turki, Kucak Publishing House menghadapi 
berbagai kesulitan yang disebabkan oleh penganiayaan dan terbatasnya sumber daya. 
Jika anda ingin mengetahui lebih banyak tentang organisasi ini, silakan kunjungi Situs 
web mereka (dalam bahasa Inggris).  

AIDS And World Relief 

 
==> http://www.worldrelief.org 
Selama 2 tahun terakhir ini, World Relief telah membangun dan menerjemahkan 
berbagai petunjuk dan manual pelatihan yang disesuaikan dengan budaya Afrika, guna 
menolong gereja-gereja di Afrika dalam menanggulangi korban penyakit AIDS. Saat ini, 
World Relief telah menyiapkan 3 kaset video tentang "The AIDS Crisis" bagi gereja-
gereja dan kelompok-kelompok persekutuan untuk memperlengkapi mereka dengan 
pengetahuan/pemahaman tentang AIDS. Kaset video ini menyediakan kesempatan 
bagi gereja dan juga kelompok-kelompok persekutuan untuk menjelajahi peran dan 
tanggung jawab gereja Kristen bagi para penderita AIDS.  

  

http://www.kucak.org/
http://www.worldrelief.org/
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Doakan Misi Dunia  

Zimbabwe 

Film "Yesus" telah diterjemahkan ke dalam 640 bahasa-bahasa di dunia. Dan sampai 
saat ini film "Yesus" telah dipakai oleh hampir 2000 lembaga-lembaga misi di dunia dari 
berbagai denominasi. Salah satu kisah yang diceritakan oleh tim film "Yesus" adalah 
tentang bagaimana film ini telah mengubah jalan hidup seorang penduduk Zimbabwe. 
Seorang wanita Zimbabwe sedang dalam perjalanan untuk melakukan bunuh diri saat ia 
melintasi tempat pemutaran film "Yesus". Ia berhenti untuk melihat film itu dan pada 
akhir pemutaran film, ia bersedia menerima Yesus untuk menjadi Juruselamatnya. Saat 
tim film itu berdoa baginya, wanita itu menyerahkan tali yang hendak dipakainya untuk 
menggantung diri.  
Sumber: Mission Network News, May 2001  

• Doakan untuk penduduk Zimbabwe yang juga mengalami pergumulan hidup seperti 
wanita tadi, agar mereka juga menemukan hidup baru di dalam Kristus.  

• Doakan tim film YESUS yang sedang melakukan pelayanan di Zimbabwe.  

Columbia 

Sebuah pelayanan lokal di Columbia telah memberitakan Injil ke wilayah-wilayah yang 
paling membahayakan di negara itu. Dengan kerelaan untuk mengorbankan segala 
sesuatu bagi Kristus, pelayanan tersebut telah berhasil mendirikan 35 gereja. Mula-
mula pemimpin dari pelayanan ini memberitakan Injil kepada beberapa penduduk 
Columbia yang saat ini telah terpanggil menjadi misionaris -- beberapa di antara 
penduduk itu adalah mantan teroris dan bandit. Hanya karena Kristus, para misionaris 
baru itu telah mengubah senapan mereka dengan Alkitab. Sekarang tujuan hidup 
mereka tidak lagi membenci dan membunuh orang, tetapi mengasihi musuh mereka 
dan menolong orang lain agar selamat. Strategi yang mereka pakai adalah mendirikan 
gereja di wilayah yang belum pernah mendengar tentang Kasih Allah, apapun 
resikonya. Karena kebanyakan dari wilayah- wilayah itu belum memiliki jalan, maka 
para misionaris menempuh perjalanan dengan menggunakan perahu, sepeda motor 
dan juga kuda. Kadang-kadang mereka harus berjalan berhari-hari untuk menuju 
wilayah-wilayah yang terisolasi. Berkat kerja keras mereka, 35 gereja sudah berhasil 
didirikan di wilayah-wilayah terabaikan di Columbia.  
Sumber: NEWSBRIEF--2001-04-06  

• Doakan pelayanan lokal yang ada di Columbia dan juga para penduduk Columbia yang 
telah terpanggil untuk menjadi misionaris dalam usaha mereka guna menjangkau 
wilayah-wilayah di Columbia yang masih terisolasi dan belum mengenal Injil.  

• Berdoa juga untuk follow-up bagi 35 gereja baru yang didirikan agar iman mereka dapat 
terus bertumbuh.  
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Internasional 

ACTS International Ministries menggunakan internet untuk menyebarkan Injil, ini berarti 
berita Injil Kristus dapat diakses oleh lebih banyak pengguna internet selama 24 jam 
non-stop. Sampai tanggal 27 April, pelayanan ini telah menerima 435 respon dari Los 
Angeles, London, Sydney, Singapura, Malta, Malaysia dan beberapa diantaranya 
adalah respon dari Saudi Arabia dan dari negara-negara yang tidak mengijinkan 
masuknya Injil.  
Sumber: Mission Network News, May 2001  

• Doakan pelayanan ACTS International Ministries dalam mengabarkan Injil melalui 
internet.  

• Berdoa juga agar pelayanan ini dapat memenangkan lebih banyak jiwa.  
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Doa Bagi Indonesia  

Situasi di Indonesia 

Marilah kita berdoa untuk negara kita, khususnya untuk:  

• Situasi keamanan di Indonesia yang sangat rawan saat ini. Berdoa agar kerusuhan-
kerusuhan yang terjadi di Jawa Timur dan di sekitarnya tidak menyebar ke tempat-
tempat lain.  

• Desakan untuk dilaksanakannya Sidang Istimewa MPR. Berdoa agar hal ini tidak 
disalahgunakan untuk memperburuk situasi dan berdoa agar masyarakat tidak 
terpancing dengan provokasi beberapa media yang tidak bertanggung jawab.  

• Gereja-gereja yang terkena dampak dari kerusuhan ini. Berdoa agar jemaat Tuhan tidak 
menyimpan dendam tapi memiliki hati yang mengampuni dan mengasihi.  
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Doa Bagi Suku  

Suku Melayu Bangka (Sumatera Selatan) 

Letak  : Sumatera Selatan  
Populasi  : 200.000 jiwa  
Bahasa  : Melayu Bangka  
Anggota Gereja  : 10 (0,005%)  
Alkitab dalam bahasa Bangka  : Ada  
Film Yesus dalam bahasa Bangka  : Ada  
Siaran radio pelayanan dalam bahasa Bangka  : Ada  

Suku Melayu Bangka tinggal di Pulau Bangka, sebuah pulau di Laut Tiongkok Selatan 
di sebelah timur Sumatera. Pulau ini termasuk wilayah Propinsi Sumatera Selatan. 
Diperkirakan 60% dari penduduk Pulau Bangka adalah orang Melayu, sedang 25% 
merupakan orang keturunan Tiongkok. Pulau Bangka sering disinggahi karena memiliki 
pantai yang indah dan mudah dicapai dari Palembang, hanya 1/2 jam perjalanan 
pesawat udara.  

Pulau Bangka dikenal karena menghasilkan tambang timah putih terbesar di Indonesia 
dan sudah dikembangkan sejak abad 18 dan 19. Sebelumnya, pulau ini menghasilkan 
hasil laut, hutan dan besi. Selain itu pulau ini juga terkenal dengan perkebunan ladanya, 
yang mengalami puncak kejayaan pada tahun 1987. Namun, memasuki tahun 1990-an 
harga lada menurun drastis dan disusul dengan harga timah, sehingga hal itu 
menimbulkan dampak serius bagi masyarakat di pulau ini. Akibatnya, banyak di antara 
mereka yang mengalami goncangan jiwa.  

Penduduk pulau Bangka mayoritas beragama Islam, khususnya orang Melayu. 
Sedangkan penduduk keturunan Tiongkok kebanyakan menganut kepercayaan 
Tiongkok, baik Budha maupun Konfucius, bahkan Kabar Baik telah tersebar di kalangan 
orang-orang ini.  

Saat ini, masyarakat pulau Bangka menantikan campur tangan pemerintah maupun 
swasta untuk membenahi perekonomian yang goncang akibat turunnya harga lada dan 
timah. Mental masyarakat juga perlu dipulihkan dan dipersiapkan untuk menghadapi 
tantangan-tantangan di masa yang akan datang, sehingga tidak hanya terpaku pada 
kejayaan masa lalu saja. Diperlukan pembukaan wawasan mereka agar bisa melihat 
peluang-peluang dan alternatif usaha lain yang bisa memberikan hasil yang baik. Peran 
pengusaha kecil dan koperasi mutlak ditingkatkan.  

Pokok Doa  
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1. Kita bersyukur untuk orang-orang suku Melayu Bangka yang telah mengenal Kristus, 
doakan agar iman mereka dapat terus bertumbuh di tengah-tengah lingkungan yang sulit 
ini.  

2. Berdoa agar Tuhan yang empunya tuaian membangkitkan gereja-Nya untuk bersatu dan 
bekerjasama, menyediakan pekerja: pendoa syafaat, penerjemah Alkitab, kaum 
profesional, penabur dan penuai untuk menolong meningkatkan kesejahteraan hidup 
suku Melayu Bangka.  

3. Berdoa untuk pembenahan perekonomian yang goncang akibat turunnya harga lada dan 
timah, serta pemulihan mental masyarakat agar mereka siap menghadapi tantangan-
tantangan di masa yang akan datang.  

 
Sumber: CD-ROM SABDA  
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Kesaksian Misi: Aku Bebas!!  

Kevin Mills (bukan nama asli) kehilangan ujung jempol tangan kirinya. Jempolnya 
terpukul palu dengan keras ketika dia mencoba membuka kotak brankas, saat itu dia 
baru berusia 15 tahun. Namun Kevin sudah menjadi anggota sebuah geng dan mereka 
telah melakukan berbagai perampokan besar. Kevin juga pecandu narkoba dan uang 
hasil curiannya itu dia gunakan untuk membeli obat-obatan terlarang.  

Suatu hari, Kevin terlibat dalam perkelahian. Polisi menemukannya tergeletak di jalan. 
Polisi juga mengetahui bahwa Kevin telah melakukan banyak kejahatan. Lalu dia dikirim 
ke Dartmoor, sebuah penjara terkenal di Inggris. Di penjara itu, Kevin dikurung dalam 
sebuah ruangan yang sangat sempit selama 23 jam setiap hari.  

Enam tahun kemudian Kevin dibebaskan dari penjara, namun dia belum terbebas dari 
kecanduan narkoba atau keinginan untuk melukai orang lain. Hal pertama yang 
dilakukan sesudah keluar dari penjara adalah mencari sebuah senapan karena dia ingin 
membunuh orang-orang yang dulu melukainya dalam perkelahian sebelum dia 
dipenjara. Kevin meminta teman-temannya untuk menemuinya di stasiun kereta api dan 
membawakan sepucuk senapan untuknya. Teman-temannya datang tetapi tidak 
membawakan apa yang ia minta. Sebaliknya mereka malah mengajak ibu Kevin untuk 
menemuinya. Satu kalimat yang diucapkan ibunya, "Kevin, kamu harus berubah!" 
Perkataan ini ternyata berhasil membuat Kevin berpikir.  

Suatu hari, saat Kevin hendak menyuntikkan obat terlarang ke lengannya, ia berkata 
pada dirinya sendiri, "Aku tidak dapat melakukannya lagi." Temannya yang saat itu ada 
di sampingnya melihat ke seberang jalan dan berkata, "Ayo kita pergi ke sana". Di 
seberang jalan itu ada sebuah bangunan gereja tempat dimana banyak orang 
beribadah. Di gereja itu, Kevin mendapat informasi tentang "Betel", sebuah kelompok 
Kristen yang melayani dan menolong orang-orang yang hidupnya berantakan, terutama 
mereka yang kecanduan narkoba.  

September 1998, Kevin pergi ke Windmill House, "Betel Centre" di Birmingham, Inggris. 
Teman-temannya berkata, "Paling-paling kamu cuma dapat bertahan 2 minggu di 
tempat itu. Tapi Kevin ingin sekali mewujudkan apa yang diucapkan ibunya, dan dia 
berhasil.  

"Aku ingat ketika melewati pintu-pintu itu. Aku masih dapat merasakannya. Saat itu aku 
tahu ada sesuatu yang kuinginkan dari tempat itu ... Setiap orang sangat bersuka cita ... 
Anda dapat merasakan kasih yang melingkupi tempat itu."  

Kevin menyadari bahwa para penghuni "Betel Centre" yang hidup dengan penuh 
sukacita itu dulu sama seperti dirinya -- orang-orang yang pernah melakukan kesalahan 
dalam hidupnya.  

Kevin berkata, "Aku tidak ingin lagi menjadi Kevin yang dulu lagi ... Aku ingin hidup ... 
dan merasakan kebahagiaan yang sejati." Di suatu pagi, jam 03.00 dini hari, Kevin tidak 
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dapat tidur dan saat itu pula dia memutuskan untuk menyerahkan hidupnya dalam 
pimpinan Yesus.  

Di situlah awal mula Kevin mulai belajar sesuatu, bahwa ia dapat meminta Yesus untuk 
menolong dan menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Semenjak itu, Kevin melihat 
Allah memberikan damai sejahtera dalam hidupnya. "Dimanakah aku dapat 
menemukan kebebasan hidup selain dalam Yesus? Sangatlah menakjubkan karya 
Allah dalam hidupku. Aku mengucap syukur dan semakin mengasihi-Nya."  

Saat ini Kevin melayani di India, menolong orang-orang yang kecanduan narkoba, agar 
mereka juga menemukan kebebasan hidup seperti yang telah ditemukannya.  

 
Sumber: S O O N, Issue no. 169  

Surat Anda  

Dari: Apelles Prajitno <aprajitno@> 
>Setelah membaca sebagian artikel ini saya tertarik untuk membacanya 
>lengkap 
>Mohon di kirimi, lewat e-mail. Terima kasih 
 
Dari: "julimto" <julimto@> 
>Shaloom.... 
>Halo bagaimana khabarnya? Pelayanannya bagaimana? 
>Kiranya Ibu beserta semua Staf e-JEMMI baik-baik saja dan dalam 
>pelayanan Tuhan berkati selalu. 
 
>Langsung aja ya, saya mau minta dikirimkan khotbah "ROH KUDUS 
>DAN DOA" versi lengkap oleh Pdt. Dr. Stephen Tong. 
>Dan kalau masih ada khotbah lainnya, saya akan sangat sukacita 
>bila Ibu Endah mau bantu kirimkan kepada saya. 
 
>Sampai disini dulu Ibu Endah, terima kasih sebelumnya. Tuhan 
>Yesus memberkati. 
>Salam dari Jambi, 
>Julimto 
 
Dari: "kun hendarto" <khhl7@> 
>Kepada Yth. Ibu Endah, di Tempat 
>Salam dalam Kasih Kristus, 
>Saya, Kun Hendarto ingin mendapatkan artikel atau kotbah yang 
>didalamnya berisi tentang hari pencurahan Roh Kudus (hari 
>Pentakosta); bahan tersebut akan digunakan untuk keperluan 
>'sharing' 
>Demikian permohonan dari saya, atas perhatian dan pertolongan dari 



e-JEMMi 2001 
 

250 
 

>Ibu saya ucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan 
>Ibu. 
>Hormat saya, Kun 
 
Dari:"Liston Siagian" <Liston_Siagian@> 
>Syaloom Tuhan Yesus memberkati. 
>Saya sangat tertarik akan isi Ringkasan Kotbah bapak Pdt. Stefen 
>tong yg disalurkan hari ini (sore tadi) Bolehkah saya dikirimin 
>lengkap isi dari Kotbah itu sesuai dengan apa yg ditawarkan ??? 
>Saya sangat mengharapkannya. Terimakasih sebelumnya atas 
>perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati Teamnya dan pelayanannya. 
>Lis/Sig 

Redaksi: 
Terima kasih untuk 35 surat yang dikirimkan ke Redaksi untuk meminta versi lengkap 
khotbah tertulis "ROH KUDUS DAN DOA" oleh Pdt. Dr. Stephen Tong. Versi lengkap 
Kotbah tertulis itu telah kami kirimkan ke alamat mereka yang memintanya. Mudah-
mudahan sudah diterima dengan baik (Kontak kami kalau belum terima). Harapan kami 
khotbah tersebut dapat menjadi berkat bagi anda.  

 

URL/Link Edisi ini  

• FridayFax http://www.egroups.com/groups/FridayFax/  
• IFC http://www.gospelcom.net/ifc/newsletter.shtml  
• Mission Network News http://www.missionnetworknews.org/  

"Bersaksi Terus Sampai Tuhan Datang."  

 

“  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.gospelcom.net/ifc/newsletter.shtml
http://www.missionnetworknews.org/
http://alkitab.mobi/?Yesaya+6%3A8
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e-JEMMi 23/Juni/2001  
Editorial 

Salam Sejahtera  

Memasuki minggu kedua di bulan Juni ini, Redaksi ingin mengajak pembaca untuk 
belajar tujuh hal penting yang perlu anda ketahui tentang Pekabaran Injil dari Michael 
Green. Kami yakin tulisan ini akan membuka wawasan kita tentang dasar-dasar 
memenangkan jiwa bagi Kristus. Selain itu, kami juga akan menyajikan beberapa 
kesaksian dari negara Senegal, Venezuela dan Papua Nugini. Kesaksian-kesaksian ini 
akan mengingatkan kita bagaimana Allah juga bekerja secara luar biasa dan dengan 
cara yang unik di masing-masing negara tersebut.  

Selamat belajar dan selamat melayani,  

Staf Redaksi  
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Artikel Misi: 7 Hal Yang Perlu Anda Ketahui Tentang 
Pekabaran Injil  

Oleh : Michael Green  

Apakah artinya pekabaran Injil? Pekabaran Injil tidak ada hubungannya dengan 
manipulasi dan media, tidak ada hubungannya dengan para pengkhotbah yang berapi-
api dan kebaktian kebangunan rohani besar-besaran. Tetapi Pekabaran Injil adalah, 
seperti yang dikatakan dalam ungkapan, 'seorang pengemis memberitahu kepada 
pengemis yang lain di mana dia bisa mendapatkan roti.' Pekabaran Injil adalah, seperti 
jika anda mendapatkan kelimpahan - seseorang yang sedemikian penuh dengan Kristus 
sehingga ia tidak dapat berdiam diri untuk tidak menceritakan mengenai hal itu. Itu hal 
yang sangat berbeda bukan? Dan ini barangkali hal pertama yang perlu kita ketahui 
tentang Pekabaran Injil.  

1. Saya perlu tahu bahwa PI bersifat alami 

Tidak ada sesuatupun yang ganjil atau aneh tentang hal Pekabaran Injil. Jika anda 
peduli pada orang lain, maka anda akan memberitahukan rahasia dan sukacita anda 
pada mereka -- apa yang menggembirakan dan memuaskan anda. Bukankah 
demikian? Jika demikian, karena anda orang Kristen dan sudah mengenal hubungan 
yang indah, persekutuan yang bertumbuh dalam dengan Kristus yang sudah bangkit -- 
bukankah itu hal yang indah yang anda ingin bagikan kepada orang lain? Itu adalah hal 
yang sangat alami.  

 

2. Saya perlu tahu bahwa PI adalah tanggung jawab saya 

Marilah kita menghadapinya, siapakah yang akan memberitahukan pada teman-teman 
di lingkungan saya mengenai Yesus, kalau saya tidak melakukannya? Pendeta? 
Bukankah pendeta anda tidak mengenal mereka, dan barangkali mereka tidak pergi ke 
gereja? Ada banyak hal dalam Perjanjian Baru yang sangat jelas menunjukkan bahwa 
setiap orang Kristen dipanggil untuk menjadi saksi bagi Yesus Kristus. Kita tidak 
dipanggil untuk menjadi pengkhotbah, tetapi kita semua dipanggil untuk menjadi "duta-
duta Kristus" di mana Allah mau berbicara kepada orang lain melalui kita (2 Korintus 
5:20). Sebenarnya, itulah yang Dia ingin lakukan. Dia tidak punya tangan, tidak punya 
kaki, tidak punya bibir seperti manusia tetapi Dia mau orang-orang percaya melakukan 
pekerjaan- Nya dewasa ini. Itu adalah tanggung- jawab kita. Betapa mengerikan jika kita 
menjadi, seperti yang dikatakan Paulus "bersalah karena darah" dari orang-orang 
kepada siapa kita tidak mau memberitakan kabar baik pada saat ada kesempatan untuk 
melakukannya (Kisah Para Rasul 20:26-27).  

Ada dua orang usahawan yang bersahabat. Mereka biasa bermain golf bersama paling 
tidak sekali seminggu. Yang satu orang Kristen, yang lainnya bukan. Satu saat yang 

http://alkitab.mobi/?Rasul+20%3A26


e-JEMMi 2001 
 

253 
 

bukan Kristen ini jatuh sakit dan berada diambang pintu kematian. Kawannya yang 
Kristen itu kemudian menceriterakan kepadanya mengenai Yesus. Orang yang sedang 
sekarat itu menolak untuk mempercayai apa yang dikatakannya. "Kalau apa yang kamu 
katakan itu penting," dia menggerutu, "tentunya kamu akan memberitahukan hal itu 
kepadaku beberapa tahun yang lalu." Komentar yang masuk akal bukan?  

Jika kita peduli pada seseorang, adalah wajar bila kita membagikan hal penting ini pada 
mereka. Dan itulah yang dimaksudkan dengan pekabaran Injil pribadi: membagikan 
pada orang lain dengan cara anda sendiri yang alami, secara wajar anda ceritakan 
kepada teman dekat anda betapa berartinya Yesus bagi hidup anda. Mereka tidak akan 
menghindar, kalau anda berbicara dengan mereka secara santai, seperti kalau anda 
berbicara mengenai pertandingan sepak bola atau mengenai barang-barang yang dijual 
di toko-toko. Mereka akan tertarik, bahkan barangkali menginginkan apa yang anda 
yakini untuk diri mereka sendiri.  

3. Saya perlu tahu mengenai teman saya 

Kita hanya dapat menginjili kepada teman-teman saya saja. Ini bukan hal yang dibesar-
besarkan, tetapi cukup bijaksana. Secara umum orang-orang akan bersedia 
mendengarkan hal-hal yang bersifat pribadi (tentang iman dan tujuan hidup) dari 
seseorang yang mereka percayai, seseorang yang hidupnya telah memberi pengaruh 
pada mereka, seseorang yang memiliki kejujuran dan ketulusan yang mereka tahu 
secara nyata. Paulus benar ketika ia mengatakan kepada jemaat di Filipi bahwa mereka 
harus "bercahaya sebagai terang dunia" sebelum mereka dengan meyakinkan 
"membagikan Firman kehidupan" (Filipi 2:15,16).  

Terlebih lagi kalau kita mengenal seseorang dengan baik, kita dapat menentukan waktu 
dan cara pendekatan yang tepat, dengan cara terbaik untuk melaksanakannya. 
Beberapa orang sangat hangat dan bersahabat: Kasih Yesus terhadap kita di kayu 
salib, dan undangan- Nya secara pribadi kepada kita untuk menerima Dia bisa menjadi 
jalan masuk bagi orang seperti itu. Yang lain lagi sangat fragmatis: komitmen diri 
berdasarkan bukti-bukti yang kuat bisa merupakan cara pendekatan yang lebih baik.  

Komitmen kekristenan memiliki banyak kesamaan dengan metode ilmiah. Kedua-
duanya melibatkan pengujian terhadap bukti. Kedua- duanya merujuk kepada 
pengalaman iman. Kedua-duanya mengharapkan adanya verifikasi untuk diikuti. 
Maksud saya adalah ini: hal yang akan menolong teman kita adalah apabila kita 
menampilkan kehidupan Kristen yang konsisten, dan kita sangat mengenal apa yang 
menarik perhatian mereka, kebutuhan-kebutuhan mereka dan cara berpikir mereka. 
Selanjutnya kita akan mampu untuk mempergunakan sarana- sarana tersebut dan 
dengan lemah lembut membimbing mereka kepada Yesus.  

4. Saya perlu mengenal Tuhan saya 

Yesus pernah memberitahu kepada kita untuk "tetap tinggal di dalam Dia" seperti 
sebuah carang yang tetap tinggal atau berada pada pohon yang memberikan kehidupan 

http://alkitab.mobi/?Filipi+2%3A15
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dan memampukan carang itu untuk berbuah. Tetapi seringkali kita tidak seperti itu, 
sehingga kita kehilangan kesempatan yang Dia kehendaki untuk kita ambil. Ada saat- 
saat di dalam kehidupan seseorang di mana mereka lebih terbuka untuk menanggapi 
Kristus daripada saat-saat yang lain. Itulah saat di mana Tuhan menghendaki salah 
satu dari hamba- hamba-Nya untuk mendekati mereka.  

Oleh karena itu, sangat penting untuk hidup dekat dengan Tuhan sehingga kita dapat 
mengenali dorongan-Nya yang lembut untuk "pergi dan berbicara dengan orang itu." 
Jika persekutuan pribadi kita dengan Tuhan sedang runtuh, jika ada dosa-dosa yang 
tidak diakui di dalam hidup kita, jika kita terlalu sibuk -- maka kita tidak akan dapat 
mendengar suara-Nya yang lembut, dan kita akan kehilangan kesempatan. Jangan 
takut untuk memulai pembicaraan. Jika anda lemah- lembut dan mengasihi, anda tidak 
akan menyakiti siapapun, walaupun mungkin anda kurang bisa membaca situasi. Anda 
barangkali bisa menangkap nama atau gambaran dari orang bersangkutan dalam 
pikiran anda atau mendapatkan dorongan yang kuat untuk menemui seseorang. 
Ingatlah nasihat Maria yang ditujukan kepada para pelayan pada pesta kawin di Kana, 
"Apa yang dikatakan kepadamu, perbuatlah itu."  

5. Saya perlu tahu caranya 

Tidaklah terlalu rumit untuk membawa seseorang untuk memulai persahabatan dengan 
Kristus. Tetapi kita perlu mengetahui bagaimana caranya. Ada banyak cara sederhana 
yang ditawarkan, tetapi yang sering saya pergunakan adalah "ABCD" [ 
==> Admit- Believe-Consider- Do].  

PERTAMA, ada sesuatu yang orang perlu akui (ADMIT). Orang Kristen tidak perlu 
putus asa mengenai dosa. Dosa adalah kenyataan yang tidak dapat dihindari dari 
kehidupan. Kita semua sudah jatuh ke dalam dosa! "Karena semua orang telah berbuat 
dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah" (Roma 3:23). Dan kegagalan kita 
merupakan masalah karena Allah adalah kudus dan sebagai hakim dari alam semesta, 
tidak dapat berbuat seolah-olah kegagalan- kegagalan kita bukan masalah; karena 
"Allah adalah terang, di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan" (1 Yohanes 1:5). 
Kita tidak perlu menjadi orang yang jahat secara khusus. Kita semua dalam 
kenyataannya, berada dalam perahu bocor yang sama. "Kita sekalian sesat seperti 
domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri" (Yesaya 53:6).  

Itulah yang merupakan inti permasalahan: mementingkan diri sendiri dan memberontak 
terhadap Tuhan yang menciptakan kita dan yang rindu untuk mempunyai suatu 
hubungan dengan kita. Kita mengusir Dia keluar dari kehidupan kita. Kita tidak mau 
mengenal Dia. Dan dalam hal ini kita bersalah. Hal ini membawa akibat: kata-kata yang 
jahat, perbuatan-perbuatan yang jahat, sikap-sikap yang jahat muncul dari dasar hati 
kita yang memberontak.  

KEDUA, ada sesuatu yang harus dipercayai (BELIEVE). Ini sungguh mengejutkan, yaitu 
kebenaran bahwa Allah sendiri sudah datang untuk mencari domba-domba-Nya yang 
tersesat. Dia datang ke dalam dunia kita di dalam pribadi Yesus Kristus untuk 

http://alkitab.mobi/?Roma+3%3A23
http://alkitab.mobi/?Yohanes+1%3A5
http://alkitab.mobi/?Yesaya+53%3A6
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menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita (Matius 1:21). Dia hidup dalam kehidupan yang 
semuanya sempurna, tapi dengan sukarela mau disalibkan untuk "mengorbankan 
nyawa-Nya demi domba-domba," untuk "memberikan hidupnya sebagai tebusan bagi 
orang banyak." Dia mengambil tanggung jawab di atas kayu salib yang mengerikan itu 
untuk kejahatan seluruh dunia, termasuk kejahatan kita. "Ia telah mati untuk segala 
dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita 
kepada Allah" (1 Petrus 3:18).  

KETIGA, ada sesuatu yang layak untuk dipertimbangkan (CONSIDER) yaitu harga dari 
pemuridan. "Tak seorangpun dapat mengabdi kepada dua tuan," kata Yesus (Matius 
6:24). Kehidupan Kristen adalah tidak mudah. Pemuridan itu mahal harganya. 
Kendatipun biaya masuk ke dalam kehidupan Kristen adalah gratis, langganan 
tahunannya adalah bagian anda. Lebih-lebih lagi, kehidupan Kristen berarti juga tampil 
di hadapan umum, namun tidak malu untuk dikenal sebagai orang Kristen (Roma 
10:9,10).  

YANG TERAKHIR, ada sesuatu yang harus dilakukan (DO). Di satu sisi Yesus sudah 
mengerjakan semua yang diperlukan untuk membawa kita kembali pada Bapa. Tetapi 
kita harus mengklaimnya untuk diri kita sendiri. Dia berdiri di depan pintu kehidupan 
kita, siap untuk memasukinya. jika seseorang membuka pintu bagi Dia, Dia berjanji 
bahwa Dia akan masuk dan tidak akan pernah meninggalkan kita (Wahyu 3:20). Tetapi 
kita harus membuka pintu. Pintu itu adalah kehendak kita. Kita perlu berlutut, baik 
secara kiasaan atau secara yang sebenarnya, dan berkata, "Tuhan, marilah masuk ke 
dalam hidup saya, dan jangan sekali-kali meninggalkan saya." Dia akan. Dia sudah 
menjanjikan. Tetapi kita harus meminta Dia.  

6. Saya perlu tahu bagaimana mengakhiri 

Saya memerlukan kepekaan dalam hal ini. Teman saya barangkali sudah siap untuk 
membuka kehidupannya kepada Kristus. Mereka barangkali mau melakukannya 
dengan pertolongan kita. Tapi mungkin juga mereka lebih senang melakukannya 
sendiri; jika demikian mintalah mereka memberitahu anda kapan mereka sudah 
melakukan hal itu, karena jelas mereka membutuhkan pertolongan lebih lanjut. Mereka 
barangkali punya masalah-masalah yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Mereka 
bisa saja mengemukakan sejumlah alasan, dan ini perlu dihadapi dengan lembut.  

Dalam hal ini anda memerlukan hikmat dari Tuhan. Karena itu berdoalah sementara 
anda berbicara dengan mereka dan menanti untuk mereka. Allah akan menjawab doa 
yang memohonkan hikmat (Yakobus 1:5). Merupakan kesempatan yang luar biasa 
untuk berlutut bersama dengan teman anda pada saat seperti itu, berdoa untuk mereka, 
dan kemudian mendorong mereka dengan kata-kata mereka sendiri meminta kepada 
Tuhan untuk mengampuni, untuk datang dan masuk ke dalam kehidupan mereka.  

7. Saya perlu tahu langkah-langkah berikutnya 

http://alkitab.mobi/?Matius+1%3A21
http://alkitab.mobi/?Matius+6%3A24
http://alkitab.mobi/?Matius+6%3A24
http://alkitab.mobi/?Roma+10%3A9
http://alkitab.mobi/?Roma+10%3A9
http://alkitab.mobi/?Wahyu+3%3A20
http://alkitab.mobi/?Yakobus+1%3A5
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Pada waktu mereka baru saja membuka kehidupan mereka kepada Kristus, mereka 
mudah sekali diserang seperti halnya bayi yang baru lahir (1 Petrus 1:23) Dan bayi-bayi 
mempunyai kebutuhan- kebutuhan dasar.  

Mereka perlu dukungan yang kuat. Tunjukkan pada mereka bahwa Tuhan berjanji untuk 
memegang mereka erat-erat selamanya dan tidak akan pernah membiarkan ataupun 
meninggalkan mereka (Ibrani 13:5).  

Bayi-bayi memerlukan banyak kasih. Demikian juga dengan teman anda. Mereka 
memerlukan perhatian dan kasih dari anda dan dari kelurga Kristen. Singkatnya, 
mereka perlu bertemu dengan anda secara teratur, sekali dalam seminggu untuk 
memonitor kemajuannya. Mereka membutuhkan kelompok kecil untuk membantu 
pertumbuhan mereka. Dan mereka perlu untuk menjadi bagian dari kehidupan Gereja 
setempat secara teratur. Adalah tugas anda untuk memperkenalkan mereka pada hal-
hal yang sangat perlu ini.  

Mereka perlu mendapatkan banyak udara segar. Jiwa mereka perlu senantiasa 
disegarkan. Mereka memerlukan pertolongan di dalam doa, menantikan jawaban atas 
doa-doa, berterimakasih pada Tuhan, dan mengembangkan persahabatan dengan 
Yesus. Anda adalah orang yang menyediakan bantuan untuk menolong mereka 
melakukan hal itu.  

Mereka memerlukan makanan. "Seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air 
susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh 
keselamatan," tulis Petrus -- dan ia harus mengetahuinya. Dia adalah bagian dari 
keluarga. Firman Tuhan (Alkitab) dan Perjamuan Kudus menyediakan susu bagi 
mereka. Keduanya merupakan makanan vital untuk bertumbuh, agar bayi-bayi itu 
bertumbuh kuat.  

Mereka juga perlu latihan. Tanpa latihan mereka akan menjadi lemah. Demikian juga 
halnya dengan orang Kristen baru. Mereka perlu bekerja bagi Tuhan supaya dapat 
mengembangkan dan mengencangkan otot-otot rohani mereka. Sekali lagi, anda boleh 
jadi adalah orang yang dapat membimbing mereka untuk berlatih.  

Demikianlah tujuh hal yang perlu anda ketahui jika anda ingin melakukan pekerjaan 
yang paling menggembirakan di dalam dunia, yaitu memperkenalkan orang lain kepada 
Yesus. Dan ingatlah, ada beda antara mengetahui dan melakukan. Sudah terlalu 
banyak tulisan yang ditulis tentang Pekabaran Injil. Namun kenyataannya baru sedikit 
sekali yang sudah dilakukan. Hal yang menyenangkan hati Yesus bukanlah karena kita 
mengetahui akan hal-hal tentang PI, tetapi karena kita pergi dan melakukannya!  

Diedit dari  
Sumber: Majalah "Hidup Dalam Kristus". Vol. 14 No. 3 Penerbit: Yayasan Pusat Hidup 
Baru, Solo.  

 

http://alkitab.mobi/?Petrus+1%3A23
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Sumber Misi  

Lausanne Committee For World Evangelism 

 
==> http://www.gospelcom.net/lcwe 
Pada tahun 1974, 2.300 orang dari 150 negara bertemu di Lausanne, Switzerland, 
untuk membuat sebuah draft perjanjian yang akan mempersatukan umat Kristen dari 
negara-negara yang memiliki berbagai ragam latar belakang budaya dan denominasi 
dalam hal kesatuan, penginjilan dan kerjasama. Hasil pertemuan mereka adalah 
terbentuknya "Lausanne Covenant" (Perjanjian Lausane), dan sejak itu, selama lebih 
dari 25 tahun, gereja-gereja dan organisasi-organisasi Kristen telah ditantang untuk 
melakukan pelayanan yang lebih baik, memberitakan tentang Yesus di seluruh dunia. 
Melalui Situs web "Lausanne Covenant" ini kita dapat membaca tentang sejarah 
berdirinya organisasi ini (dalam berbagai bahasa). Selain ini juga disajikan berita-berita 
dan peristiwa-peristiwa terbaru, sekaligus juga informasi mengenai proyek-proyek dan 
pelayanan-pelayanan mereka di seluruh dunia. [[Cat.Red.: Jika ada diantara anda yang 
mengetahui/mempunyai "Lausanne Covenant" dalam bahasa Indonesia, kirimkan 
infonya ke <endah@sabda.org>. ]]  

Joel News International 

 
==> http://www.joelnews.org 
Tertarikkah anda pada karya Tuhan di seluruh dunia? Inginkah anda berdoa bagi 
keperluan-keperluan pelayanan di seluruh dunia? Silakan anda mengunjungi Situs ini 
dan temukan kumpulan artikel baru, berita- berita mengenai berkat Tuhan, dan 
keperluan-keperluan doa dari seluruh dunia. Selain itu, Joel News International juga 
menerbitkan Buletin "International Prayer and Revival" (tersedia dalam bahasa Inggris, 
Belanda dan Ceko). isinya adalah laporan-laporan terkini tentang kebutuhan dukungan 
doa dan informasi pertumbuhan gereja. Untuk berlangganan, silakan kirim email ke: < 
subscribe-joel-news-international@xc.org >.  

  

http://www.gospelcom.net/lcwe
mailto:endah@sabda.org
http://www.joelnews.org/
mailto:subscribe-joel-news-international@xc.org
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Doakan Misi Dunia  

Senegal 

Ada sebuah cerita unik tentang usaha untuk memberitakan Injil di Senegal, dimana 
kertas-kertas pembungkus roti dapat menjadi sarana untuk menyebarkan berita Injil 
kepada orang-orang yang belum pernah mendengar Injil. Menurut "Southern Baptist 
International Mission Broad", para penjual roti di negara Afrika Barat, Senegal, 
membungkus rotinya dengan pembungkus-pembungkus khusus dimana para pembeli 
dapat menukarkannya dengan sebuah hadiah -- salah satu dari 14 cerita Alkitab yang 
berbeda-beda dan kartu-kartu ayat hafalan dalam bahasa Serer. Dengan cara ini, 
seiring dengan tersebarnya cerita-cerita Alkitab tersebut, maka Injil pun dapat didengar 
oleh kelompok orang-orang terabaikan ini.  
Sumber: Mission Network News, May 2001  

• Berdoalah untuk pelayanan Injil di Senegal agar cara unik yang  ditempuh tersebut dapat 
dipakai untuk memenangkan banyak jiwa kepada Kristus.  

• Doakan untuk setiap cara dan usaha untuk melayani suku-suku/orang-orang terabaikan.  

Venezuela 

Satu setengah tahun setelah banjir dan tanah longsor yang melanda pantai Venezuela, 
kehidupan telah pulih kembal dan banyak pelayanan baru yang mulai bersemi. Menurut 
laporan dari perwakilan organisasi pelayanan Latin America Mission, para pemimpin 
Kristen di Venezuela berkata bahwa Tuhan telah menggunakan bencana, yang menurut 
beberapa sumber telah menelan 100.000 nyawa, untuk menantang gereja dalam 
mengabarkan Injil. Saat ini, gereja-gereja memberikan respon pada orang-orang, 
khususnya para pemuda, yang menanyakan mengapa bencana itu terjadi. Hasil dari 
pertemuan itu telah menolong banyak orang untuk mengenal Tuhan. Sementara 
distribusi pakaian dan makanan terus berlanjut, para misionaris melaporkan bahwa 
ketika para pengungsi kembali ke daerah mereka masing-masing, banyak gereja baru 
didirikan dan kelompok-kelompok sel terbentuk di seluruh daerah.  
Sumber: Mission Network News, May 2001  

• Mari kita naikkan puji syukur atas respon yang diberikan oleh gereja-gereja di Venezuela 
dalam melakukan pengkabaran Injil.  

• Berdoa untuk setiap gereja baru dan kelompok-kelompok sel yang ada agar mereka bisa 
terus menjadi saksi-saksi Kristus bagi penduduk di sekitarnya.  

Papua Nugini 

Tiga tahun yang lalu, lebih dari setengah populasi mayarakat Arop di Papua Nugini 
tersapu oleh ombak pasang yang datang hanya selama beberapa menit, termasuk 
beberapa penerjemah Alkitab Perjanjian Baru yang sedang menterjemahkan Alkitab 
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dalam bahasa daerah setempat. Beberapa penerjemah yang berhasil menyelamatkan 
diri dari serangan ombak membangun kembali sebuah perkampungan yang jauh dari 
laut sampai mereka berhasil menyelesaikan penerjemahan tersebut. Namun Tim 
penerjemah itu lalu memperluas pelayanan mereka. Semula mereka hanya 
menerjemahkan Alkitab PB dalam salah satu bahasa yang dipakai di propinsi Sandaun, 
tapi saat ini mereka mulai menerjemahkannya ke dalam bahasa-bahasa lain yang ada 
di propinsi itu. Proyek-proyek penerjemahan baru tersebut ada berkat ombak pasang 
yang mereka alami.  
Sumber: NEWSBRIEF--2001-05-18  

• Doakan terus tim penerjemah ini agar mereka tetap setia dengan proyek-proyek 
penerjemahan baru yang saat ini sedang dikerjakan.  

• Berdoa agar Alkitab PB yang telah mereka terjemahkan dapat dipakai oleh penduduk 
setempat sehingga mereka dapat semakin mengenal Allah.  
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Doa Bagi Indonesia  

Pemerintah 

• Berdoa untuk kemelut Sidang Istimewa MPR yang masih terus diperdebatkan. Biarlah 
Tuhan ikut campur tangan dalam menciptakan keputusan yang terbaik bagi kepentingan 
rakyat Indonesia.  

• Doakan juga supaya tidak terjadi tindakan-tindakan anarki dari pihak-pihak yang ingin 
menggunakan kesempatan dalam kesempitan ini. Kiranya melalui peristiwa-peristiwa ini 
rakyat Indonesia semakin belajar untuk melihat kepentingan bangsa dalam skala besar 
dan bukan untuk kepentingan kelompok-kelompoknya sendiri saja.  

e-KJDN [Kalender Jaringan Doa Nasional] 

• Pokok Doa -- 14 Juni 2001 -- Hukum  
Marilah berdoa tanpa henti bagi lembaga peradilan hukum di Indonesia. Saat ini hukum 
menjadi barang mainan kekuasaan. Ada banyak tersangka lepas, ada korupsi 
merajalela, tetapi tidak ada koruptor yang ditangkap. Berdoalah bagi penyelesaian 
berbagai kasus korupsi di negeri ini. Doakan agar supremasi hukum ditegakkan.  

• Pokok Doa -- 15 Juni 2001 -- Narkoba  
Indonesia saat ini sudah menjadi salah satu pemasok pil ecstasy dan jenis narkoba 
lainnya ke luar negeri. Jutaan anak muda menjadi korban. Doakanlah berbagai lembaga 
yang terus berusaha untuk menolong, memulihkan para korban. Doakan kerjasama 
aparat dengan masyarakat didalam menemukan, memberantas para pengedar serta 
pemasok obat terlarang ini.  

• Pokok Doa -- 16 Juni 2001 -- Mahkamah Agung (MA)  
MA akhirnya memiliki pemimpin. Lembaga penjaga keadilan yang teramat penting ini 
diharapkan menjadi benteng terakhir keadilan. Namun lembaga ini sendiri tidak bersih 
dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Doakanlah agar melalui ketua MA yang baru 
(Bagir Manan) dibersihkan dari KKN dan dapat berfungsi dengan maksimal. Mintalah 
agar Dia yang berkuasa memberikan keberanian bagi mereka untuk menegakkan 
kebenaran & keadilan. (Sumber: e-KJDN - Juni; < subscribe-i-kan-buah-doa@xc.org > )  

  

mailto:subscribe-i-kan-buah-doa@xc.org
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Doa Bagi Suku  

Suku Palembang 

Letak  : Sumatera Selatan  
Populasi  : 624.600 jiwa  
Bahasa  : Melayu Palembang  
Anggota Gereja  : 25  
Alkitab  : Tidak Ada  
Film Yesus  : Tidak Ada  
Siaran radio pelayanan  : Tidak Ada  

Palembang merupakan kota dengan pendapatan perkapita paling tinggi di seluruh 
Indonesia. Lokasinya di tepi sungai Musi, propinsi Sumatera Selatan. Kelompok suku 
Palembang memenuhi 40 - 50% daerah kota atau 12 juta orang. Suku Palembang 
dibagi dalam dua kelompok: Wong Jeroo merupakan keturunan bangsawan/hartawan 
dan Wong Jabo adalah rakyat biasa. Seorang yang ahli asal usul orang Palembang 
mengakui bahwa suku Palembang merupakan hasil dari peleburan bangsa Arab, 
Tiongkok, suku Jawa dan kelompok-kelompok suku lainnya di Indonesia.  

Orang Palembang umumnya beragama Islam. Mereka memegang teguh semboyan 
"sondok piyogo" yang maksudnya adalah: Adat dipangku, syari'at dijunjung, artinya. 
Meskipun mereka sudah mengecap pendidikan tinggi, mereka tetap mempertahankan 
adat kebiasaan suku Palembang.  

Yang mereka butuhkan adalah lapangan pekerjaan karena  

pengangguran menjadi masalah bagi orang Palembang. Mereka dikenal sebagai orang 
yang sulit/tidak mau melakukan pekerjaan kasar. Para pemimpin di Palembang khawatir 
akan kemerosotan kebudayaan karena perubahan yang begitu cepat, akibat 
modernisasi.  

Pokok Doa  

1. Doakan untuk pelayanan di antara orang-orang Palembang, agar Allah menyiapkan hati 
mereka untuk mendengarkan berita Injil.  

2. Berdoalah untuk organisasi/lembaga Kristen yang ada di Palembang agar mereka dapat 
melayani dengan sepenuh hati dan tenaga.  

3. Berdoalah bagi penerjemahan Alkitab dalam bahasa Palembang, agar orang Palembang 
dapat menikmati Alkitab dalam bahasanya sendiri.  

4. Doakan untuk tersedianya lapangan pekerjaan yang cukup agar angka pengangguran 
dapat ditekan.  
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Sumber: CD-ROM SABDA  

Surat Anda  

Dari: "Danny Roemokoij" <danny-r@> 
>Terima kasih kami sudah terima berita-berita penginjilan dan 
>sebagian kami muat di TMP dan PR dengan menuliskan sumber berita, 
>tetap kami nantikan berita-berita terbaru penginjilan dan lain- 
>lain, terima kasih. Tuhan memberkati! 

Redaksi: 
Terima kasih untuk surat anda. Kami ikut mendukung dalam doa agar pelayanan anda 
membuahkan kerinduan jemaat Tuhan untuk memberitakan Injil dan berdoa bagi 
pekerjaan Injil di seluruh dunia.  

 

URL/Link Edisi ini  

• FridayFax http://www.egroups.com/groups/FridayFax/  
• IFC http://www.gospelcom.net/ifc/newsletter.shtml  
• Mission Network News http://www.missionnetworknews.org/  

"Allah tidak mencari orang yang luar biasa, 
Allah mencari orang yang bersedia."  

 

“  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.gospelcom.net/ifc/newsletter.shtml
http://www.missionnetworknews.org/
http://alkitab.mobi/?Yesaya+6%3A8
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e-JEMMi 24/Juni/2001  
Editorial 

Salam dalam Kasih Kristus.  

Masih ingatkah anda dengan proyek penerjemahan Alkitab Perjanjian Baru (PB) untuk 
masyarakat Arop di Papua Nugini yang dimuat dalam edisi minggu lalu? Kali ini, kami 
menyajikan kesaksian lain dari sekelompok orang Neme di Papua Nugini yang juga 
mempunyai semangat tinggi dan kerinduan untuk menerjemahkan Alkitab dalam 
bahasa Neme. Bagaimana usaha yang mereka lakukan ...? Simak langsung kolom 
Kesaksian Misi. Kiranya semangat para orang Neme itu mendorong kita untuk 
menghargai Alkitab yang kita miliki dan sekaligus mendorong kita untuk mempelajari 
dan menerapkan kebenaran-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari.  

Selamat melayani dan Tuhan memberkati.  

Staf Redaksi  
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Sumber Misi  

Ethnic Harvest 

==> http://www.ethnicharvest.org 
==> http://www.ethnicharvest.org/bibles/ 
==> http://www.ethnicharvest.org/bibles/indonesia.htm 
==> http://www.ethnicharvest.org/country/indonesia.htm 
Situs Ethnic Harvest menyediakan sumber-sumber pelayanan Kristen guna mendukung 
pelayanan outreach. Situs ini bertujuan untuk menolong gereja-gereja agar dapat 
menjadi lebih efektif dalam melakukan pelayanan lintas budaya dengan cara 
menyediakan artikel- artikel praktis, aneka cerita, sumber-sumber bahasa asing, dll. 
Pelayanan Ethnic Harvest sendiri merupakan pelayanan Injili non- denominasi. Selain 
itu, Ethnic Harvest juga merancang sebuah Situs "Bibles in Your Language" yang 
menyediakan Alkitab dalam versi audio, cetak maupun online. Saat ini bahan dan URL 
telah tersedia dalam 140 bahasa, termasuk Indonesia!  

Web-Watch: Living Impact 

==> http://www.livingimpact.org 
"Living" Impact adalah sebuah badan misi non-denominasi yang memiliki target untuk 
merintis berdirinya gereja-gereja di negara-negara yang termasuk dalam wilayah 
jendela 10/40. Mereka punya strategi unik guna menggenapi Amanat Agung di abad ini. 
Apa dan bagaimana strategi unik itu? Silakan berkunjung ke alamat Situs di atas.  

Oscar (One Stop Centre For Advice And Resources) 

==> http://www.oscar.org.uk/ 
"OSCAR" merupakan Situs yang menyediakan informasi tentang sumber- sumber misi 
Kristen. Situs yang terus berkembang ini tidak hanya ditujukan bagi orang-orang UK 
(Inggris) saja, tetapi juga orang- orang di luar UK yang membutuhkan sumber-sumber 
informasi untuk pelayanan.  

  

http://www.ethnicharvest.org/
http://www.ethnicharvest.org/bibles/
http://www.ethnicharvest.org/bibles/indonesia.htm
http://www.ethnicharvest.org/country/indonesia.htm
http://www.livingimpact.org/
http://www.oscar.org.uk/
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Doakan Misi Dunia  

Mozambique 

Para anggota tim Operation Mobilization (OM) datang berkunjung ke desa di propinsi 
Niassa, di sebelah utara Mozambique pada musim gugur yang lalu. Tim ini sungguh 
terheran-heran dengan sambutan yang diberikan penduduk desa itu kepada mereka. 
Selain itu, para sesepuh desa juga mengutus salah seorang pemudanya yang terbaik 
untuk mengikuti program pelatihan OM. "Kami ingin menyertakan pemuda ini dalam tim 
anda. Bawa dia dan ajarilah segala sesuatu yang kalian ketahui. Sesudah itu, dia dapat 
kembali ke desa ini dan mengajarkan apa yang dia pelajari pada penduduk desa ini." 
kata para sesepuh itu. Awal tahun ini, pemuda tersebut bergabung dalam program 
pelatihan OM di Mozambique. Melalui program pelatihan itu, pemuda dari desa 
terpencil, yang sangat pintar dan menguasai beberapa bahasa ini, memiliki kesempatan 
untuk mengenal Kristus dan akhirnya mengambil keputusan untuk menerima Kristus 
dalam hidupnya.  
Sumber: NEWSBRIEF--2001-05-24  

• Doakan agar iman pemuda Mozambique ini terus bertumbuh dan semakin dikuatkan.  

• Doakan agar pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh OM dapat dipakai oleh pemuda 
Mozambique ini untuk memberitakan Injil bagi orang-orang di desanya.  

Angola 

Enam belas anggota staff "World Vision" hilang setelah pemberontak mengambil alih 
sebuah kota di Angola utara, yang terletak lebih dari 130 mil di sebelah timur ibukota 
Luanda. Pertempuran ini telah memaksa organisasi kemanusiaan Kristen untuk 
menunda programnya dalam membantu para penduduk korban pertempuran yang 
terlantar. Salah seorang wakil dari "World Vision" berkata, "Hubungan komunikasi di 
tempat itu telah terputus, sehingga kita tidak dapat berhubungan dengan mereka, baik 
dengan telepon maupun radio. Anggota staf dari World Vision yang ada di kota itu telah 
mencoba menghubungi IDP (Internally Displaced Persons) untuk mencari tahu apakah 
mereka pernah mendengar berita mengenai ke-16 pekerjanya." Perwakilan dari "World 
Vision" menyarankan orang-orang untuk tetap berdoa. Dia menambahkan bahwa 
dimana pun ke-16 pekerjanya berada, mereka pasti akan tetap meneruskan 
pekerjaannya untuk memberitakan Injil. Mereka pasti dapat menghibur bermacam-
macam orang yang mereka temui di sepanjang jalan dan berbicara dengan orang-orang 
itu sambil memberitakan Injil seiring dengan perjalanan mereka dari satu tempat ke 
tempat yang lain. Sumber : Mission Network News, May 2001  

• Doakan ke-16 pekerja "World Vision" yang saat ini tidak diketahui beritanya, agar 
mereka bisa bertahan dalam segala hal yang mereka hadapi.  

• Berdoa bagi organisasi "World Vision" supaya peristiwa ini semakin mendorong mereka 
untuk bergantung kepada Tuhan..  
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Bangladesh 

Lebih dari satu juta penduduk Tripera tinggal di daerah perbukitan di sebelah timur laut 
India dan di sebelah tenggara Bangladesh. Sebagian besar dari mereka hidup dalam 
kemiskinan, tidak tersedia air minum yang bersih dan tidak ada perawatan kesehatan 
yang memadai. Mereka menganut kepercayaan animisme yang dipadukan dengan 
kepercayaan Hindu. Mereka sangat percaya dengan tukang sihir, tenung dan jimat 
dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan berbagai roh-roh, bahkan mereka juga 
mempersembahkan darah untuk mengusir roh-roh jahat. Namun puji Tuhan penduduk 
Tripera sempat satu kali mendengar Injil, dan ternyata mereka memberikan respon Injil 
itu dengan sepenuh hati. Tahun 1983, penduduk Kristen Tripera telah mulai membentuk 
16 kelompok persekutuan. Lebih dari 70 gereja baru telah dibangun di wilayah mereka 
semenjak tahun 1983. Puji Tuhan!  
Sumber: NEWSBRIEF--2001-05-31  

• Mengucap syukur untuk setiap penduduk Tripera yang telah dimenangkan bagi Kristus.  

• Berdoa agar penduduk Tripera yang telah mengenal Yesus dapat  menjadi saksi bagi 
kemuliaan Allah sehingga mereka juga dipakai untuk memenangkan jiwa yang masih 
tersesat.  
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Doa Bagi Indonesia  

Sending WEC Indonesia 

• Mengucap syukur atas pertolongan Tuhan dalam persiapan beberapa  orang calon 
misionaris untuk melayani di luar negeri.  

• Berdoa untuk pelayanan di gereja-gereja Indonesia agar mereka  mengerti apa artinya 
melibatkan diri dalam misi sedunia dan mendukung para misionaris.  

• Doakan literatur-literatur yang sedang diterjemahkan untuk diterbitkan.  
(Sumber: Terang Lintas Budaya, Edisi 44 dan 45, 2001)  

Dukungan Misi dalam negeri  

• Doakan mereka (puluhan orang) yang sudah dipanggil Tuhan untuk menjadi misionaris 
sampai ujung bumi, supaya mereka dapat diutus ke ladang Tuhan. Mereka memerlukan 
ketabahan dan iman, dan mereka perlu diberanikan dan dikuatkan oleh jemaat-jemaat 
dan kawan- kawan mereka.  

• Doakan gereja-gereja di Indonesia yang mau dengan sukacita mendukung, mendoakan, 
dan mengutus para misionaris. Diharapkan lebih banyak gereja mau menjadi pengutus 
penginjil lintas budaya sampai ke ujung bumi.  

• Doakan pengedaran majalah misi Terang Lintas Budaya yang berisi banyak berita yang 
menarik dan informasi yang luas dan tepat, agar para pendoa bisa berdoa to-the-point. ( 
Sumber: Pokok-pokok Doa Penginjilan Sedunia dari P.D. Timotius)  
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Doa Bagi Suku  

Suku Mamuju 

Letak  :  Sulawesi Selatan  
Populasi  :  60.000 jiwa  
Bahasa  :  Mamuju  
Anggota Gereja  :  0 (0%)  
Alkitab  :  Tidak Ada  
Film Yesus  :  Tidak Ada  
Siaran radio  :  Tidak Ada  

Suku Mamuju mendiami tanah-tanah pesisir di tepi pantai timur Sulawesi dan lereng-
lereng pegunungan di Kabupaten Mamuju, dari batas sebelah selatan kabupaten ini 
sampai mulut sungai Budong- Budong. Bahasa mereka adalah bahasa Mamuju, yang 
memiliki 9 dialek. Mata pencaharian utama mereka bercocok tanam dan menangkap 
ikan. Rumah- rumah suku Mamuju di pedesaan berstruktur sederhana dan dibangun di 
atas tiang-tiang. Hampir semua orang Mamuju memeluk agama Islam, namun masih 
nampak pengaruh animisme dalam kehidupan mereka. Misalnya, orang Mamuju 
mempunyai peraturan-peraturan untuk menghukum seseorang, yaitu mereka harus 
membayar dengan binatang (contoh: seekor lembu).  

Penyuluhan kesehatan dan penyuluhan gizi sangat dibutuhkan suku Mamuju untuk 
mengubah pola hidup mereka yang kurang bersih dan kurang bergizi. Orang Mamuju 
memiliki sikap positif terhadap pendidikan, namun faktor ekonomi menjadi penghambat. 
Oleh karenanya dibutuhkan usaha-usaha meningkatkan maupun memasarkan hasil-
hasil perkebunan mereka yang sebenarnya secara ekonomis bernilai tinggi. Mereka 
juga perlu diperlengkapi dengan ketrampilan untuk mengolah kekayaaan alam yang 
melimpah ruah baik berupa bahan pangan maupun bahan industri.  
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Pokok Doa  

1. Doakan usaha-usaha penginjilan bagi orang Mamuju, dan kesiapan hati mereka untuk 
mendengarkan Injil.  

2. Doakan juga untuk para hamba Tuhan dan pelayan lintas budaya yang sedang melayani 
suku ini, supaya mereka beroleh kesehatan, kekuatan dan hikmat dalam pelayanan.  

3. Berdoalah bagi usaha penerjemahan Alkitab dalam bahasa Mamuju, agar mereka dapat 
mendengar berita Injil dalam bahasanya sendiri.  

4. Berdoalah agar Allah meruntuhkan segala benteng-benteng, kubu-kubu serta 
mematahkan siasat Iblis (1Kor 10:3-4) yang menghalangi pemberitaan Injil kepada suku 
Mamuju.  

5. Doakan agar ada penyuluhan kesehatan dan gizi, perbaikan pelayanan, peningkatan 
pemasaran bagi hasil-hasil perkebunan, dan ada pelatihan untuk mengolah kekayaan 
alam bagi orang-orang Mamuju.  

 
Sumber: CD-ROM SABDA  

  

http://alkitab.mobi/?Kor+10%3A3
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Kesaksian Misi: Kaki-Kaki Indah Orang Neme  

"Bagaimana elok ... kaki orang yang memberitahu barang yang baik, yang 
memperdengarkan assalam ... (Yesaya 52:7 Terjemahan Lama) < 
http://www.bit.net.id/SABDA-Web/Yes/L_Yes52.htm 52:7 >  

"How beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace, and bring glad 
tidings of good things!" (Roma 10:15b) < http://www.bit.net.id/SABDA-
Web/Rom/3_Rom10.htm 10:15 >  

Sekelompok orang Neme di Papua Nugini memiliki kaki-kaki indah! Namun bukan 
karena bentuknya yang bagus dan kulitnya yang halus, karena kaki-kaki mereka justru 
besar. kasar, dan jelek bentuknya. Yesaya memberikan gambaran yang tepat untuk 
kaki-kaki orang Neme ini, yaitu "kaki-kaki yang indah" karena mereka memakainya 
untuk berjalan, dengan bertelanjang kaki, melintasi hutan berhari-hari supaya mereka 
dapat belajar menterjemahan Alkitab. Mereka ingin membawa Kabar Baik itu agar bisa 
dibaca dalam bahasa yang mereka mengerti.  

Steph dan Beth (bukan nama asli) sedang berada di desa Arammba di Papua Nugini 
dalam rangka mengikuti program "Discovery" dari Wycliffe. Pada awalnya mereka 
berada di sana hanya untuk melakukan observasi terhadap penerjemahan Alkitab ke 
dalam bahasa Arammba yang sedang dilakukan oleh Marco dan Alma B.  

Tetapi saat berada di sana mereka terlibat dalam peristiwa yang tidak mereka duga, 
yaitu ketika desa Arammba kedatangan sekelompok orang ini terdiri dari guru sekolah, 
seorang pendeta dan istrinya, seorang mahasiswa Sekolah Alkitab, dan lima orang 
lainnya. Orang- orang ini menempuh perjalanan menuju Arammba untuk belajar tentang 
penerjemahan Alkitab.  

Dengan kemampuan bahasa Inggris mereka yang sangat terbatas, orang- orang Neme 
itu berusaha mengajarkan bahasa Neme kepada kedua orang asing ini. Mereka 
melewatkan waktu lima hari untuk mempelajari bahasa Neme sekaligus memeriksa 
huruf-huruf yang ada agar bisa mewakili semua bunyi-bunyian yang berarti dalam 
bahasa Neme.  

Pada hari ke lima, mereka semua memutuskan untuk mulai menterjemahkan ayat 
penting dari Yohanes 3:16 kedalam bahasa Neme. Setelah melewati berbagai proses, 
dengan bantuan dan arahan dari Steph dan Beth dan sambil mendiskusikan konsep-
konsep seperti Allah, anugerah, kasih, dan iman, orang-orang Neme akhirnya berhasil 
membuat terjemahan untuk ayat Yohanes 3:16.  

Puncak dari proses penerjemahan itu adalah ketika ayat yang sudah diterjemahkan 
tersebut mereka tulis dengan tinta hitam permanen di selembar kain putih yang berasal 
dari karung tepung. Proses penulisan ini ternyata menimbulkan kehikmatan tersendiri 
karena mereka menyadari bahwa inilah kata-kata Tuhan sendiri yang sedang 

http://alkitab.mobi/?Yesaya+52%3A7
http://www.bit.net.id/SABDA-Web/Yes/L_Yes52.htm
http://alkitab.mobi/?Roma+10%3A15
http://www.bit.net.id/SABDA-Web/Rom/3_Rom10.htm
http://www.bit.net.id/SABDA-Web/Rom/3_Rom10.htm
http://alkitab.mobi/?Yohanes+3%3A16
http://alkitab.mobi/?Yohanes+3%3A16
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diwujudkan dalam bentuk tulisan. Ketika proses ini selesai, senyum membias lebar di 
wajah mereka semua.  

Pada saat akan berpisah, si pendeta Neme memohon kepada Steph dan Beth untuk 
mengabarkan pada teman-teman mereka dan gereja-gereja di Amerika bahwa Neme 
sangat membutuhkan konsultan penerjemah yang dapat memberikan pelatihan untuk 
menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Neme.  

Pada tahun 1932, untuk pertama kalinya orang Neme mendengar Injil melalui bahasa 
yang bukan bahasa ibu mereka, dan sampai kini mereka telah menunggu 68 tahun 
untuk dapat membaca firman Tuhan dalam bahasa mereka sendiri. Beberapa lama lagi 
mereka harus menunggu?  

Disadur dari: In Other Words (WBT/USA, Triwulan ke-3 tahun 2000)  
Sumber: Berita KARTIDAYA, Triwulan I tahun 2001  

Dibalik proses penerjemahan Alkitab terdapat banyak kesaksian unik yang dialami oleh 
para penerjemah Alkitab ketika mereka menerjemahkannya ke dalam bahasa-bahasa 
suku di Indonesia. Salah satunya dapat anda simak melalui kesaksian berikut ini:  

Masalah Penerjemah 

Orang-orang Abun di Irian Jaya tidak mengerti arti kata "percaya". Selama bertahun-
tahun mereka diberitahu oleh misionaris yang datang ke tempat mereka bahwa mereka 
harus memberi jantung mereka (bahasa Inggris: heart [Red.; Bahasa Indonesia: 
liver/hati]) kepada Tuhan. Kemudian penginjil Indonesia datang dan memberitahukan 
mereka bahwa mereka harus memberi hati, bukan jantung, kepada Tuhan. Orang-orang 
Abun menjadi bingung. Bagaimana memberikan jantung atau hati ini???  

Di tengah-tengah kebingungan mereka, Tuhan mengutus seorang penerjemah Alkitab 
kepada mereka. Penerjemah ini mempelajari bahasa dan budaya masyarakat setempat. 
Setelah beberapa waktu, penerjemah mengetahui bahwa cara orang Abun mengatakan 
percaya adalah "saya menaruh usus saya padamu". Ketika penerjemah mengatakan, 
"Kita harus menaruh usus kita pada Yesus", mereka semua mengerti dengan baik apa 
yang dimaksudkan.  

 
Sumber: Berita KARTIDAYA, Triwulan I tahun 2001  

Surat Anda  

Dari: Werner & Else J. <immanuel@> 
Subject: Re: PD Timotius versi email 
>Dear Ibu Endah, 
>Salam sejahtera dalam nama TUHAN Yesus Kristus. 
>Terima kasih atas e-mail Ibu Endah. Bersama ini kami mengirim 
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>buletin doa Timotius versi e-mail, kami sudah memasukkan nama Ibu 
>Endah dalam daftar, dengan demikian untuk seterusnya akan mendapat 
>kiriman buletin ini, kira-kira setiap dua bulan. Seperti biasa kami 
>mengirim dalam tiga bagian, karena sebagian pemerima mempunyai 
>kesulitan untuk terima e-mail yang panjang. 
>.... 
>Siapa mau mendapat buletin ini, kirimlah alamatnya kepada alamat 
>kami, kami akan mengirimnya secara berkala. Buletin boleh diphoto 
>atau dikutip di warta gereja dsbg buat pendoa lain. Kami juga 
>berterima kasih atas semua dukungan doa buat kami sekeluarga dan 
>pelayanan kami. Kiranya TUHAN menguatkan dan memberkati 
>Bapak/Ibu/Saudara/i dalam semua tugas 
>W.E.J. 

Redaksi: 
Kami mendapat kiriman pokok doa ini secara rutin. P.D. Timotius ini dapat menjadi 
berkat bagi kami karena telah memberikan informasi singkat dan juga kebutuhan doa 
dari berbagai negara di Afrika, Eropa, Timur Tengah, Asia, dukungan misi dalam negeri 
(seperti yang dapat anda baca dalam kolom Doa Bagi Indonesia), dan masih banyak 
lagi. Informasi-informasi itu juga sangat menolong kami sebagai salah satu sumber 
informasi untuk mendoakan pelayanan misi di seluruh penjuru  

dunia. Karena itu, kami sungguh berterima kasih kepada Bapak Werner atas kiriman 
pokok doa tersebut. Bagi para pembaca e-JEMMi yang tertarik dan ingin mendapatkan 
Pokok- pokok Doa Penginjilan Sedunia dari P.D.Timotius secara rutin tiap 2 bulan 
sekali, silakan menghubungi <endah@sabda.org>.  

"Allah tidak mencari orang yang luar biasa, 
Allah mencari orang yang bersedia."  

 

“  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 25/Juni/2001  
Editorial 

Salam Sejahtera.  

Melayani Tuhan kita Yesus Kristus tidak selalu tanpa tantangan. Ada banyak kesulitan 
yang mungkin akan kita hadapi, banyak penganiayaan mental dan fisik yang mungkin 
akan membuat kita lemah, bahkan ada bahaya kehilangan nyawa yang akan kita 
hadapi. Di dalam Alkitab kita melihat contoh seorang hamba Tuhan yang mengalami 
semua hal-hal di atas, yaitu Paulus.  

Kemanapun Paulus pergi melayani ia selalu menghadapi tantangan, baik tantangan dari 
luar (penganiayaan dari pemerintah Romawi) juga tantangan dari dalam (orang-orang 
dari dalam gereja yang mengajarkan ajaran-ajaran palsu). Namun tantangan-tantangan 
tsb. tidak mematahkan semangat Paulus untuk memenangkan jiwa dan melayani 
Tuhan, bahkan sampai saat ia harus menjalani hukuman mati karena imannya, ia tetap 
setia pada Kristus.  

Kesuksesan seorang hamba Tuhan tidak diukur dari besar pelayanannya tetapi dari 
ketaatan dan kesetiaannya pada Tuannya.  

“  "Hendaklah engkau setia sampai mati,  
dan Aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan."  ”  

—(Wahyu 2:10)  
<http://www.bit.net.id/SABDA-Web/Wah/T_Wah2.htm 2:10> 

Selamat berjuang,  
Staf Redaksi  

  

http://alkitab.mobi/?Wahyu+2%3A10
http://www.bit.net.id/SABDA-Web/Wah/T_Wah2.htm
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Sumber Misi  

Web Evangelism Guide (Weg) 

 
==> http://www.gospelcom.net/guide/ (Evangelism Guide**) 
Apakah anda tertarik untuk menggunakan Situs Web sebagai sarana penginjilan, tetapi 
tidak tahu bagaimana memulainya? Situs Web Evangelism Guide (WEG) menyediakan 
sebuah panduan untuk memungkinkan anda membuat halaman-halaman Web dengan 
sekaligus dapat membagikan iman Kristen. Panduan tersebut menyediakan beberapa 
petunjuk dasar dan tips sederhana untuk memulai, misalnya dengan membuat web 
tentang hal-hal yang anda sukai (misalnya, hobi) dan bagaimana memanfaatkannya 
untuk menyebarkan kasih-Nya yang ajaib dan MSN  
==> http://communities.msn.com/WebEvangelismResources&naventryid=113 
(Community pages for outreach) adalah satu tempat yang bisa anda gunakan untuk 
mewujudkannya.  

[**Cat. Red.; KESEMPATAN: Tim e-MISI sedang mencari orang(-orang) untuk 
menerjemahkan Evangelism Guide tsb. Kalau anda bisa/mau/tertarik, silakan kontak 
<endah@sabda.org> yang mengkoordinasi proyek ini.]  

Serving In Mission (SIM) 

 
==> http://www.sim.org.nz/ 
Organisasi ini bergerak dalam hal penginjilan, pemuridan dan memperlengkapi gereja-
gereja lokal dalam melakukan pelayanan misi outreach. Melalui programnya Mission 
CloseUp Weekends, SIM menawarkan program pelatihan bagi orang-orang yang 
tertarik untuk mengembangkan pelayanan lintas budaya secara efektif. Untuk 
mengetahui lebih jauh informasi tentang misi mereka. silakan berkunjung ke Situs ini.  

  

http://www.gospelcom.net/guide/
http://communities.msn.com/WebEvangelismResources&naventryid=113
mailto:endah@sabda.org
http://www.sim.org.nz/
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Doakan Misi Dunia  

Russia 

Hampir 300 orang Kristen Rusia bergabung dalam Konferensi musim semi yang 
diselenggarakan oleh "Operation Mobilitation Russia" di Tymen, Siberia Barat. Pada 
suatu sore, peserta konferensi pergi ke jalan- jalan di kota itu untuk menceritakan Kabar 
Baik kepada orang-orang yang mereka temui. Pada saat Jo, salah seorang peserta 
konferensi, menjelaskan Kabar Baik dengan menggunakan gambar-gambar sketsa, ada 
seorang pria Azerbajan yang memperhatikannya dengan seksama. Setelah 
penjelasannya selesai, Jo berkesempatan untuk berbicara dengannya. Pria Azerbajan 
ini berkata kepada Jo bahwa dia ingin memberikan hidupnya kepada Yesus tetapi pria 
ini tidak tahu bagaimana caranya berdoa dalam bahasa Rusia dan apa yang harus dia 
lakukan. Saat Jo sedang memikirkan apa yang akan dia jawab, salah seorang peserta  

dari Armenia mendekat, dan sambil membentangkan kedua tangannya ia berkata, 
"Caranya semudah membentangkan kedua tangan ini, kamu hanya perlu memberikan 
hidupmu kepada Tuhan." Lalu mereka berdoa bersama. Sebelum, para peserta 
konferensi meninggalkan Gregoria, seorang peserta lain dari Armenia menjabat tangan 
pria Azerbajan tersebut sambil berkata, "Sekarang ... kamu menjadi Saudaraku." 
Meskipun Armenia dan Azerbajan berada dalam konflik selama beberapa waktu, namun 
Injil mampu mematahkan semua penghalang tersebut.  
Sumber: NEWSBRIEF--2001-05-24  

• Doakan untuk kebangunan rohani di Rusia agar belas kasihan Tuhan menaungi bangsa 
ini.  

• Berdoa juga untuk para petobat baru yang telah menyerahkan hidupnya kepada Kristus 
supaya mereka dikuatkan imannya.  

India 

"India Gospel Outreach (IGO)" sekarang menjangkau 620 juta orang melalui siaran 
radio penginjilan. Pelayanan IGO dimulai pada tahun 1996 dengan menyiarkan program 
penginjilan selama 15 menit setiap minggunya kepada 70 juta penduduk berbahasa 
Punjabi di India dan Pakistan. Program ini menyiarkan pesan-pesan alkitabiah tentang 
Kabar Baik Yesus Kristus dan para pendengar diundang untuk menyerahkan hidupnya 
kepada Kristus. Pada Januari 2000, IGO meluncurkan siaran mingguan yaitu program 
musik rohani dan penginjilan "Blessing to You" dalam bahasa Hindi, dengan target 
sasaran 550 juta penduduk yang menggunakan bahasa Hindi. Melalui siaran radio itu, 
para penduduk India yang berbahasa Hindi memiliki kesempatan untuk memahami 
tentang arti kekristenan. Hal ini mendorong para penginjil di Punjab Bible Training 
Center untuk terus berusaha secara serius dan konsisten menyiapkan diri membimbing 
para penduduk India yang telah mendengar, menerima berita Injil dan memberi respon. 
Melalui kesaksian ini, kita dapat melihat bahwa radio dapat digunakan sebagai sarana 



e-JEMMi 2001 
 

276 
 

untuk menjangkau ke tempat- tempat yang sulit dijangkau para misionaris.  
Sumber: May 16, "Daily prayer fuel for unreached people groups"  

• Berdoa untuk siaran penginjilan di radio yang dilakukan oleh IGO agar mereka dapat 
menjangkau lebih banyak lagi penduduk India.  

• Doakan Punjab Bible Training Center dalam membimbing para petobat  baru yang telah 
dimenangkan.  

Bolivia 

Para misionaris menghadapi satu tantangan ketika mereka datang untuk menjangkau 
orang Quechua di Bolivia, Amerika Selatan. Menurut perwakilan dari SIM (Serving in 
Mission; lihat kolom Sumber MISI diatas), para misionaris telah melihat banyak orang 
Quechua datang pada Kristus, namun ada penghalang bagi mereka yang belum 
mendengar berita Injil. "Kami masih melihat ada sekitar dua juta orang yang belum 
terjangkau. Beberapa dari mereka belum terjangkau karena mereka tinggal di 
pedalaman pegunungan Andes dan Injil belum diberitakan di tempat sejauh itu. Selain 
itu, ada sebagian dari mereka yang sangat menentang Injil. Mereka tidak menginginkan 
Injil." Para misionaris dipaksa untuk meninggalkan masyarakat setempat karena 
penduduknya sangat menentang PI. Hal ini merupakan tantangan bagi para misionaris 
karena dengan kesulitan ini SIM harus mengutus misionaris-misionaris lokal dari Bolivia 
yang fasih berbicara dalam bahasa Quechua untuk melayani daerah-daerah yang sulit 
dijangkau Injil itu. Cara lain adalah dengan tetap mengirimkan misionaris-misionaris 
sampai dapat diterima dan penghalang- penghalang dapat dipatahkan sehingga para 
penduduk Bolivia di daerah-daerah terpencil itu dapat menerima dan mendengar Injil.  
Sumber: Mission Network News, Mei 2001  

• Doakan untuk para misionaris yang saat ini tengah berjuang untuk dapat diterima di 
daerah-daerah yang penduduknya menolak Injil.  

• Berdoa juga supaya Allah melembutkan hati para penduduk itu agar mereka mendapat 
kesempatan untuk mendengar berita keselamatan.  
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Doa Bagi Asia  

Korea Selatan 

Luas: 99.200 km2. Sebelah selatan dari semenanjung Korea.  
Bergunung-gunung, hanya 22% dapat ditanami.  
Penduduk (1995): 44.851.000  
Suku bangsa: Salah satu negara di dunia di mana hampir seluruh penduduknya terdiri 
dari satu suku bangsa saja.  
Bebas buta huruf 92%.  
Bahasa nasional: Bhs. Korea.  
Ibu kota: Seoul 10.918.000.  

Ekonomi: Industrialisasi dan pertumbuhan yang pesat sejak Perang Korea. Salah satu 
bangsa yang kuat di Asia Timur yang mengutamakan ekspor dan memiliki banyak 
macam industri canggih.  

Politik: Berabad-abad lamanya Korea adalah kerajaan yang terasing. Pandangan dan 
politik orang Korea telah dibentuk oleh: pendudukan Jepang (1910-1945), pembagian 
yang dipaksakan Rusia atas Korea (1945- 1946) dan Perang Korea yang 
menghancurkan (1950-1953). Pemerintah- pemerintah sipil-militer yang kuat berkuasa 
dari th. 1950 berakhir pada th. 1988, setelah terjadi kerusuhan rakyat yang mendesak 
perubahan terhadap undang-undang dan terbentuknya demokrasi multipartai yang lebih 
terbuka. Presiden sipil pertama (dalam 32 tahun ) dipilih pada tahun 1992.  
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Doa Bagi Indonesia  

Pemerintah Indonesia 

• Marilah kita bertekun berdoa bagi bangsa kita yang tercinta, khususnya bagi keadaan 
politik, ekonomi dan keamanan negara kita menjelang Sidang Istimewa MPR.  

• Berdoa untuk hasil Sidang Istimewa MPR. Untuk itu doakan agar para wakil rakyat ini 
betul-betul bersatu hati untuk membuat keputusan-keputusan yang menguntungkan 
kepentingan rakyat.  

• Berdoa untuk penyesuaian harga-harga kebutuhan sehari-hari karena naiknya harga 
BBM minggu lalu. Kiranya semua perubahan ini bisa diselesaikan secara adil dan tidak 
memihak ke salah satu kepentingan saja.  

Pokok Doa 

1. Puji Tuhan atas kebangkitan rohani di Korea dan bukti nyata karya Roh Kudus. 
Di bawah ini adalah informasi perkembangan kekristenan di Republik Korea:  

1. Gereja Protestan pertama didirikan pada th. 1884. Pada hari ulang tahun 
ke-100 th. 1984 terdapat hampir 30.000 gereja.  

2. Di ibu kota, Seoul, hampir 40% penduduknya telah menjadi Kristen, dan 
ada lebih dari 7.000 gereja, bahkan 10 dari 20 jemaat terbesar di dunia 
ada di kota ini.  

3. Mempunyai jemaat terbesar di dunia (Full Gospel Central Church), juga 
jemaat Presbiterian dan Metodis yang terbesar di dunia.  

2. Tantangan rohani yang dihadapi gereja Korea yang memerlukan doa:  
1. Pemuridan orang-orang Kristen baru - semua berasal dari latar belakang 

yang kuat dalam ajaran Budha dan memiliki akar dalam etika Konfusius. 
Roh dan Firman harus membebaskan dan membawa mereka kepada 
anugerah yang terdapat dalam Injil.  

2. Kepemimpinan yang otoriter sering menimbulkan sikap kaku, legalisme 
dan pembatasan bimbingan pribadi di antara kaum awam. Status para 
pendeta yang tinggi mempersulit perkembangan pola kepemimpinan 
alkitabiah yang bersifat pelayan.  

3. Kelompok suku yang kurang dijangkau.  
4. Doakan lembaga-lembaga misi di Korea yang mempunyai peranan pelayanan 

yang sangat penting dalam memberikan pandangan yang benar tentang 
pengajaran Alkitab, kekudusan pribadi dan untuk menyiapkan para misionaris 
Korea untuk pelayanan lintas budaya.  

5. Literatur Kristen memiliki peranan yang penting. Alkitab dalam bahasa Korea 
telah memiliki banyak terjemahan dan telah menjadi bagian kebudayaan yang 
sangat berharga. Lembaga Alkitab Korea sangat giat dan telah menangani 
pencetakan Alkitab secara global -- menjadikan Korea salah satu pusat 
pencetakan Alkitab yang utama di dunia. Doakan agar pelayanan literatur ini 
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menolong untuk membentuk gereja yang kuat dan yang sungguh mengerti 
Alkitab.  

6. Berdoa untuk siaran radio Kristen di Korea Selatan dan Utara (415 jam per 
bulan).  

 Sumber bahan adalah ringkasan dari:  

• Buku "DOAKANLAH ASIA! Pedoman Pokok Doa untuk Negara-negara Asia";  karya 
Patrick Johnstone. [Bagian dari Buku Asli "OPERATION WORLD, The Day-by-Day 
Guide to Praying For the World"; karya Patrick Johnstone, 1993]  

• CD-ROM SABDA [Nomor Topik: 18920]  
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Kesaksian Misi: Menyangkal Yesus Atau Ditembak Mati?  

Berikut ini adalah kesaksian dari Shanti (bukan nama asli) dimana dia pernah 
menghadapi tantangan dalam mempertahankan imannya kepada Yesus.  

Bunyi-bunyi tembakan terdengar di luar gereja. Padahal sore itu gereja cukup ramai. 
Remaja-remaja hadir untuk mengikuti katekisasi dan penatua-penatua berkumpul untuk 
mengikuti rapat majelis. Ketika tembakan terdengar kami sedang menunggu 
kedatangan pak Pendeta. Aku pun berada di antara remaja-remaja itu. Peristiwa itu 
terjadi tahun 1964 waktu aku berusia 15 tahun.  

Beberapa kawanku dan penatua-penatua segera lari. Kami tahu bahwa tembakan itu 
berasal dari sebuah gerombolan pengacau. Daerah tempat tinggal kami, daerah 
Bengkayang-Sanggau, Kalimatan Barat merupakan daerah rawan yang sering dijadikan 
sasaran gerombolan pengacau.  

Aku ingin lari, tapi apa dayaku, kakiku terasa lemas. Aku hanya diam ketakutan. Tiba-
tiba enam orang gerombolan pengacau bersenjata masuk ke gereja. Di gereja hanya 
tinggal aku dan lima orang penatua yang tidak sempat melarikan diri.  

"Angkat tangan semuanya!" seru seorang anggota gerombolan itu. Kami berenam 
terpaksa mengikuti apa yang mereka perintahkan. Gerombolan yang lain segera 
mengepung kami dan mengacungkan laras senjatanya ke tubuh kami. Aku sadar bahwa 
saat itu aku berada diantara hidup dan mati. "Turunkan gambar yang terpampang di 
atas itu!" sambungnya lagi seraya menunjuk gambar Tuhan Yesus yang berada di atas 
mimbar gereja. Aku tertegun melihat adegan itu. Dalam hati aku terus berdoa agar 
Tuhan campur tangan dalam situasi seperti itu. Rupanya karena takut ancaman senjata 
para gerombolan itu, maka diantara penatua ada yang berusaha menurunkan gambar 
Tuhan Yesus itu.  

"Apakah ini benar gambar Tuhanmu?" tanyanya lagi. Sebagai jawabannya aku dan 
penatua-penatua itu menganggukkan kepala. "Kenapa kalian menyembah manusia 
semacam ini? Ayo ludahi dan kencingi gambar ini. Kalau tidak kalian akan kubunuh 
semuanya!" bentaknya dengan suara keras. Karena takutnya, akhirnya satu demi satu 
penatua melaksanakan perintah si gerombolan.  

Aku menunggu giliranku dengan rasa takut yang menjadi-jadi. Tapi pada saat yang 
genting itu terdengar suara yang berbisik di batinku: "Imanmu bisa menyelamatkanmu. 
Jangan lakukan perbuatan itu, apapun yang terjadi." Waktu aku diperintah untuk 
melaksanakan adegan seperti para penatua, aku menolaknya. Aku menangis, lalu 
merangkul gambar Tuhan Yesus yang telah dikotori itu. Kubersihkan kotorannya 
dengan sapu tanganku, tanpa sadar aku berkata, "Tuhan biarlah aku mati bersamaMu." 
Melihat kelakuanku itu, seorang anggota gerombolan menghampiriku. "Bangkitlah dan 
duduklah di kursi itu," katanya. Aku pun duduk di kursi yang ditunjuknya sambil terus 
mendekap gambar Tuhan Yesus itu.  
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"Anak gadis, kau takkan kubunuh, karena kau telah memperlihatkan kesetiaan kepada 
Tuhan, walaupun harus berhadapan dengan maut. Dan kalian, yang lima orang lagi, 
berbarislah di sudut sana." katanya sambil menunjuk sudut gereja. Kelima orang 
penatua itu berbaris di sudut gereja.  

"Kalian adalah manusia-manusia yang telah berani mengkhianati Tuhan kalian dan 
takut mati untukNya. Kalau manusia sudah berani berkhianat kepada Tuhannya, apalagi 
kepada sesuatu yang hanya berpredikat ideologi." Segera setelah ucapan itu selesai, 
serentetan tembakan dilepaskan dan ... terkulailah kelima penatua itu.  

Aku tak sadarkan diri dan tak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Ketika aku sadar, 
kudapati diriku sudah ada di rumah orangtuaku.  

Pengalaman yang dahsyat itu menyebabkan aku yakin bahwa iman adalah modal 
keselamatan. Dan itu tidak hanya berlaku bagiku, tapi bagi setiap orang yang percaya 
kepada Dia. Hari-hari setelah kejadian itu tangan Yesus terasa sekali terus menyentuh 
ke dalam setiap relung kehidupanku. Juga gejolak batinku untuk terus mengiring Dia 
makin menjadi-jadi.  

Setelah tamat SMA, aku melanjutkan ke sekolah Teologia. Tahun-tahun terus berlalu 
dan kini aku hidup sebagai pelayan Tuhan di tengah- tengah Jemaat di daerah 
pedalaman.  

Sampai hari ini dalam pengabdianku, ayat Efesus 2:8-9 selalu menjadi peganganku: 
"Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman; itu bukan hasil usahamu, 
tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil  

pekerjaanmu: jangan ada orang yang memegahkan diri. 

< http://www.bit.net.id/SABDA-Web/Efe/T_Efe2.htm 2:8 >  

[Catt.: Sampai saat ini Shanti masih aktif memberitakan Injil di  

 pedalaman Irian Jaya.] 

Surat Anda  

Dari: "arief" <ariefp@> 
>Selamat pagi... 
>Sebelumnya saya mau mengucapkan banyak terima kasih atas kiriman 
>yang telah diberikan. Terus terang ini adalah kiriman yang pertama 
>dari e-JEMMI kepada saya. 
>Dan setelah membaca "surat anda", dimana banyak sekali saudara- 
>saudara seiman yang menginginkan ringkasan khotbah dari Bp. Pdt. 
>Stephen Tong, dengan ini saya pun mengharapkan sekali kiriman itu 
>dari anda (juga kiriman-kiriman yang lain : artikel, dsb), yang 

http://alkitab.mobi/?Efesus+2%3A8
http://www.bit.net.id/SABDA-Web/Efe/T_Efe2.htm
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>mungkin dapat saya jadikan referensi untuk saya muat dalam Warta 
>Pemuda yang saya buat setiap minggu. 
>Ok, itu dulu dari saya, saya tunggu kirimannya, dan semoga Tuhan 
>Yesus selalu memberkati misi dan pelayanan dari saudara 
>semua....Syaloom............ 

Redaksi: 
Selamat bergabung dengan e-JEMMi. Artikel itu sudah dikirim ... selamat menikmati 
dan share degan teman. Kiranya berita-berita yang dimuat dalam setiap edisi e-JEMMi 
dapat memberikan banyak masukan bagi Warta Pemuda yang anda buat (namun kalau 
mengutip dari e-JEMMi tolong jangan lupa mencantumkan sumber asli dari setiap 
artikel/ kiriman yang anda pakai, ya..). Tuhan memberkati pelayanan anda!! BTW; Bisa 
ceritakan tentang Visi-Misi pelayanan/Warta Pemuda Anda? Juga, jika anda mendapat 
berkat dari e-JEMMi, sebarkan berita ini kepada teman-teman agar merekapun bisa 
berlangganan e-JEMMi.  

 

URL/Link Edisi ini  

• IFC http://www.gospelcom.net/ifc/newsletter.shtml  
• Mission Network News http://www.missionnetworknews.org/  
• SIM (New Zealand) http://www.sim.org.nz/  
• SIM http://www.sim.org/  

"Karena Yesus Kristus adalah Allah dan telah mati bagiku, maka tidak 
ada pengorbanan yang terlalu besar untuk kupersembahkan bagi-Nya."  

(C.T. Studd - Perintis WEC)  

 

“  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/ifc/newsletter.shtml
http://www.missionnetworknews.org/
http://www.sim.org.nz/
http://www.sim.org/
http://alkitab.mobi/?Yesaya+6%3A8
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e-JEMMi 26/Juli/2001  
Editorial 

Salam dalam Kasih Kristus,  

Bukan hal yang mudah untuk melibatkan gereja lokal dalam kegiatan misi karena 
seringkali gereja lokal terlalu sibuk dengan urusan dalam gereja sendiri sehingga 
jemaat kurang termotivasi untuk memiliki beban pada kegiatan misi. Selain itu, gereja 
lokal juga kurang mendapat informasi tentang dunia misi, sehingga kalaupun mereka 
tertarik untuk terlibat dalam kegiatan misi mereka tidak tahu bagaimana memulainya.  

Nah... pada kesempatan ini e-JEMMi ingin membagikan beberapa informasi dan saran 
bagaimana cara melibatkan gereja lokal dalam kegiatan Misi ini. Dalam Kolom Artikel 
Misi akan dibahas langkah- langkah praktis bagaimana melibatkan gereja lokal dalam 
misi dan juga tentang bagaimana membentuk seksi misi dalam gereja lokal. Kiranya 
informasi ini dapat menolong anda untuk mendorong dan menggerakkan gereja anda 
untuk terlibat dalam kegiatan Misi. Harapan kami, akan semakin banyak gereja yang 
terbeban dengan pekerjaan Tuhan untuk memperkenalkan Yesus, Sang Juruselamat 
Dunia.  

Tuhan memberkati dan selamat melayani.  

Staf Redaksi  
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Sumber Misi  

Global Mapping International (GMI) 

 
==> http://www.gmi.org/ 
Global Mapping International menyediakan banyak sumber misi yang sangat bagus 
antara lain buku, OHP slides, peta, buklet, CD-Rom disks, newsletter GMI World, dan 
masih banyak lagi lainnya, yang akan menolong anda untuk lebih memahami situasi 
misi dunia. Selain itu, setiap minggunya, para pekerja di GMI mempostingkan sebuah 
peta yang dapat didownload secara gratis (dalam bentuk Adobe Acrobat atau Windows 
metafile format, zipped for easier download).  

International Conference On Computing And Missions (ICCM) 

==> http://www.iccm.org/ 
ICCM adalah pertemuan informal tahunan yang diselenggarakan bagi mereka yang 
menaruh minat di bidang komputer dan misi. Mereka saling share tentang visi-visi 
mereka dalam menjalin kerjasama supaya dapat menggunakan teknologi komputer 
seefektif mungkin, dengan satu tujuan yaitu mengabarkan Injil ke seluruh bangsa. 
Sejumlah milis diskusi dapat anda jumpai dalam Situs ini, termasuk satu milis yang 
membahas tentang remote tech. support (teknologi pendukung bagi pelayanan di 
tempat-tempat terpencil) bagi para misionaris. Pertemuan tahunan ke-11 dari ICCM 
telah diadakan pada bulan Juni yang lalu di JAARS headquarters (Waxhaw, North 
Carolina, USA).  

  

http://www.gmi.org/
http://www.iccm.org/
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Doakan Misi Dunia  

Asia 

Ada seorang pekerja Kristen yang menulis surat untuk meminta dukungan doa bagi 
proyek penerjemahan film YESUS dalam bahasa Kui. Ia berkata bahwa saat ini proyek 
penerjemahan film YESUS dalam bahasa Kui sedang menghadapi beberapa masalah 
dalam penerjemahan, namun ia bersyukur karena beberapa masalah tersebut telah 
ditemukan dan mereka sedang memperbaikinya saat ia menulis surat itu. Ia juga 
meminta secara khusus untuk mendoakan dua penerjemah utamanya agar mereka 
semakin mengerti dan memahami proses penerjemahan itu dengan lebih baik. Proyek 
film YESUS dalam bahasa Kui ini merupakan proyek besar, karena apabila proyek 
penerjemahan ini selesai, maka film YESUS ini memiliki potensi untuk menjadi alat 
penginjilan yang efektif di antara orang Kui.  
Sumber: NEWSBRIEF--2001-05-24  

• Doakan untuk dua penerjemah yang sedang menyelesaikan tugas ini agar 
penerjemahannya berhasil baik dan berjalan lancar.  

• Doakan untuk masyarakat Kui agar hati mereka dipersiapkan Tuhan untuk mendengar 
Injil melalui film YESUS ini.  

Azerbaijan 

Sekalipun dalam penganiayaan orang-orang Kristen terus bersaksi. sehingga 
Pemerintah di Azerbaijan mengambil tindakan keras terhadap gereja-gereja dan pekerja 
Kristen. Pemimpin dari salah satu persekutuan baru-baru ini ditahan selama 10 hari dan 
dua persekutuan telah ditutup dengan paksa. Minggu lalu, tujuh orang percaya dari satu 
gereja kecil ditangkap saat mereka berkumpul untuk mengadakan persekutuan 
mingguan. Mereka diinterogasi selama beberapa jam, diancam tapi akhirnya mereka 
dilepaskan. Ketika kepala polisi menyuruh seorang yang sedang bersaksi 
menghentikan kesaksiannya, orang percaya ini menjawab dengan berani: "Saya 
seorang pecandu obat, tapi sekarang saya telah terbebas dari hal ini. Untuk itu saya 
perlu menceritakan pada semua teman saya, para pecandu obat, agar mereka 
mengenal Yesus."  
Sumber: NEWSBRIEF--2001-05-24  

• Berdoa untuk orang-orang Kristen di Azerbaijan agar dapat bertahan dan iman mereka 
tidak menjadi lemah karena penganiayaan yang mereka alami.  

• Berdoa agar kesaksian orang-orang percaya ini menjadi alat yang ampuh untuk 
memberitakan tentang kasih Allah kepada manusia.  

Afrika Selatan 
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Wabah AIDS melanda Afrika dan membinasakan banyak orang. Sebagai 
konsekuensinya, generasi ini tumbuh tanpa orangtua. Dari sinilah organisasi pelayanan 
"Association of Christian Schools", International" (ACSI) hadir. Perwakilan dari ACSI 
berkata, bahwa langkah selanjutnya adalah merealisasikan "satu mimpi." ACSI 
sebenarnya akan membuka satu kantor di Afrika Selatan pada tanggal 1 Juli nanti. 
Kantor ini sedikit demi sedikit akan menjalin hubungan dengan orang Sub Sahara di 
Afrika dengan tujuan untuk membagikan pengharapan dalam Injil. "Kami memutuskan 
untuk memulainya pada umur yang sangat dini, yaitu dengan mengintegrasikannya 
dalam program pemberantasan buta huruf dan program kesehatan, karena hal ini 
sejalan dengan program pengembangan karakter orang menurut prinsip Alkitab.  
Sumber: Mission Network News, 24 Mei 2001  

• Doakan ACSI agar memiliki visi yang jelas dan misi yang tepat bagi penduduk Afrika 
Selatan.  

• Berdoa agar mereka tidak hanya merawat jasmaninya tetapi juga kesehatan rohani 
penduduk Afrika Selatan.  
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Doa Bagi Indonesia  

e-DOA, e-KJDN dan KJDN  

• Berdoa supaya LYRIS "Error/Bug/Virus" yang sempat mengganggu proses pengiriman 
e-KJDN edisi bulan Juli tidak terlalu menyebabkan masalah bagi sistem mail dari para 
anggota e-KJDN dan terus berdoa agar kejadian ini tidak terulang. Dan bersyukur 
infrastruktur I-KAN sudah kembali 'normal'.  

• Doakan setiap pelayanan yang dilakukan oleh KJDN dan jaringan-jaringan doanya yang 
tersebar di berbagai tempat. agar mereka terus setia dan tetap bersatu hati dalam doa. 
Secara khusus, doakanlah program: >DOA PUASA 40 HARI BAGI BANGSA, NEGARA, 
DAN GEREJANYA (Jul 8-Agu 16)  

                          (lihat: Dari Meja Redaksi di bawah) 

 
Sumber: Surat e-DOA <owner-i-kan-buah-doa@xc.org>  

  

mailto:owner-i-kan-buah-doa@xc.org
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Doa Bagi Suku  

Suku Tenggarong Kutai 

Letak  : Kalimatan Timur  
Populasi  : 310.000 jiwa  
Bahasa  : Melayu, Tenggarong Kutai  
Anggota Gereja  : 100 (0,03%)  
Alkitab  : Tidak Ada  
Film Yesus  : Tidak Ada  
Siaran radio pelayanan  : Tidak Ada  

Suku Tenggarong Kutai bermukim di Tenggarong, ibu kota kabupaten Kutai, Propinsi 
Kalimatan Timur. Kota ini terletak di tepi sungai Mahakam, sekitar 45 km sebelah barat 
laut Samarinda. Tenggarong merupakan sebuah kota yang cukup tua, karena 
mempunyai kaitan dengan kerajaan Hindu tertua di Indonesia, yakni kerajaan Kutai. 
Mata pencaharian suku Kutai ini adalah bercocok tanam, menangkap ikan, dan berburu. 
Masyarakat di sini masih suka hidup berpindah-pindah (nomaden). Bahasa yang 
mereka pakai kebanyakan bahasa Melayu. Masyarakat Tenggarong kaya akan 
berbagai upacara adat. Salah satu upacara adat yang besar dari suku ini adalah pesta 
Erau. Sebagai puncak acara dari pesta Erau ini adalah pembuangan atau penceburan 
naga-nagaan ke Sungai Mahakam yang bermakna mohon berkah kepada leluhur agar 
dilimpahi kemakmuran dan kesejahteraan. Suku Tenggarong Kutai pada umumnya 
beragama Islam. Tetapi mereka masih menyembah roh-roh yang mereka sebut 
Sanghyang. Saat ini, kebutuhan suku Tenggarong yang cukup mendesak adalah dalam 
bidang pendidikan, karena masih sangat sedikit lulusan SLTA di antara suku ini. Mereka 
juga memerlukan perbaikan sarana transportasi guna memperlancar pemungutan dan 
pemasaran hasil-hasil bumi dari desa-desa di pedalaman. Mereka juga perlu 
peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga 
mampu mengelola sumber alam yang ada.  

Pokok Doa  

1. Doakan usaha-usaha penginjilan bagi orang Tenggarong Kutai, dan kesiapan hati 
mereka untuk mendengar dan menerima Injil.  

2. Doakan juga para hamba Tuhan dan pelayan lintas budaya yang sedang melayani suku 
ini, supaya mereka beroleh kesehatan, kekuatan dan hikmat dalam pelayanan.  

3. Berdoalah agar Allah meruntuhkan segala benteng-benteng, kubu-kubu serta 
mematahkan siasat Iblis (1Kor 10:3-4) yang menghalangi pemberitaan Injil kepada suku 
Tenggarong Kutai.  

4. Doakan agar perbaikan pendidikan, transportasi, peningkatan dan pengembangan SDM 
yang berkualitas, sehingga mampu mengelola sumber alam yang ada.  

http://alkitab.mobi/?Kor+10%3A3
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Sumber: CD-ROM SABDA  

Kesaksian Misi: Langkah-Langkah Praktis Untuk 
Melibatkan Gereja Lokal Dalam Misi  

Hal utama yang perlu dilakukan adalah mengatasi "alasan-alasan" yang merintangi 
tugas-tugas Misi. Ada 4 alasan utama yang merintangi gereja lokal dalam memenuhi 
tugas misinya.  

Alasan pertama: "Kami tidak mengerti misi itu apa?"  

1. Pimpinan jemaat dan anggota merasa belum mengerti Misi itu apa?  
2. Jemaat tidak merasa tertarik pada pokok Misi.  
3. Jemaat hanya mengetahui sedikit tentang tugas Misi.  
4. Jemaat merasa tidak punya waktu untuk menyibukkan diri dengan Misi.  

Alasan kedua: "Kami belum siap!", sebab:  

1. Jemaat tidak mendapat kesempatan untuk belajar tentang Misi.  
2. Gembala merasa seluruh perhatian jemaat saat ini harus dicurahkan pada usaha 

mendewasakan para anggotanya.  
3. Ketua Majelis mengatakan, "Jemaat kami baru dibuka dua tahun yang lalu, dan kami 

belum mempunyai gedung gereja sendiri. Jadi kurang tepat bicara soal Misi dengan 
kami".  

Alasan ketiga: "Kami terlalu sibuk!" "Gereja kami sedang menjalankan program besar 
agar anggota kami menjangkau tetangga mereka untuk Kristus, jadi tak mungkin tahun 
ini kami memikirkan masalah Misi."  

Alasan keempat: "Kepemimpinan gereja kami tidak terbeban!" "Masih ada jutaaan 
orang di daerah kita sendiri yang belum mengenal Kristus, saya tidak bisa merepotkan 
diri dengan pulau atau negara yang lain", keluh seorang pendeta.  

Bagaimana cara mengatasi keempat alasan tersebut?  

1. Berdoalah buat para pemimpin jemaat agar mendapat beban untuk Misi.  
2. Berdoa agar para pemimpin mulai terbeban untuk Misi, sambil membagi beban Misi 

secara bijaksana dengan mereka.  
3. Terus menerus mendekati pemimpin gereja agar gereja mengadakan program Misi.  
4. Membagikan literatur, baik buku atau majalah misi, kepada teman- teman di gereja.  
5. Berdoa agar gereja membuka komisi atau seksi Misi.  
6. Bersedia untuk dipilih sebagai pengurus komisi atau seksi Misi.  
7. Mengumpulkan dana untuk Misi lintas budaya.  

 
Sumber: Terang Lintas Budaya edisi 44  
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Bagaimana Membentuk Seksi Misi Dalam Gereja Lokal 

Mengapa setiap gereja lokal membutuhkan Seksi Misi? Karena pengalaman 
membuktikan bahwa jika tidak ada orang-orang tertentu yang diberi tanggung jawab 
atas kegiatan Misi di gereja lokal maka sudah pasti Misi akan dilalaikan oleh gereja 
tersebut.  

Apakah Tugas Seksi Misi? Tugas-tugas Seksi Misi adalah sebagai berikut:  

1. Menentukan tujuan/sasaran untuk perkembangan program Misi gereja.  
2. Menentukan rencana tahunan untuk mencapai tujuan/sasaran tersebut.  
3. Merencanakan kegiatan Misi dalam program tahunan gereja. Misalnya antara 

lain:  
a. Kebangunan Rohani Misi setahun sekali.  
b. Mengundang Pengkotbah Misi/misionari/calon misionari untuk pelayanan 

mimbar.  
c. Janji iman untuk dana Misi.  
d. Seminar Misi.  

4. Menyalurkan bahan doa dan berita Misi kepada seluruh jemaat.  
5. Mengatur kunjungan tim dari gereja ke daerah Misi tertentu.  

Bagaimana membentuk seksi Misi? Ada dua cara yang dapat kita lakukan: CARA A: 
Jika anda tidak duduk pada kepemimpinan gereja  

1. Cari satu dua anggota gereja yang terbeban akan Misi.  
2. Dalam sikap doa dan rendah hati, dekatilah gembala sidang/ pendeta/ketua 

majelis.  
3. Tanyakan kemungkinan gereja membentuk seksi/panitia Misi.  

a. Tunjukkan daftar tugas pokok seksi Misi yang disarankan.  
b. Bahas bersama tetapi hargailah usul dan pesan dari para pemimpin 

gereja anda.  
4. Nyatakanlah kerelaan anda untuk membantu dalam kegiatan Misi.  
5. a. Jikalau disetujui dukunglah Misi yang dibentuk.  

o Jikalau tidak disetujui adakan kumpulan non-formal secara teratur 
bersama satu dua teman sehati untuk mendoakan keterlibatan gereja 
anda dalam Misi. Dukunglah kegiatan Misi yang ada, gairahkanlah orang 
lain dalam jemaat anda terhadap Misi. Jagalah hubungan baik antara 
anda dengan gereja anda.  

CARA B: Jika anda duduk sebagai pemimpin gereja  

1. Membahas kebutuhan membentuk seksi Misi secara non formil lebih dulu 
bersama anggota yang lain dari majelis gereja.  

2. Membawa kebutuhan tersebut dalam agenda rapat formil.  
3. Tanyakan kemungkinan gereja membentuk seksi/panitia Misi.  

a. Tunjukkan daftar tugas pokok seksi Misi yang disarankan.  
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b. Bahas bersama tetapi hargailah usul dan pesan dari para pemimpin lain di 
gereja anda.  

4. Tentukanlah hubungan organisatoris Seksi Misi pada bagan organisasi gereja. 
(Harus jelas kepada siapa dan atas siapa Seksi Misi bertanggung jawab).  

5. Bentuklah Seksi Misi.  
a. Mengangkat anggota Seksi Misi menurut peraturan yang berlaku di gereja 

anda.  
b. Diatur sesuai dengan situasi kondisi gereja anda.  
c. Sebaiknya paling tidak, salah satu anggota majelis gereja duduk pada 

Seksi Misi.  

 
Sumber: Terang Lintas Budaya edisi 45  

Dari Meja Redaksi: Doa Puasa 40 Hari Bagi Bangsa, 
Negara, dan Gerejanya  

Berikut ini adalah kutipan informasi yang kami terima dari Staf e-DOA:  

>DOA PUASA 40 HARI BAGI BANGSA, NEGARA, DAN GEREJANYA 
>secara serentak dilaksanakan di seluruh Indonesia dari tgl. 8 Juli - 
>16 Agustus 2001 
> 
>Dengan memanfaatkan setiap waktu terus-menerus berdoa dengan tidak 
>jemu-jemu ({{Alkitab|1 Tesalonika 5:17), yaitu : 
>* Secara pribadi mengaku dan meninggalkan tiap dosa, serta 
> memelihara hidup doa yang tidak berkeputusan (Daniel 10:2-3, 
> 1 Tesalonika 5:5). 
>* Mengambil prakarsa dalam mengajak dan menggiatkan anggota keluarga 
> & warga gereja untuk berdoa bagi bangsa dan negara sesuai dengan 
> kondisi (cara) masing-masing (Yunus 3:5-9) 
>* Bergandengan tangan dan bekerja antar kelompok dan badan pelayanan 
> sewilayah/sekolah untuk berdoa, saling menolong dan saling 
> menguatkan (Galatia 6:2) 
>* Melakukan apa saja yang mungkin dan berguna bagi kebaikan 
> masyarakat, bangsa dan negara (Galatia 6:9)  

Untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang doa puasa bagi bangsa dan negara ini, 
silakan menghubungi <endah@sabda.org>.  

 
Sumber: e-KJDN <subscribe-i-kan-buah-doa@xc.org>  

Surat Anda  

http://alkitab.mobi/?Tesalonika+5%3A17
http://alkitab.mobi/?Daniel+10%3A2
http://alkitab.mobi/?Tesalonika+5%3A5
http://alkitab.mobi/?Yunus+3%3A5
http://alkitab.mobi/?Galatia+6%3A2
http://alkitab.mobi/?Galatia+6%3A9
mailto:endah@sabda.org
mailto:subscribe-i-kan-buah-doa@xc.org
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Dari: Hera Febsilita <heraf@> 
>Terima kasih atas kiriman nya buat saya ... 
>Saya berharap ini bukan yang pertama & terakhir tetapi untuk 
>seterusnya... dan tentunya juga untuk pengiriman berita-berita yg 
>lain sgt saya harapkan karena dengannya iman & pengetahuan saya 
>meningkat. Saya berdoa semoga program ini dapat bermanfaat & 
>senantiasa menjadi berkat bagi semua orang TUHAN YESUS MEMBERKATI 
>Hera F.S. 

Redaksi: 
Puji Tuhan untuk berkat yang anda terima melalui berita-berita yang dimuat dalam e-
JEMMi. Tapi. jangan lupa untuk membagikan berkat itu kepada teman-teman anda yang 
lain, ya. Selamat melayani dan terima kasih atas doanya.  

 

URL/Link Edisi ini  

• CMD http://www.cmd.org.nz/  
• IFC http://www.gospelcom.net/ifc/newsletter.shtml  
• Mission Network News http://www.missionnetworknews.org/  

"Tidak ada keadaan seburuk apapun yang dapat menghalangi kita 
untuk menyatakan kebaikan Tuhan."  

 

“  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/ifc/newsletter.shtml
http://www.missionnetworknews.org/
http://alkitab.mobi/?Yesaya+6%3A8
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e-JEMMi 27/Juli/2001  
Editorial 

Salam Sejahtera.  

Saat menyiapkan edisi ini, Redaksi tertarik untuk menampilkan kesaksian dari Eko dan 
Eni (bukan nama sesungguhnya), pasangan suami istri yang saat ini sedang melakukan 
pelayanan penginjilan bagi suatu suku di pedalaman Kalimantan. Puji Tuhan atas 
beban yang Tuhan berikan kepada saudara-saudara seiman kita ini! Mari kita doakan 
agar Eko dan Eni mendapat hikmat dalam melayani saudara-saudara yang lain. Kiranya 
di tengah kesulitan dan hambatan pelayanan mereka, Tuhan memberikan kekuatan, 
pertolongan dan pimpinan. Demikian juga untuk para misionaris, pendeta, penginjil dan 
setiap hamba Tuhan yang boleh dipakai Tuhan untuk memuliakan nama-Nya dan 
melayani Dia di berbagai pelosok di Indonesia, mari kita berdoa agar Tuhan senantiasa 
bersama-sama dengan mereka. Berdoa juga agar melalui pelayanan mereka, hati serta 
hidup setiap orang/suku di Indonesia boleh diubahkan untuk memuliakan nama-Nya.  

Bagaimana dengan kita sendiri? Apa yang telah kita lakukan untuk membantu 
menggenapi Amanat Agung Yesus ini?  

“  "Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa 
sampai kepada akhir zaman." </em>  ”  

—(Matius 28:20b) 
< http://www.bit.net.id/SABDA-Web/Mat/T_Mat28.htm 28:20 >  

Selamat berdoa untuk pelayanan Tuhan,  
Staf Redaksi  

  

http://alkitab.mobi/?Matius+28%3A20b
http://www.bit.net.id/SABDA-Web/Mat/T_Mat28.htm
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Sumber Misi  

Joshua Project II 

==> http://www.joshuaproject.net 
Joshua Project II merupakan lanjutan dan perluasan dari pelayanan yang dilakukan 
oleh Joshua Project I. Tujuan dari Joshua Project II adalah menyediakan informasi 
tentang semua suku yang ada di seluruh penjuru bumi termasuk suku-suku yang paling 
terabaikan dan membentuk jaringan pelayanan yang berfokus pada pelayanan bagi 
suku- suku terabaikan. Tim Joshua Project II terdiri atas 4 staf pendiri AD2000 and 
Beyond Movement yang dulu me-manage Joshua Project I. Untuk tahun 2001 ini, 
Joshua Project II merupakan insiatif gabungan dari Caleb Project dan ICTA 
(International Christian Technologist Association).  

Dalam Situs Joshua Project II ini, anda masih dapat menjumpai daftar Joshua Project I 
yang berisi profil suku-suku dari seluruh dunia yang berhasil didata dan diketahui status 
terakhir dari suku-suku itu -- list profil suku-suku tersebut diurutkan berdasarkan 
negaranya. Sedangkan halaman-halaman Overview, Definitions, Original List, All 
Peoples List, Ministry Activity, dan Survey akan menolong anda untuk mengetahui 
informasi selengkapnya tentang proyek-proyek yang dilakukan Joshua Project II.  

AD2000 Historical Archive CD-Rom 

==> http://www.strategicnetwork.org 
Sebagai akhir pelayanan yang dilakukan AD2000 dan Beyond Movement, telah dibuat 
AD2000 Historical Archive CD-Rom yang berisi dokumen- dokumen, peta, diagram, 
laporan-laporan, dsb. yang telah dilakukan AD2000 dan Beyond Movement. CD-Rom ini 
didistribusikan oleh Network for Strategic Missions. Informasi lebih lanjut tentang CD-
Rom tersebut bisa anda dapatkan melalui alamat Situs di atas.  

  

http://www.joshuaproject.net/
http://www.strategicnetwork.org/
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Doakan Misi Dunia  

Guatemala 

Kebanyakan penduduk asli yang tinggal di wilayah Tajumulco Mam (di sebelah Barat 
Guatemala) berpikir bahwa semua misionaris memiliki tambang emas di gunung-
gunung. Karena mana mungkin ada orang yang mau diutus untuk melayani wilayah 
Tajumulco Mam yang sangat jauh dan terpencil ini? Suatu ketika, ada seorang 
penduduk asli di wilayah tersebut yang mau membuka hati dan mengundang Yesus 
untuk memimpin hidupnya. Penduduk lain berpikir bahwa orang itu pasti sekarang telah 
mempunyai tambang emas. Namun petobat baru itu berkata: "Saya sekarang memiliki 
sesuatu yang jauh lebih berharga dibandingkan dengan sebuah tambang emas. Saya 
telah memiliki Alkitab!". Saat ini, petobat baru itu sedang menerjemahkan Alkitab yang 
ia miliki ke dalam bahasa Tajumulco Mam. Dengan begitu ia berharap bahwa penduduk 
asli yang tinggal di wilayah Tajumulco Mam akan mengerti bahwa sebuah "Firman 
Tuhan (Alkitab)" lebih berharga daripada emas!  
Sumber: WHAT IN THE WORLD...is God doing? Juni 2001  

• Doakan untuk penerjemah Alkitab dan bebannya untuk menginjili orang-orang di 
Tajumulco. Doakan juga untuk proses penerjemahannya yang sedang dilakukan agar 
Roh Kudus menolong memberikan kata-kata yang tepat.  

• Berdoa agar kesaksian ini mengingatkan kita bahwa kekayaan yang tak  ternilai 
harganya itu harus disharingkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita?  

Pantai Gading 

American Leprosy Missions telah melebarkan sayap pelayanannya ke wilayah Pantai 
Gading. Saat ini penduduk di Pantai Gading sedang terserang wabah Buruli, sejenis 
penyakit lepra yang memakan daging dan menyerang terutama anak-anak yang 
berumur dibawah 2 tahun. Diperkirakan ada 10.000 penduduk Pantai Gading yang telah 
terkena penyakit Buruli ini. American Leprosy Missions telah menambahkan daftar 
tentang penyakit Buruli dalam pelayanan kesehatan yang mereka lakukan. Proses 
pemulihan dari penyakit Buruli sangatlah lama, mahal dan membutuhkan pembedahan 
yang ekstensif. Meskipun begitu, American Leprosy Missions tetap melakukan 
pelayanan ini, karena mereka juga melakukannya untuk memberitakan "Kabar Baik" 
kepada penduduk di Pantai Gading.  
Sumber: Mission Network News, Juni 2001  

• Doakan supaya banyak penduduk Pantai Gading yang menderita penyakit Buruli dapat 
menerima perawatan yang diperlukan. Doakan juga untuk keluarga yang harus 
bekerjasama dalam merawat mereka.  

• Berdoa untuk pelayanan American Leprosy Missions agar selain merawat jasmani juga 
merawat kerohanian orang-orang Pantai Gading.  
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Taiwan 

Perwakilan dari Assist Ministries mengatakan bahwa para mahasiswa Taiwan 
memerlukan sahabat pena untuk membantu mereka belajar percakapan dalam bahasa 
Inggris. Program Bridge of Friendship dari Assist Ministries telah memikat banyak 
orang, termasuk para mahasiswa Taiwan. 99% dari mereka yang mengikuti program 
Bridge of Friendship adalah orang-orang Taiwan non Kristen. Jadi ini merupakan 
kesempatan bagi orang-orang yang rindu terlibat dalam pelayanan misi untuk turut 
bergabung dalam proyek Bridge of Friendship, dimana mereka dapat menulis surat, via 
email atau pos, dan mensharingkan iman mereka kepada orang-orang non Kristen yang 
tinggal di negara lain. Menurut Assist Ministries, kebutuhan akan sahabat pena tersebut 
di Taiwan sangatlah besar. Saat ini ada sekitar 400 orang Taiwan yang benar- benar 
menginginkan untuk menjalin persahabatan dengan orang-orang Amerika. Assist 
Ministries melihat hal ini sebagai salah satu cara untuk menjangkau suatu negara yang 
menolak Injil dan sebagai kesempatan untuk mengatakan kepada orang-orang Taiwan 
bahwa kita memperhatikan dan mengasihi mereka.  
Sumber: Mission Network News, Mei 2001.  

• Doakan Program Bridge of Friendship dari Assist Ministries agar banyak orang Taiwan 
boleh mendengar tentang Kasih Kristus.  

• Berdoa agar lebih banyak pelayanan misi yang dilakukan di Taiwan untuk menjangkau 
hati-hati yang selama ini tertutup untuk Injil.  
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Doa Bagi Indonesia  

Organisasi-organisasi Kristen 

• Berdoa supaya organisasi-organisasi Kristen yang ada di Indonesia dapat secara efektif 
memberikan pelayanan yang maksimal bagi kemuliaan nama Tuhan.  

• Doakan untuk para pengurus organisasi-organisasi Kristen di Indonesia agar Allah terus 
memberikan hikmat dalam melaksanakan visi yang Allah berikan bagi organisasi yang 
dipimpinnya ini.  

• Berdoa agar dalam melaksanakan kegiatannya, organisasi-organisasi  Kristen di 
Indonesia dapat bertanggungjawab, khususnya dalam masalah keuangannya.  

Persekutuan Pembaca Alkitab (PPA) 

• Doakan proyek-proyek PPA -- antara lain Proyek 2020 (pelayanan  siswa), Proyek 
Philadelphia, Pelayanan Radio, dan pelayanan literatur (menerbitkan bahan saat teduh 
'Santapan Harian' dan buletin Partner) -- agar semakin efektif dalam melakukan 
pelayanannya sehingga dapat menolong banyak orang untuk mengenal Kristus dan 
yakin akan keselamatan yang diperolehnya dalam Kristus.  

• Berdoa untuk setiap personil yang terlibat dalam proyek-proyek PPA dan juga 
tercukupinya dana yang dibutuhkan guna mendukung jalannya proyek-proyek tersebut.  

• Berdoa untuk rencana Pembinaan "Safari Baca Gali Alkitab" yang  akan diadakan di 
Surabaya, Sragen, dan Solo pada bulan Juli - Agustus. ( 
Sumber: buletin PARTNER Edisi Mei-Juni 2001)  

  



e-JEMMi 2001 
 

298 
 

Doa Bagi Suku  

Suku Mandar (Sulawesi Selatan) 

Populasi  : 250.000 jiwa  
Bahasa  : Mandar  
Anggota Gereja  : 5 (0,0002%)  
Alkitab  : Tidak Ada  
Film Yesus  : Tidak Ada  
Siaran radio pelayanan  : Tidak Ada  

Suku Mandar mendiami dataran rendah pesisir dan pegunungan dari Kabupaten 
Majene dan Polmas di Propinsi Sulawesi Selatan. Daerah ini dikelilingi oleh 
pegunungan dan terdapat lahan persawahan yang luas. Hasil lautnya yang terkenal 
adalah ikan cakalang dan penyu. Bahasa yang dipakai orang Mandar adalah bahasa 
Mandar dengan 4 dialek, yaitu : Balanipa, Majene, Pamboang dan Awok Sumakengu. 
Mata pencaharian mereka adalah bercocok tanam di sawah maupun di kebun dan 
sebagai nelayan. Hasil perkebunan mereka adalah: kopra dan juga coklat di daerah 
Sendana dan Malunda. Masyarakat Mandar mengenal pembagian kelas sosial. Sebagai 
masyarakat yang pernah berbentuk kerajaan, mereka mengenal tiga lapisan sosial, 
yakni lapisan atas yang terdiri atas golongan bangsawan (Todiang Laiyana), golongan 
orang kebanyakan (Tau Maradika), dan lapisan budak (Batua). Golongan bangsawan 
memiliki gelar kebangsawanan yaitu Daeng bagi "bangsawan raja" dan Puang bagi 
"bangsawan adat". Suku Mandar membutuhkan peningkatan pengelolaan perkebunan 
agar lebih memberikan hasil yang maksimal. Disamping itu perlu dilakukan budi daya 
ikan cakalang dan penyu yang mempunyai nilai jual tinggi untuk meningkatkan 
pendapatan daerah.  

Pokok Doa  

1. Bersyukur untuk 5 orang penduduk yang telah mengenal Injil dan doakan agar mereka 
dapat menjadi saksi-saksi yang berani dan efektif untuk mengenalkan Kristus kepada 
penduduk suku Mandar.  

2. Berdoa untuk pemenuhan kebutuhan tenaga-tenaga profesional di bidang pengelolaan 
perkebunan dan budi daya hasil laut.  

3. Berdoa bagi adanya lembaga & gereja yang digerakkan oleh Tuhan untuk mengadopsi 
suku Mandar dan mereka yang berbeban untuk meningkatkan kesejahteraan hidup 
mereka.  

 
Sumber: CD-ROM SABDA  
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Kesaksian Misi: Upacara Badewa ... Bolehkah?  

Berikut ini adalah sebuah kesaksian yang disampaikan oleh Eko dan Eni (bukan nama 
sesungguhnya) yang saat ini melayani sebuah suku di pedalaman Kalimantan. Mereka 
menuliskan kesaksian ini karena terdorong oleh kerinduan agar masyarakat suku 
pedalaman itu dapat menyerahkan hidup mereka secara total kepada Yesus dan tidak 
tergantung lagi pada dukun. Kami berharap kesaksian ini dapat menolong kita untuk ikut 
bergumul dalam doa bagi pelayanan pekerjaan Tuhan di desa-desa pedalaman yang 
masih terikat dengan kuasa gelap. Kesaksian Eko dan Eni adalah sebagai berikut:  

"Sebelum menikah, Eko dan Eni masing-masing sudah mempunyai beban untuk 
melayani suku-suku yang belum memiliki Firman Tuhan. Setelah menikah mereka 
bersama-sama menggumuli suku yang memerlukan pelayanan. Dalam pergumulan ini, 
mereka merasa Tuhan memimpin mereka melayani di pedalaman Kalimantan. Setelah 
melakukan survey, mereka tahu bahwa Tuhan menghendaki mereka melayani sebuah 
suku di sebuah desa di pedalaman. Perjalanan menuju desa tsb. harus ditempuh 
melalui beberapa kota di Kalimantan dan membutuhkan waktu 25 jam.  

Kurang lebih 95% masyarakat suku desa ini masih menganut animisme. Salah satu 
upacara adat yang mereka lakukan adalah upacara Badewa untuk menyembuhkan 
orang sakit. Dalam upacara ini, dukun memanggil roh-roh. Lalu roh-roh ini merasuki 
tubuh dukun yang kemudian dapat memberikan pesan-pesan berupa larangan atau 
persembahan yang harus diberikan supaya si sakit menjadi sembuh.  

Pada suatu hari, beberapa orang desa yang telah percaya bertanya kepada Eko dan 
Eni, "Apakah orang Kristen boleh meminta dukun melakukan Badewa?" Hendrik 
menjawab, "Sesuai dengan Alkitab, kita harus minta kesembuhan hanya dari Tuhan. 
Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Mahakuasa. Apakah kalian tidak 
mengetahuinya?" Mereka menggelengkan kepala dan berkata, "Walaupun kami sudah 
mengaku dan menjadi pengikut Kristus, tapi kami masih mengikuti upacara Badewa."  

Pembicaraan ini telah menimbulkan beban tersendiri bagi Eko dan Eni. Mereka telah 
melihat bahwa masyarakat suku desa ini memerlukan terjemahan Firman Tuhan dalam 
bahasa yang mereka sendiri.  

Beban tersebut dinyatakan oleh Eko dan Eni dengan mengatakan, "Kami berharap 
suatu hari nanti mereka tidak lagi memanggil dukun dan melakukan upacara Badewa, 
tapi mereka berdoa pada Tuhan dan memanggil nama Yesus yang berkuasa. Bukan 
hanya untuk menyembuhkan penyakit saja, tapi memanggil nama Yesus karena Dia 
sudah menjadi Tuhan dan Juruselamat mereka.""  

 
Sumber: Kartidaya, Triwulan I/2001  
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Dari Meja Redaksi: Titipan Pesan dari Staf e-DOA  

Berikut ini adalah titipan pesan dari staf e-DOA:  

Pokok Doa Puasa 40 Hari Bagi Bangsa, Negara, dan Gerejanya (8 Juli - 16 Agustus 
2001) telah kami kirimkan ke semua anggota e-JEMMi dan e-DOA. Silakan anda pakai 
untuk menjadi pokok doa selama 40 hari Doa Puasa ini.  

Marilah kita bersama berpuasa dan berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia yang 
tercinta, menjelang dan saat Sidang Istimewa MPR 2001 serta sesudahnya agar Tuhan 
ikut campur di dalamnya. Kita berdoa agar tangan Tuhan yang penuh kuasa akan 
menolong dan menggugah hati nurani para pemimpin bangsa kita untuk bertekad dan 
bersatu mengeluarkan bangsa ini dari kemelut dan masalah yang berkepanjangan yang 
menindih rakyat. Marilah kita mohon belas kasihan Tuhan untuk bangsa kita ini.  

Selamat berdoa dan berpuasa.  

[[Cat. Red.: Bagi anda yang belum menerima dan menginginkan pokok doa puasa 40 
hari tersebut, silakan menghubungi <endah@sabda.org>.]]  

Surat Anda  

Dari: "Edwin Timotius" <et_bali@> 
>Mbak Endah yth. 
>Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus, 
>Nama saya Edwin Timotius, kami dari Gereja Pentakosta Elim 
>Tabernakel di Denpasar - Bali. Kalau boleh, mohon informasi yang 
>lebih lengkap dan terperinci mengenai Doa 40 hari ini dan dimana 
>saya bisa mendapatkannya (maksudnya website atau e-mail yang bisa 
>saya hubungi u/ mendapatkan info tsb.) Sekian dulu dari kami di 
>Bali. Sampai jumpa lain waktu dan Tuhan memberkati! Syaloom, Edwin 
 
Dari: Hollyana <Hollyana@> 
>Dengan hormat, 
>Saya ingin mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai doa puasa 40 
>hari. Apakah ada program khusus atau bagaimana. 
>Terima kasih atas perhatiannya. Hormat saya, Holly 

Redaksi: 
Terima kasih untuk surat-suratnya dan surat-surat senada yang lain yang tidak dapat 
kami muat semua di sini. Informasi lengkap mengenai Doa Puasa 40 Hari Bagi Bangsa, 
Negara, dan Gereja telah kami kirimkan kepada semua pelanggan Publikasi e-JEMMi 
dan e-Doa. Jika anda ingin agar gereja/teman/keluarga anda mendapatkannya, silakan 
kirim alamat mereka ke kami dan kami akan mengirimkannya kepada mereka. Marilah 
kita bersatu dalam doa untuk bangsa kita tercinta. Selamat berdoa.  

mailto:endah@sabda.org
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URL/Link Edisi ini  

• FridayFax http://www.egroups.com/groups/FridayFax/  
• IFC http://www.gospelcom.net/ifc/newsletter.shtml  
• WHAT IN THE WORLD...is God doing? http://www.cmd.org.nz/what  

"Tidak ada keadaan seburuk apapun yang dapat menghalangi kita 
untuk menyatakan kebaikan Tuhan."  

 

“  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.gospelcom.net/ifc/newsletter.shtml
http://www.cmd.org.nz/what
http://alkitab.mobi/?Yesaya+6%3A8
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e-JEMMi 28/Juli/2001  
Editorial 

Salam dalam Kasih Kristus.  

Tanggal 23 Juli telah ditetapkan pemerintah sebagai Hari Anak Nasional. Anak-anak 
merupakan mutiara-muatiara berharga bagi keluarganya masing-masing. Mereka akan 
menjadi generasi penerus bangsa di masa depan. Karena itu, mereka memerlukan 
dasar rohani yang benar dan kokoh semenjak dini. Meskipun mereka masih kecil, Allah 
tidak memandang rendah mereka. Seperti yang tertulis dalam Matius 18:10. "Ingatlah, 
jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena Aku berkata 
kepadamu: Ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapa-Ku 
yang di sorga." <http://www.bit.net.id/SABDA-Web/Mat/T_Mat18.htm 18:10>  

Ayat itu menunjukkan bagaimana Allah sangat memperhatikan dan mengasihi anak-
anak. Biarlah hal ini mengingatkan kita supaya tidak mengganggap 'remeh' anak-anak 
kecil, karena mereka juga jiwa-jiwa yang Allah pakai untuk menyatakan kasih-Nya 
kepada orang-orang yang belum mengenal-Nya.  

Selamat melayani.  

Staf Redaksi  

  

http://alkitab.mobi/?Matius+18%3A10
http://www.bit.net.id/SABDA-Web/Mat/T_Mat18.htm
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Sumber Misi  

Child Evangelism Fellowship (CEF) 

 
==> http://www.gospelcom.net/cef/ 
Semenjak tahun 1937, Child Evangelism Fellowship (CEF) telah menolong pelayanan 
penginjilan untuk anak-anak. Dengan bantuan lebih dari 700 pekerja di USA dan 
Kanada, lebih dari 40.000 sukarelawan internasional dan 1.200 misionaris dari luar 
negeri, CEF memberitakan Injil kepada anak-anak, memuridkan dan mengikutkan 
mereka di gereja-gereja lokal. Melalui beragam pelayanan yang dilakukan CEF -- antara 
lain "5-Day Clubs and Good News Clubs" ("fast-paced, one-hour programs" yang 
dilakukan di rumah, halaman, sekolah, dan tempat-tempat bermain di seluruh dunia); 
"Today's Child" (program radio harian selama 90 menit); dll. -- 2 juta anak- anak di dunia 
telah mendengar berita Injil dan 500.000 diantara mereka telah menyatakan imannya 
kepada Yesus Kristus.  

Kids4Truth Web Site Nominated For 5Th Annual Webby Awards 

 
==> http://www.kids4truth.com/ 
The 5th Annual Webby Awards mengumumkan "the Best of the Web" dalam acara 
rutinnya tiap tahun, yang tahun ini akan diselenggarakan pada tgl. 18 Juli 2001 di San 
Francisco, California (USA). Situs Kids4Truth mendapat kehormatan menjadi salah satu 
Situs yang masuk dalam nominasi kategori "spirituality." Situs yang dilengkapi dengan 
multimedia dan pengalaman interaktif ini bertujuan untuk mengarahkan anak-anak 
kepada Allah dan keluarga, serta kepada keinginan untuk melayani sesama. Dalam 
Situs ini, anda dapat menemukan beragam cerita, lagu, perlombaan, aktivitas keluarga, 
dsb. Selain itu, anda juga dapat menikmati "CHOSEN" presentasi multimedia tentang 
kisah Musa dan cerita-cerita Alkitab lain.  

  

http://www.gospelcom.net/cef/
http://www.kids4truth.com/
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Doakan Misi Dunia  

Honduras 

Worldwide Christian Schools terus melanjutkan pelayanan mereka di Honduras 
meskipun infrastruktur yang tersedia sangatlah terbatas. Honduras masih dalam tahap 
pemulihan dari bencana angin topan yang melanda negara ini dan salah satu 
kebutuhan utama yang diperlukan adalah perbaikan struktur pendidikan. Perwakilan 
dari Worldwide Christian Schools mengatakan bahwa pelayanan mereka telah 
menolong banyak anak untuk mendapatkan pendidikan yang berpusatkan pada Kristus. 
Anak-anak itu sekarang memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan mereka ke 
jenjang yang lebih tinggi.  
==> http://www.gospelcom.net/wcs/ Worldwide Christian Schools 
 
Sumber: Mission Network News, Juni 2001  

• Bersyukur untuk pelayanan pendidikan yang disediakan oleh  Worldwide Christian 
Schools. Kiranya mereka dapat memberikan pendidikan jasmani dan rohani anak-anak 
itu dengan baik.  

• Doakan untuk tim Worldwide Christian Schools yang ada di Honduras  dan kemajuan 
dari program pendidikan yang mereka lakukan agar dapat menolong banyak anak 
Honduras untuk merasakan Kasih Allah.  

U S A 

Bless-A-Child adalah salah satu program yang dilakukan oleh Operation Blessing 
International. Program ini berusaha menggerakkan organisasi-organisasi masyarakat 
lokal dan juga gereja untuk turut terlibat dalam usaha pengembangan kesehatan bagi 
anak-anak dan pemuda bermasalah. Operation Blessing International ingin menjangkau 
anak-anak itu secara menyeluruh, baik dari segi kesehatan, pendidikan, keahlian, dan 
juga mengajari mereka tentang Kasih Allah.  
Sumber: Mission Network News, Juni 2001  

• Doakan untuk program Bless-A-Child dan kemajuan pelayanan mereka  agar dapat 
menolong banyak anak untuk merasakan Kasih-Nya.  

• Berdoa juga untuk para pelayannya agar sungguh-sungguh membagikan  kasih Allah 
kepada anak-anak dan pemuda yang bermasalah ini.  

India 

Salah satu bentuk pelayanan dari organisasi Bible Pathway Ministries adalah 
mendirikan panti asuhan di India. Direktur panti asuhan tersebut melaporkan bahwa 
bangunan utama dari panti asuhan itu telah diserang oleh 200 orang bersenjata. 
Penyerangan ini kemungkinan besar disebabkan karena kesaksian-kesaksian orang 

http://www.gospelcom.net/wcs/
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Kristen yang melalui panti asuhan itu. Namun mereka bersyukur, karena tidak ada 
anak-anak maupun staf yang terluka. Saat ini panti asuhan sedang merencanakan 
untuk mengembangkan pelayanan dengan membuka pelayanan bagi 10 ribu anak-anak 
mulai bulan Juli ini.  
==> http://www.biblepathway.org/ Bible Pathway Ministries 
 
Sumber: Mission Network News, Juni 2001  

• Doakan pelayanan-pelayanan Bible Pathway Ministries, khususnya pelayanan panti 
asuhan di India, agar dapat dipakai Tuhan untuk menyatakan Kasih-Nya.  

• Berdoa untuk perlindungan Allah bagi anak-anak dan staf panti asuhan agar kendala 
yang dihadapi saat ini tidak menyurutkan semangat mereka untuk bersaksi.  

• Doakan juga panti-panti asuhan Kristen lain yang ada di India, karena ada pihak-pihak 
tertentu yang berusaha menutup panti-panti asuhan tersebut.  

  

http://www.biblepathway.org/
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Doa Bagi Indonesia  

Korban Gempa Bumi 

• Doakan para penduduk dari ratusan desa di Majalengka, Jawa Barat  yang daerahnya 
dilanda gempa bumi agar mereka tetap tabah dan kuat menghadapi kenyataan hidup 
yang menyedihkan ini.  

• Berdoa untuk pemenuhan kebutuhan pangan, selimut, sandang dan obat-obatan serta 
tempat-tempat penampungan sementara bagi para korban tersebut.  

• Doakan kesehatan jasmani mereka karena sebagian besar dari para korban tinggal di 
tenda-tenda darurat, dan juga berdoa untuk pemenuhan kebutuhan rohani mereka.  
Sumber: Siaran Televisi (dan Artikel Koran)  

e-KJDN [Kalender Jaringan Doa Nasional]  

• Pokok Doa -- 18 Juli 2001 -- Jaringan Doa Mahasiswa  

Bersyukur atas kuasa Tuhan yang menggerakkan para mahasiswa di berbagai daerah 
(Jakarta, Bandung, Bogor, Manado, Palembang, Lampung, Surabaya, dll) dalam 
memobilisasi gerakan doa di kampus dan di kota masing-masing. Doakan persiapan 
para mahasiswa di daerah- daerah yang sedang mencari dana untuk mengikuti RDMN 
VI dan persiapan Panitia Pelaksana RDMN VI di Surabaya. Doakan juga inisiasi 
terbentuknya Jaringan Pelayanan Mahasiswa Indonesia (JPMI).  

• Pokok Doa -- 19 Juli 2001 -- Jaringan Doa Wanita  
Doakanlah para wanita di seluruh Indonesia agar terjadi kebangkitan kegerakan doa 
diantara mereka. Berdoa agar melalui pelayanan JDW ini, para wanita menemukan 
peran mereka dalam pelayanan kepada-Nya yang memberkati keluarga, kota dan 
bangsanya.  

• Pokok Doa -- 20 Juli 2001 -- Perkembangan Jaringan Pelayanan Media  
Berdoa untuk rencana expo media rohani 2001 yang akan diselenggarakan di 3 kota 
besar (Jakarta, Bandung, Surabaya). Doakan agar melalui acara ini gereja-gereja makin 
menyadari fungsi dan bahaya media didalam pertumbuhan iman jemaat. ( 
Sumber: e-KJDN - Juli; < subscribe-i-kan-buah-doa@xc.org > )  

  

mailto:subscribe-i-kan-buah-doa@xc.org
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Doa Bagi Suku  

Suku Komering (Sumatera Selatan) 

Populasi  :  800.000 jiwa  
Bahasa  :  Komering  
Anggota Gereja  :  65 (0,01%)  
Alkitab  :  Dalam proses  
Film Yesus  :  Ada  
Siaran radio  :  Ada  

Sebagian besar suku ini tinggal di bagian tenggara P. Sumatera. Nama Komering 
berasal dari sungai Komering karena kehidupan mereka sangat bergantung pada 
sungai itu. Suku Komering terbagi atas dua kelompok besar: Komering Ilir yang tinggal 
di sekitar Kayu Agung dan Komering Ulu yang tinggal di sekitar kota Baturaja. Mata 
pencaharian mereka pada umumnya adalah bertani dan berdagang. Mereka cenderung 
menanam padi dan kopi, karena tanah dimana mereka tinggal umumnya berpaya-paya 
dan tanah datar yang cocok untuk penanaman padi. Karet dan kayu gelondongan juga 
penting untuk perekonomian mereka. Hasil panen mereka umumnya dijual di pasar 
setempat atau di toko-toko. Kehidupan mereka cukup keras dan pendapatan mereka 
rendah; banyak anak harus meninggalkan sekolah mereka supaya bisa bekerja dan 
membantu menambah penghasilan keluarga. Sebagian besar rumah orang Komering 
terletak di sepanjang sungai Komering dan terletak di atas tiang yang tinggi untuk 
menghindari banjir pada waktu air sungai meluap. Rumah mereka hanya boleh t terdiri 
dari satu kamar tidur dan satu ruang keluarga yang besar. Lantai dan dinding terbuat 
dari kayu atau bambu yang diratakan. Atap rumah adalah genteng yang terbuat dari 
tanah liat atau atap lalang terbuat dari semacam daun palem. Suku Komering memiliki 
kepercayaan yang kuat pada tahayul dan roh-roh. Dukun-dukun sering dipanggil untuk 
menyembuhkan orang sakit atau untuk mengusir setan. Karena ketakutan mereka akan 
roh-roh jahat, mereka hidup sangat jujur. Kebutuhan fisik orang Komering masih 
banyak, sebab sepertiga dari orang Komering hidupnya masih tergolong miskin dan 
membutuhkan perawatan kesehatan dan air bersih. Rumah mereka kebanyakan rusak 
dan sangat sedikit kesempatan bagi anak-anak orang Komering untuk mendapatkan 
pendidikan yang layak.  
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Pokok Doa  

1. Berdoa agar hati suku Komering disentuh oleh kasih Tuhan melalui berbagai cara 
sehingga mereka dapat menerima dan merasakan kasih itu  

2. Doakan proses penerjemahan Alkitab dalam bahasa Komering agar dapat segera 
diselesaikan sehingga dapat menolong suku Komering untuk semakin mengenal Allah.  

3. Berdoa untuk pemenuhan kebutuhan fisik bagi suku Komering terutama dalam hal 
peningkatan kesejahteraan hidup, kesehatan dan kesempatan untuk mengenyam 
pendidikan bagi anak-anak.  

                                         
Sumber: CD-ROM SABDA 
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Kesaksian Misi: Budak Perempuan Cilik yang Pandai 
Membaca (Pulau Malagasy, 1882)  

Bagaimana seorang budak perempuan kecil bisa dipakai Allah untuk menyatakan kasih-
Nya kepada orang-orang yang belum mengenal Dia di kota Malagasy? Ikutilah sebagian 
kutipan kisah tentang "Budak Perempuan Cilik" berikut ini, yang diambil dari salah satu 
kesaksian dalam buku "Alkitab di Seluruh Dunia: 48 Kisah Nyata", karya Grace W. 
McGavran dengan judul asli "Stories of the Book of Books", yang diterbitkan oleh 
Lembaga Literatur Baptis.  

Satu abad yang lalu, di sebuah pulau besar yang jauh dari kepulauan Indonesia, 
seorang anak perempuan kecil sedang menangis tersedu sedan. Pantas saja ia 
menangis! Coba bayangkan: Si Upik baru saja diculik dari rumah orang tuanya. Ia 
ditangkap oleh orang-orang kejam yang memperbudak manusia. ... --dipotong-- ....  

Ketika pagi itu tiba, si Upik diberi sehelai jubah baru yang sederhana. Rambutnya pun 
disisir rapi. Si penjual budak sudah pandai membuat barang dagangannya kelihatan 
menarik di mata calon pembeli! Sekali-sekali ada orang yang menanyakan si Upik, yang 
duduk di bawah naungan sebuah pohon besar dengan perasaan sedikit takut dan 
sedikit mengharap-harap. Tetapi mereka selalu terus pergi setelah mendengar harga 
yang ditawarkan itu, walau ada juga orang yang sempat berkomentar dengan berbisik: 
"Cantik sekali! Mungkin ia akan laku juga semahal itu."  

Sebelum sang surya naik tinggi di atas cakrawala, datanglah sebuah tandu yang indah, 
diusung oleh empat budak laki-laki. Budak yang kelima memagang menaungi seorang 
wanita muda yang berbaring di atas usungan itu; pakaiannya sangat mewah. Wanita 
yang kaya-raya itu mengamat-amati setiap budak yang dipertontonkan kepadanya. 
Kekuatiran dan kesedihan budak-budak itu tidak dihiraukannya. Rupa- rupanya ia 
menganggap seorang budak itu sama seperti seekor anjing kesayangan saja. Hanya 
ada satu budak yang kelihatan tidak sedih. Itulah si Upik. Ia begitu tertarik akan 
penampilan wanita kaya itu sehingga ia memandangnya dengan penuh rasa ingin tahu. 
Belum pernah ia melihat seorang wanita dengan pakaian sebagus itu!  

"Gadis yang itu!" Sang penumpang tandu menunjuk kepada si Upik. "Kelihatannya 
cerdik, lagi cantik. Suruh dia berdiri!"  

Sebelum si Upik insaf apa yang terjadi, jual beli itu sudah selesai. Sekarang ia telah 
menjadi milik wanita muda yang kaya-raya itu. Di tempatnya yang baru, si Upik dengan 
cepat dan lancar dapat belajar cara-cara melayani majikannya. Majikannya ternyata 
sangat baik hati. Perempuan kaya itu merasa senang, terutama karena gadis cilik yang 
baru dibelinya itu tidak pernah menangis lagi, dan tidak pernah bermuram durja.  

Namun kadang-kadang si Upik merasa kesepian. Pada saat-saat demikian, bila tidak 
ada tugas, ia suka pergi menyendiri dan duduk di bawah sebuah pohon yang besar di 
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taman. Dari dalam jubahnya ia mengambil sebuah buku yang selalu ia bawa serta. 
Lama ia duduk sambil membaca buku kecil itu.  

Buku kecil itu adalah buku yang kebetulan dibaca pada saat ia diculik. Tanpa disadari ia 
tetap menggenggam buku itu ketika ia ditangkap dan diseret oleh para perampok. Kini 
buku kecil itu menjadi harta si Upik yang paling berharga: Isinya tak lain ialah Kitab 
Perjanjian Baru dalam bahasa Malagasy (yang mirip sedikit dengan bahasa Indonesia). 
Di dalam rumah tangga majikannya itu tidak ada seorang Kristen pun kecuali si Upik. 
Juga tidak ada seorang pun di antara mereka yang dapat membaca, sang majikan juga 
tidak. Namun budak-budak yang buta huruf itu senang mengintip pada saat-saat si Upik 
pergi menyendiri. Dan mereka pun senang mendengar si Upik membaca, karena ia 
selalu membaca dengan bersuara, sesuai dengan kebiasaan pada zaman itu. Tidak 
lama kemudian, setiap pelayan di rumah tangga itu mengetahui bahwa si Upik memiliki 
sebuah Buku kecil, dan bahwa ia pandai membaca isinya.  

Pada suatu hari yang panas, sang majikan berjalan-jalan di taman untuk menikmati 
buaian angin sejuk. Sayup-sayup terdengar olehnya suara orang. Karena ingin tahu, ia 
menghampiri tempat dari mana suara itu terdengar. Tampaklah si Upik sedang duduk di 
bawah pohon, asyik membaca. "Ha! Sedang apa kau Upik?" tanya majikannya. 
"Sedang menghafal cerita, ya?" Dengan hormat si Upik berdiri. Mula-mula ia hendak 
menyembunyikan Buku kecil itu, tetapi kemudian diperlihatkannya. "Tidak, nyonya 
besar. Aku sedang membaca Kitab Suci." "Membaca? Sungguh kau dapat?" tanya sang 
majikan. "Sungguh, nyonya besar," jawab si Upik seraya menganggukkan kepalanya. 
"Ayah yang mengajarku membaca."  

Budak-budak yang lain sedang mengintip peristiwa itu dari jauh, dengan hati yang 
berdebar-debar. Apakah majikan mereka akan marah? Ataukah merasa geli saja? 
Namun, kedua dugaan itu meleset. Apa yang mereka dengar kemudian? "Dapatkah kau 
mengajarku membaca, Upik?" tanya sang majikan. "Dapat, nyonya besar! Dengan 
senang hati," jawab si Upik. Pelajaran membaca itu segera dimulai. Karena tidak ada 
buku lain, Kitab Perjanjian Baru milik si Upik menjadi buku pelajaran. Si Upik mulai 
dengan cerita-cerita yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, seperti misalnya cerita domba 
yang hilang dan cerita orang Samaria yang murah hati. Kata demi kata sang majikan 
belajar membaca perumpamaan-perumpamaan itu. "Sangat menarik!" serunya. "Cerita- 
cerita ini amat indah. Tetapi ... siapakah Tuhan Yesus itu?"  

Maka pelajaran membaca yang berikutnya diambil dari Kitab Injil Lukas, pasal 2. Budak 
cilik itu menolong majikannya membaca tentang kelahiran Yesus pada malam yang 
ditaburi bintang-bintang. Mereka membaca tentang para malaikat yang menyanyi dan 
memuliakan Tuhan, tentang sinar surgawi yang turun menerangi palungan Sang Bayi 
Kudus. Si Upik melanjutkan membaca tentang peristiwa-peristiwa yang indah itu. Pasal 
demi pasal, pelajaran demi pelajaran, si Upik membacakan cerita Tuhan Yesus, 
termasuk ajaran-ajaran-Nya, penyaliban-Nya, dan kebangkitan-Nya. Si Upik pun 
meneruskan cerita itu dengan membacakan perbuatan-perbuatan para pengikut Tuhan 
Yesus setelah Hari Pentakosta. Sang majikan, beserta semua budaknya yang cukup 
dewasa, terus mendengarkan dengan penuh perhatian. Belum pernah mereka 
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mendengar cerita yang demikian! Bukan hanya itu saja: Wanita bangsawan itu mulai 
mengundang teman-temannya untuk berkumpul di rumahnya pada waktu senja. "Aku 
mempunyai seorang budak baru," katanya, "seorang gadis kecil. Anehnya, ia dapat 
membaca. Buku miliknya sendiri memuat cerita-cerita yang sangat menarik, serta 
ajaran-ajaran yang belum pernah kudengar. Ayo datang dan mendengar Upikku 
membaca!"  

Lambat laun Kabar Baik itu mulai meresap ke dalam hatinya. Pada suatu hari wanita 
yang kaya-raya itu berkata, "Upik, letakkan dulu Bukumu dan jelaskan kepadaku 
bagaimana caranya aku dapat menjadi pengikut Tuhan Yesus." Hal ini tidak 
mengherankan si Upik. Siapa yang tidak mau mengikut Tuhan Yesus, demikianlah 
pikirannya. Siapa yang tidak mau berbakti kepada Allah Bapa, yang begitu mengasihi 
kita sehingga Ia mengutus Tuhan Yesus untuk menjadi Juruselamat kita! Namun si Upik 
jadi terheran-heran juga pada suatu hari semua budak dipanggil menghadap majikan 
mereka. "Kalian sudah tahu," katanya dengan lambat, "bahwa aku telah menjadi 
pengikut Tuhan Yesus. Oleh karena itu, aku tidak boleh lagi memperbudak sesamaku. 
Kalian semua merdeka." Merdeka! Para budak itu hampir-hampir tidak mempercayai 
apa yang mereka dengar. Sungguh suatu hari yang diliputi kebahagiaan! Beberapa di 
antara mereka segera pulang ke kampung. Yang lainnya lebih suka tetap tinggal pada 
majikan mereka sebagai pegawai bayaran.  

Dengan sangat gembira si Upik pulang ke rumah orangtuanya. Kedatangannya kembali 
itu membawa kebahagiaan yang tiada taranya bagi orangtuanya. Tetapi kemudian 
secara sukarela si Upik kembali lagi kepada sang majikan yang sangat dikasihinya. 
Mereka berdua, diiringi oleh bebarapa pembantu, pergi jauh ke suatu tempat di mana 
ada utusan-utusan Injil. Di sana mereka memohon agar penginjil- spenginjil dikirim ke 
kota mereka di pulau Malagasy, untuk mengajar dan membimbing orang-orang Kristen 
yang baru. Utusan-utusan Injil yang datang dari negeri jauh itu merupakan jawaban atas 
permohonan doa mereka. Tetapi iklim di pulau Malagasy itu asing bagi para penginjil. 
Mereka dijangkiti penyakit, dan satu persatu meninggal. Akhirnya keadaan kembali 
seperti semula: tidak ada yang memimpin dan mengajar pengikut-pengikut Tuhan 
Yesus yang baru itu. Namun sang majikan tidak putus asa. Dengan Alkitab di 
tangannya, ia mulai membaca dan berdoa serta mengharapkan pimpinan Roh Kudus. 
Lalu dengan sikap yang tenang dan gigih, ia sendiri mengajar setiap orang yang rela 
berguru kepadanya. Lambat laun di kota Malagasy itu tumbuhlah suatu jemaat Kristen 
yang banyak sekali anggotanya.  

Hingga kini orang-orang Kristen yang tinggal di kota Malagasy masih suka bercerita 
dengan bangga: "Semuanya itu terjadi oleh karena seorang budak perempuan kecil 
yang kesepian membaca Kitab Perjanjian Barunya dengan suara keras, dan oleh 
karena seorang wanita muda yang kaya-raya terbuka hatinya untuk menerima ajaran 
Firman Allah serta melaksanakannya dalam hidupnya sendiri!"  

Kesaksian selengkapnya dari kisah ini dapat anda baca dalam Situs Cerita Misi di 
alamat:  
==> http://www.sabda.org/misi/cerita/ 

http://www.sabda.org/misi/cerita/
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==> http://www.sabda.org/misi/cerita/cerita04.htm 

 

Surat Anda  

Dari:"GKB" <gkb@> 
>Hi rekan rekan seiman didalam Kristus. 
>Saya adalah hamba Tuhan, yang sekarang bermukim di Australia, 
>trima kasih untuk pengiriman e-DOA kepada saya, dan saya selalu 
>perhatikan tentang situasi negara dan gereja masa kini di Indo, 
>maupun di luar. Barangkali sebagai orang yang tinggal jauh dari 
>tanah air, kami hendak menyampaikan satu masukan. entah kalau 
>hendak diperhatikan puji Tuhan kalau tidak ya tidak apa. saya 
>merasa yakin sekali, kenapa Indo sampai sekarang terus berada dalam 
>situasi yang tidak menentu, sudah 31/2 tahu sejak krismon melanda 
>seluruh asia, sampai kini, negara lain sudah pulih, Indo masih 
>terus bergejolak. Tuhan memberi mimpi kepada saya april 2000, 
>dimana Tuhan menyampaikan melalui 2 hamba Tuhan yang hendak dipakai 
>untuk mempersatukan gereja gereja di Indo. bukan saja dalam arti 
>organisatoris, tapi betul betul satu dalam arti yang se dalam 
>dalamnya. karena kesatuan gereja itulah kunci untuk Indo kembali 
>akan diberkati Tuhan. apa yang terjadi sekarang tidak lain karena 
>Tuhan marah terhadap gereja, yang mendirikan kerajaannya sendiri 
>tidak perduli gereja yang lain, kalau belum mau dikatakan bahwa 
>tiap tiap gereja memperkaya dirinya tanpa menilik bahwa secara 
>globalisasi, gereja harus saling mendukung dan bersama menjangkau 
>dunia ini. 
---cut--- 

Redaksi: 
Himbauan melalui surat di atas sangat baik untuk kita perhatikan. Marilah kita berdoa 
bagi kesatuan gereja-gereja di Indonesia, biarlah melalui kesatuan ini gereja-gereja bisa 
kembali kepada panggilannya yang semula yaitu menjadi umat Tuhan yang bersaksi 
dan memuliakan nama-Nya.  

Dari: "David R. Marjukie" <davidrm@> >Syalom alekhem, >Saudari kekasih di dalam 
Tuhan Yesus, kami membutuhkan pokok-pokok >doa seperti yang dimaksudkan di 
dalam e-JEMMi Edisi 04-24 2001 >(Pokok-pokok Doa Penginjilan Sedunia dari P.D. 
Timotius), untuk >melengkapi pelayanan doa di Rumah Doa yang Tuhan sudah dirikan 
di >Bandar Lampung. Tuhan memberkati pelayanan kita semua. >Segala kemuliaan 
hanya bagi Tuhan Yesus yang kita layani. >Ev. Ir. David R. Marjukie  

http://www.sabda.org/misi/cerita/cerita04.htm
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</poem> Redaksi: 
Terima kasih untuk banyak surat yang dikirimkan ke Redaksi untuk meminta kiriman 
Pokok-pokok Doa Penginjilan Sedunia dari P.D. Timotius. Redaksi akan mengirimkan 
alamat-alamat anda kepada orang yang mengelola pendistribusian pokok doa tersebut. 
Harapan kami, pokok doa tersebut nantinya dapat melengkapi pelayanan doa di tempat 
anda.  

 

URL/Link Edisi ini  

• Bible Pathway Ministries http://www.biblepathway.org/  
• Mission Network News http://www.missionnetworknews.org/  
• Worldwide Christian Schools http://www.gospelcom.net/wcs/  

"Tidak ada keadaan seburuk apapun yang dapat menghalangi kita 
untuk menyatakan kebaikan Tuhan."  

 

“  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.biblepathway.org/
http://www.missionnetworknews.org/
http://www.gospelcom.net/wcs/
http://alkitab.mobi/?Yesaya+6%3A8
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e-JEMMi 29/Juli/2001  
Editorial 

Salam Sejahtera.  

Tokoh Alkitab Yakobus dikenal sebagai pemimpin gereja mula-mula yang sangat 
mementingkan kehidupan doa. Dalam salah satu cerita tradisi dikatakan bahwa kulit 
lutut Yakobus kerasnya seperti kulit onta, karena terlalu sering dipakai untuk berlutut 
dan berdoa. Itu sebabnya ayat yang sangat terkenal berikut ini datang dari Yakobus:  

“  "Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan,  

sangat besar kuasanya." (Yakobus 5:16b)  ”  
< http://www.bit.net.id/SABDA-Web/Yak/T_Yak5.htm 5:16>  

Bagaimana kehidupan doa anda? Apakah kehidupan doa anda memberikan pengaruh 
pada diri anda, dan juga pada lingkungan dan orang-orang yang kita doakan? Beberapa 
kesaksian dan peristiwa yang terjadi di China, Trinidad dan Tanzania mengingatkan kita 
bahwa banyak hal dapat terjadi melalui doa-doa yang dinaikkan oleh umat Tuhan. 
Kesaksian-kesaksian itu juga memperlihatkan bahwa tidak ada yang mustahil bagi 
Tuhan, Ia sanggup melembutkan hati sekeras apapun agar dapat menerima dan 
merasakan Kasih dan Firman-Nya.  

Banyak orang/tempat/pelayanan misi/organisasi/gereja/negara yang  

membutuhkan dukungan doa. Sudahkah anda menyediakan waktu untuk berdoa bagi 
mereka? Nah... pada edisi ini e-JEMMi akan memberikan panduan bagaimana anda 
dapat berdoa bagi negara/suku/organisasi yang tersebar di seluruh dunia.  

Selamat berdoa.  

Staf Redaksi  

  

http://alkitab.mobi/?Yakobus+5%3A16b
http://www.bit.net.id/SABDA-Web/Yak/T_Yak5.htm
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Sumber Misi  

Unreached Peoples Calendar For 2002 

 
==> http://www.calebproject.org 
Caleb project adalah sebuah organisasi misi yang menantang umat Kristen untuk 
menemukan bagian dimana mereka dapat terlibat secara aktif dalam mengabarkan Injil 
kepada jutaan orang yang sama sekali belum pernah mendengar berita Injil. Untuk 
mendukung misi tersebut, Caleb project telah menerbitkan "Unreached Peoples 
Calendar for 2002" dan setiap bulannya menampilkan sebuah ayat Alkitab, deskripsi 
dari sekelompok orang/suku yang belum terjangkau Injil serta bagaimana berdoa bagi 
mereka.  

Prayer And Fasting For Colombia 

==> http://www.opendoorsusa.org 
Open Doors mendorong umat Kristen di seluruh dunia untuk bersama- sama bersatu 
hati pada tanggal 28 Juli dalam Hari Doa dan Puasa Internasional bagi Kolombia 
(International Day of Prayer and Fasting for Colombia). Kolombia termasuk salah satu 
negara yang memiliki angka kriminalitas dan kekerasan tertinggi di dunia. Perwakilan 
dari Open Doors mengatakan bahwa saat ini merupakan waktu-waktu yang kritis bagi 
gereja-gereja di Kolombia. Open Doors menerima banyak laporan dari para pendeta 
dan pemimpin gereja di Kolombia yang saat ini sedang menghadapi ancaman dan 
tekanan. Dalam 3 tahun terakhir ini, 52 pendeta telah dibunuh dan sekitar 300 gereja 
ditutup. Doa adalah hadiah terindah yang dapat diberikan oleh umat percaya kepada 
Kolombia. Anda dapat berkunjung ke Situs Web Open Doors untuk mendapatkan 
panduan doa dan materi-materi lain secara gratis.  

[[Cat. Red.: Informasi ini sekaligus mengingatkan kita untuk terus mendoakan Indonesia 
dengan menggunakan Pokok Doa Puasa 40 HARI BAGI BANGSA, NEGARA, DAN 
GEREJANYA yang secara serentak dilaksanakan di seluruh Indonesia tgl. 8 Juli - 16 
Agustus 2001.]]  

  

http://www.calebproject.org/
http://www.opendoorsusa.org/
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Doakan Misi Dunia  

China 

Ketika seorang pekerja yang mengajar di sebuah universitas di China berdoa bahwa dia 
akan melihat 300 mahasiswanya bertobat dan menerima Yesus sebelum masa 
perkuliahan berakhir, teman-temannya menggelengkan kepala dan menertawakan 
permintaannya yang tidak masuk akal itu. Namun Allah mendengar dan menghargai 
doanya. Di akhir masa perkuliahan itu, lebih dari 300 mahasiswa telah bertobat dan 
menerima Kristus.  
Sumber: Advance, July 17, 2001  

• Muliakan Allah yang telah menanamkan beban pada seorang pekerja di  China ini 
melalui kesungguhannya berdoa.  

• Doakan agar para mahasiswa yang baru bertobat tersebut juga terbeban untuk 
mendoakan mahasiswa-mahasiswa lain yang belum mengenal Kristus.  

Trinidad 

==> http://www.trinidadagapeteam.org/ 
Umat percaya yang tersebar di seluruh dunia telah berdoa dan meminta Allah untuk 
menyiapkan hati para penduduk Trinidad yang belum percaya kepada Kristus, sebelum 
sebuah tim perintis gereja yang terdiri dari 31 sukarelawan datang ke Trinidad. Para 
sukarelawan itu bekerja di 2 lokasi dan bekerja sama dengan pemimpin gereja lokal di 
Trinidad. Ada 60 penduduk yang menyerahkan hidupnya kepada Kristus dan banyak 
penduduk lain yang memperbaharui komitmen mereka.  
Sumber: Advance, July 17, 2001  

• Doakan agar gerakan Roh Allah terjadi di Trinidad dan banyak orang Trinidad dapat 
dimenangkan bagi Kristus.  

• Berdoa dan minta kepada Allah untuk menolong tim dalam mendewasakan dan 
memuridkan secara efektif penduduk Trinidad yang telah percaya kepada Kristus.  

Tanzania 

Menurut laporan dari Secretary of Tanzania's Adventist Church, lebih dari 10.000 orang 
dibaptis di Tanzania tanggal 23 Juni 2001. Peristiwa ini merupakan baptisan terbesar 
yang pernah terjadi di sepanjang sejarah Afrika Timur. Lebih dari 40 pendeta 
membaptis 2800 orang di Danau Victoria, dan lebih dari 7000 orang juga dibaptis di 
wilayah Nyanza Selatan dan sekitarnya pada saat yang bersamaan. Orang-orang yang 
dibaptis itu semuanya telah menyelesaikan kursus Alkitab yang mereka ikuti. Ada 
sekitar 1000 orang lagi yang dibaptis di danau Victoria tanggal 30 Juni 2001. Baptisan 
ini merupakan bagian dari kampanye penginjilan yang dilakukan di Mwanza, Tanzania 

http://www.trinidadagapeteam.org/
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selama 3 minggu.  
Sumber: FridayFax, Issue 28, July 20, 2001  

• Naikkan syukur untuk ribuan orang di Tanzania mau menyerahkan hidupnya kepada 
Kristus dan mereka menerima baptisan.  

• Doakan untuk gereja-gereja yang menolong proses pendewasaan iman mereka 
sehingga mereka dapat menjadi saksi-saksi Kristus di Afrika.  

U S A 

Evangelical Baptist Mission meminta dukungan doa dari umat percaya untuk MAP 
(Missionary Apprenticeship Programs -- Program Magang Misionari). MAP berlangsung 
selama 6 minggu dimana para peserta "menjadi bayang-bayang" bagi seorang 
misionaris (mengikuti setiap pelayanan yang dilakukan misionaris tersebut), sehingga 
mereka mendapatkan pengalaman hiudp di dunia pelayanan sesungguhnya.  
Sumber: Misssion Network News, July 2001  

• Berdoa supaya Allah menggerakkan hati para peserta MAP dan agar mereka dapat 
belajar sebanyak mungkin dari misionaris lain.  

• Doakan juga agar pengalaman itu dapat menjadi bekal bagi pelayanan mereka 
dikemudian hari.  
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Doa Bagi Indonesia  

Memakai Surat Kabar/Koran Sebagai Alat Doa (Dan Syukur) 

Menanggapi situasi dan kondisi di Indonesia yang masih digoncang oleh badai ekonomi 
dan politik ini, dukungan doa dari anak-anak Tuhan sangatlah dibutuhkan agar tangan 
Tuhan senantiasa memimpin perkembangan kehidupan bangsa dan negara Indonesia.  

Tapi anda bingung bagaimana mendapatkan bahan untuk berdoa bagi Indonesia? Ada 
cara yang mudah yang bisa anda lakukan, yaitu lewat surat kabar/koran. Surat 
kabar/koran yang setiap hari anda baca dapat anda manfaatkan untuk menjadi salah 
satu sumber doa. Dari berita-berita yang anda baca, pilihlah (dengan sensitivitas 
kepada Roh Kudus) beberapa berita yang menurut anda/Dia penting untuk didoakan!  

Sebagai contoh, berikut ini adalah beberapa berita yang Redaksi ambil dari salah satu 
surat kabar yang terbit tgl. 23-24 Juli 2001:  

Korban-korban pengeboman yang terjadi di Gereja Katolik Santa Ana dan HKBP 
Jatiwaringin di Jakarta.  

• Doakan agar Allah menyembuhkan luka fisik dan juga membalut luka hati yang diderita 
oleh para jemaat di kedua gereja tersebut.  

• Bersyukur tidak ada korban yang tewas dalam peristiwa tersebut.  
• Berdoa juga agar seberapapun parah luka yang diderita, mereka tetap memiliki hati yang 

mengampuni.  
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Terpilihnya Megawati Sukarnoputri sebagai Presiden RI yang ke-5. 

• Doakan agar Presiden yang baru ini dan seluruh stafnya dapat menjadi alat Tuhan untuk 
memimpin bangsa Indonesia dan menciptakan suasana yang adil, aman dan sejahtera.  

• Bersyukur karena proses pemilihan tersebut berjalan dengan cepat dan aman, tanpa 
terjadi kerusuhan-kerusuhan/pertumpahan darah.  

• Doakan untuk pemilihan Wakil Presiden yang akan dilakukan segera agar tangan Tuhan 
ikut campur dalam seluruh proses pemilihan ini.  

Dan seterusnya ... :-) ... Selamat berdoa dan bersyukur !!  

Doa Bagi Suku  

Suku Bentong (Sulawesi Selatan) 

Populasi  :  25.000 jiwa  
Bahasa  :  Bentong  
Anggota Gereja  :  100 (0,4%)  
Alkitab  :  Tidak Ada  
Film Yesus  :  Tidak Ada  
Siaran radio pelayanan  :  Tidak Ada (Juli 98)  

Suku Bentong mendiami daerah perbukitan Bulo-Bulo, Kecamatan Tanete Riaja, 
Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan. Menurut orang Bentong yang biasa berkelana di 
hutan semak-semak ini, mereka adalah keturunan putra Raja Bone yang kawin dengan 
putri Raja Ternate. Sumber lain menyebutkan bahwa mereka ini 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 "terasing." 
Sebagian besar orang Bentong hidup sebagai petani dan nelayan. Hasil utamanya 
kopra, padi dan hasil hutan. Pohon kelapa tumbuh baik di seluruh pantai Barru. Orang 
Bentong kebanyakan beragama Islam. Namun kepercayaan asli mereka adalah 
kepercayaan dan pemujaan terhadap roh nenek moyang dan benda-benda yang 
dikeramatkan. Mereka percaya bahwa pemujaan (arajang) akan mendatangkan 
keselamatan dan harus dilakukan untuk menghindari kutukan. Pemujaan lainnya 
dilakukan terhadap pantansa, yaitu rumah-rumahan kecil berwarna kuning sebagai 
lambang dewa. Suku Bentong membutuhkan bantuan dalam pengelolaan hasil-hasil 
perkebunannnya agar bisa memberi hasil yang lebih berarti. Di samping itu, masyarakat 
Bentong, umumnya belum mengenal sekolah, baik untuk orang tua maupun bagi anak-
anak mereka. Mereka membutuhkan pendidikan. Untuk kesehatan, orang Bentong 
menganggap kebersihan sebagai sesuatu yang menghambat kegiatan mereka sehari- 
hari, akibatnya mereka banyak yang terserang penyakit malaria, disentri, kulit mata, dll.  

                                         
Sumber: CD-ROM SABDA 
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Pokok Doa  

1. Mari berdoa agar ada pelayan-pelayan Tuhan yang mau diutus ke tengah-tengah suku 
Bentong dan mengabarkan Injil kepada mereka.  

2. Doakan agar melalui doa-doa yang dinaikkan bagi suku Bentong ini, dapat mengalirkan 
kuasa Allah untuk mematahkan kuasa kegelapan yang saat ini masih dipuja oleh warga 
suku Bentong.  

3. Berdoa juga untuk pemenuhan kebutuhan tenaga ahli di bidang pendidikan, kesehatan, 
dan pengelolaan hasil-hasil perkebunan.  
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Kesaksian Misi: Pujian Penyembahan Untuk Orang-Orang 
Percaya Di Maldewa  

Boris dan Natasha Romanov (bukan nama sebenarnya) adalah misionaris yang 
bergerak di "bawah tanah" bagi penduduk pulau Maldewa yang terletak di dekat Sri 
Langka dan India dan penduduknya hampir 100% menganut agama non-Kristen. 
Natasha adalah seorang penduduk asli Maldewa dari keluarga bangsawan. Dia menjadi 
pengikut Kristus berkat kesaksian dari seorang misionaris Afrika Selatan, yang 
menyelundupkan sebuah Alkitab baginya. Dia bertemu Boris, suaminya, ketika Boris 
yang sedang bersepeda melewati rumah Natasha. Mereka berpapasan, selanjutnya 
mereka berkenalan dan menikah di Spanyol, tanah air Boris. Pada waktu pasangan 
Boris dan Natasha kembali ke Maldewa, mereka dipaksa untuk menikah lagi sesuai 
dengan kepercayaan non-Kristen yang dianut keluarga Natasha.  

Hal itu justru mendorong kerinduan pasangan tersebut untuk memberitakan Injil di 
Maldewa. Beberapa waktu kemudian mereka memimpin empat belas orang Maldewa 
kepada Kristus, dan memuridkan mereka secara rahasia. Namun, persekutuan rahasia 
mereka ditemukan. Pasangan Boris dan Natasha dipaksa terbang kembali ke Spanyol. 
Penduduk Maldewa yang telah percaya kepada Yesus ditahan dan mereka harus 
mendekam selama berbulan-bulan di penjara untuk disiksa, dipukul dan dipaksa untuk 
meninggalkan kepercayaannya kepada Kristus. Di Spanyol, Boris dan Natasha sangat 
memperhatikan orang- orang Maldewa yang mengalami siksaan tersebut. Mereka 
berdua tahu bahwa mereka akan ditangkap bila menginjakkan kaki di negara Maldewa 
lagi. Boris dan Natasha mengadakan beberapa kali persekutuan dengan orang-orang 
percaya yang ada di India untuk memberikan dukungan doa bagi orang-orang percaya 
di Malwadewa. Natasha sekarang telah kehilangan kewarganegaraan Malwadewa-nya 
dan dia tidak akan pernah dapat kembali ke negaranya. Pasangan ini sekarang tinggal 
di Spanyol.  

Natasha mulai memproduksi program-program radio bagi orang-orang percaya di 
Maldewa dimana musik penyembahan dan pengajaran kekristenan sudah termasuk 
dalam program radio tersebut. Natasha memiliki talenta di bidang musik dan dia telah 
membuat beberapa komposisi lagu serta merekam beberapa lagu penyembahan bagi 
penduduk asli Maldewa. Baru-baru ini seorang Kristen yang punya keahlian di bidang 
perekaman telah menolong Boris dan Natasha untuk membuat sebuah studio rekaman 
digital di kediaman mereka di Spanyol. Studio  

itu membantu mereka dalam membuat program-program radio dan musik 
penyembahan bagi sekelompok kecil orang percaya di Maldewa. Mereka juga 
menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Maldewa.  

 
Sumber: Global Worship Report Vol. 2, 15 July, 2001  

 



e-JEMMi 2001 
 

322 
 

Surat Anda  

Dari: Eric Gasper <ericg@> 
>Salam dalam Kasih Kristus, 
>Terima kasih atas kiriman JEMMI. Saya ingin bertanya ttg cerita 
>"Eko & Eni" pd edisi 04-27 2001. Mengapa harus ditulis "Bukan nama 
>sesungguhnya" Bukankah pekerjaan pekabaran Injil itu pekerjaan 
>Mulia. Jadi menurut hemat saya seharusnya nama pekerja tsb tidak 
>perlu dirahasiakan. Apakah dia seorang pendeta atau evangelist atau 
>orang biasa (relawan). Dengan menyebutkan "Bukan nama sesungguhnya" 
>membuat kesan cerita tsb jadi kurang berbobot. 
>Saran: 
>* Akan lebih baik menuliskan nama yg sebenarnya dr pelaku pekabaran 
> Injil tsb, sehingga itu merupakan berita yg autentik 
>* Akan lebih baik menuliskan sebuah himbauan langsung daripada 
> menulis cerita yg terkesan kurang benar. 
>Demikian saran dan kritik saya. 
>Semoga ini diterima sebagai sebuah kritik membangun. 
>Tuhan memberkati 
>Best Regards, 
>H. E. J. Gasper 

Redaksi: 
Terima kasih untuk saran yang diberikan. Untuk menghindari salah paham, kami ingin 
memberikan alasan utama mengapa kami tidak menulis nama asli "Eko & Eni" atau juga 
lokasi pelayanan mereka. Alasannya adalah karena faktor "kesensitifan/konteks" dan 
"keamanan". Kami tidak ingin, karena pemberitaan di e-JEMMi, pelayanan (atau bahkan 
nyawa mereka) menjadi terancam, khususnya dari pihak-pihak yang tidak menyukai 
pelayanan/pemberitaan Injil. Untuk pemberitaan pelayanan misi kita (Staf e-
JEMMi/MISI) ingin bisa sebijaksana dan sehati-hati mungkin -- kami tidak mau me-
resiko-kan pelayan Tuhan atau pelayanan-Nya.  

Alasan lain, adalah untuk kelangsungan pelayanan Tuhan. Sekalipun "misionaris" tidak 
di sana, kita tetap harus berdoa bagi pekerjaan Tuhan, siapapun yang Tuhan pakai di 
sana. Andaikan kita tidak tahu nama-nama/tempat secara spesifik, Tuhan tahu, dan 
doa-doa kita akan tetap efektif dan tepat! Dengan penjelasan ini, kami berharap "kesan 
kurang benar" tsb. tidak lagi mengganggu anda -- Terima kasih untuk kritiknya yang 
membangun.  

 

URL/Link Edisi ini  

• FridayFax http://www.egroups.com/groups/FridayFax/  
• Global Worship Report http://www.worship-arts-network.com/  
• Mission Network News http://www.missionnetworknews.org/  

http://www.egroups.com/groups/FridayFax/
http://www.worship-arts-network.com/
http://www.missionnetworknews.org/
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"Setia dalam tugas yang kecil,  
menyiapkan kita untuk menyongsong tugas yang besar." 

 

“  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/Juli/2001  
Editorial 

Salam Sejahtera.  

Setelah melewati suasana yang cukup menegangkan bagi bangsa kita dua minggu 
terakhir ini, khususnya di Jakarta, maka kita bisa sedikit bersyukur lega karena kemelut 
politik ini bisa berjalan dengan cukup damai. Di satu pihak kita bersyukur untuk 
berakhirnya SI MPR dan pergantian Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Tapi di 
pihak lain kita masih harus terus berdoa karena perjuangan belum berakhir. Banyak 
permasalahan negara yang belum tuntas dan memerlukan penanganan yang serius. 
Mari kita terus berdoa bagi bangsa kita agar senantiasa dilindungi Tuhan dari hal-hal 
yang tidak berkenan kepada- Nya.  

Berbicara tentang perlindungan Allah, maka dalam edisi ini, e-JEMMi akan 
menampilkan sebuah kesaksian tentang perlindungan Allah bagi Ritha yang melakukan 
pelayanan di desa Bissau, Afrika Utara. Dan juga beberapa kesaksian lain dari 
beberapa negara tentang kasih pemeliharaan Allah terhadap umat-Nya. Nah... simak 
edisi ini dan jangan lupa membagikan berkat-berkat yang anda peroleh kepada teman- 
teman anda yang lain.  

Selamat melayani dan terus berdoa dengan tidak jemu-jemu bagi bangsa kita.  

Staf Redaksi  
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Sumber Misi  

Indigitech (Ywam Frontier Mission Contextual Resources Website) 

==> http://www.createinternational.com/indigitech 
Indigitech merupakan kombinasi dari kata 'indigenous', 'digital', and 'technology' 
Indigitech adalah sumber online yang menyediakan sumber-sumber penginjilan lintas 
budaya guna menolong para misionaris yang melayani di daerah-daerah perbatasan. 
Kerinduan dari Indigitech adalah melayani mereka yang ingin mengabarkan Injil kepada 
orang-orang yang sama sekali tidak memiliki akses untuk mendengarkan Injil, dengan 
kata lain mereka ingin menjadi jembatan yang menghubungkan antara sarana-sarana 
penginjilan (seperti traktat, video, kaset audio dan media lain) dengan mereka yang 
membutuhkannya. Indigitech juga menyediakan materi-materi misi kontekstual yang 
dapat di-download dan juga link-link ke sumber- sumber misi online lainnya.  

Asia Pacific Consultation On Discipleship 

==> http://www.summerfruit.org/apcod 
Lebih dari 20 pembicara dari wilayah Asia dan Pasifik saling mensharingkan pelayanan 
mereka di hadapan lebih dari 400 delegasi dari 30 negara. Mereka telah mengadakan 
pertemuan First Asian Pacific Consultation On Discipleship (APCOD) di Sabah Malaysia 
pada tanggal 25-28 Juli yang lalu. Lebih dari 40 orang Kristen dari negara China 
mengikuti pertemuan ini karena mendapat dukungan dari Asia Outreach President, 
David Wang, yang mengatakan bahwa APCOD merupakan perwujudan kerinduan 
untuk melihat Gereja dapat memuridkan banyak orang dan kerinduan itu sejalan 
dengan apa yang saat ini dilakukan Roh Kudus di seluruh dunia. Anda dapat 
berkunjung ke Situs APCOD untuk mengetahui materi pemuridan dan hasil dari First 
APCOD.  

  

http://www.createinternational.com/indigitech
http://www.summerfruit.org/apcod
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Doakan Misi Dunia  

China 

Sekelompok pekerja Kristen mengunjungi sebuah desa terpencil di China Selatan agar 
dapat mengenal penduduk desa itu dan sekaligus mengabarkan Injil kepada mereka. 
Sesudah penduduk desa itu melihat pemutaran Film Yesus, mereka meminta waktu 
selama 2 bulan untuk memikirkan makna dari Film Yesus. Oleh karena itu sebelum 
pergi, tim pekerja Kristen itu meninggalkan materi-materi tentang penginjilan dan juga 
kaset yang berisi kisah tentang Yesus. Dua bulan kemudian, tim pekerja itu kembali 
mengunjungi desa itu dan melihat ternyata para penduduk desa telah mendengarkan 
kaset Yesus dan telah mendiskusikannya dengan sungguh-sungguh. Pada malam itu 
juga, seluruh penduduk desa yang berjumlah 50 orang berdoa dan menerima Kristus 
sebagai Juruselamat mereka.  
Sumber: FridayFax, July 2001  

• Mari kita bersyukur untuk seluruh penduduk desa yang telah bertobat dan menerima 
hidup baru di dalam Kristus.  

• Doakan juga untuk tim yang akan menindaklanjuti pelayanan di sana.  

Jerman 

Satu tim orang Kristen yang merencanakan untuk mendirikan sebuah gereja di 
Papenburg, Jerman Utara sangat terheran-heran saat seorang pengusaha terkenal di 
Jerman menelepon salah seorang anggota tim tersebut. Pengusaha itu mengatakan 
bahwa dia ingin menyediakan sebuah ruang khusus yang dapat digunakan sebagai 
tempat ibadah. Gereja hanya perlu mengeluarkan uang untuk memperbaiki tungku 
pemanas. Ruangan yang disediakan itu masih memerlukan beberapa perbaikan, 
namun pengusaha yang sama sekali belum mengenal Kristus ini, telah memberikan 
dana sekitar US $7,000 untuk merenovasi ruangan yang akan digunakan untuk tempat 
beribadah.  
Sumber: FridayFax, July 2001  

• Bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan atas umat-Nya di Papenburg  ini sehingga mereka 
dapat memiliki tempat ibadah yang baru.  

• Berdoa agar pengusaha itu tidak hanya terbeban untuk memberikan bantuan keuangan 
tetapi juga mau memberikan hatinya pada Yesus.  

Filipina 

Ada sekitar 200.000 suku Yakan yang tinggal di Basilan, Mindanao. Hampir semuanya 
menganut agama non-Kristen dan tetap memegang teguh kebudayaan lokal. Kurang 
lebih 70 tahun yang lalu, banyak orang Kristen yang melayani suku Yakan dan ada 
banyak gereja didirikan. Namun, gereja-gereja itu telah ditutup karena 8 tahun yang lalu 
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para pendeta Yakan menerima ancaman-ancaman pembunuhan. Saat ini, dengan 
petunjuk dan bimbingan Tuhan, gereja bawah tanah bagi suku Yakan mulai dirintis. 
Para pekerja telah menyiapkan pemutaran Film Yesus dalam bahasa Yakan. Para 
misionaris telah mengabarkan Injil semenjak tahun 1930, suku Yakan masih ragu-ragu 
untuk menerima Injil.  
Sumber: Global Prayer Digest, June 12  

• Doakan agar usaha para pekerja untuk menjangkau suku Yakan melalui pemutaran Film 
Yesus dapat berhasil.  

• Berdoa juga agar Allah melembutkan hati dan menghapuskan keragu-raguan suku 
Yakan untuk menerima KasihNya.  
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Doa Bagi Asia  

Singapura (Republik Singapura) 

Luas: 620 km2. Terdiri dari satu pulau yang besar dan banyak pulau yang kecil di ujung 
selatan Semenanjung Malaysia.  
Penduduk (1995): 2.836.000 orang  
Suku bangsa: Masyarakat yang multi-rasial dan multi-bahasa. Orang Tiongkok 77,7%; 
Orang Melayu 14,1%; Orang India 7,1%. Orang lain 1,1%.  
Bebas buta huruf: 90%  
Bahasa resmi: Bhs. Mandarin (Tiongkok), bhs. Inggris, bhs. Melayu dan bhs. Tamil 
(India).  
Agama Kristen: 14% Ada kebebasan beragama, namun karena ingin mempertahankan 
harmoni di antara suku-suku bangsa yang berbeda agama ini, maka mempromosikan 
agama di depan umum dibatasi oleh undang-undang.  

Ekonomi: Bertumbuh pesat sejak kemerdekaan, menjadi salah satu pusat keuangan 
dan perdagangan yang paling efektif di dunia. Pelabuhan tersibuk nomor dua di dunia 
setelah Hong Kong. Ekonomi dikontrol secara ketat dengan strategi jangka panjang 
yang jelas untuk pengembangan industri teknologi tinggi dan berbagai pelayanan.  

Politik: Di bawah pemerintahan Inggris 1824-1963. Bagian dari Federasi Malaysia 1963-
1965. Merdeka sebagai suatu demokrasi parlemen pada th. 1965. Pemerintahan 
Perdana Menteri Lee dan penggantinya Goh Chok Tong yang kuat dan bersifat 
bapakisme, telah menyediakan arah dan stabilitas untuk pertumbuhan ekonomi yang 
spektakuler. Hampir tidak ada oposisi politik yang menentang kecenderungan 
pemerintahan tunggal.  
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Doa Bagi Indonesia  

"Doa Nehemia 2" 

"Doa Nehemia 2", dengan tema "Gereja yang Bertobat bagi Pemulihan Bangsa", 
diselenggarakan oleh Tim Kerja "Doa Nehemia" (Alumni Persekutuan Mahasiswa 
Kristiani Teknik UGM Yogyakarta) dan beberapa Hamba Tuhan.  

Sebagai hasil dari pelaksanaan "Doa Nehemia" tgl. 7 Mei 2001 yang lalu, dimana Tim 
Kerja "Doa Nehemia" mendapat banyak respon positif dan masukan agar acara serupa 
dapat dilaksanakan kembali serta dapat dihadiri lebih banyak peserta, maka dengan ini 
Tim Kerja "Doa Nehemia" mengajak keikutsertaan Gereja untuk terlibat baik dalam Tim 
Kerja langsung ataupun dukungan doa pada acara "Doa Nehemia 2" yang akan 
diselenggarakan pada:  

Tema  : Gereja yang Bertobat bagi Pemulihan Bangsa  

Acara  : "Doa Nehemia 2" 
* Refleksi kehidupan Bangsa 
* Doa syafaat bagi bangsa dan negara  

Hari/Tgl.  : Jumat, 17 Agustus 2001  

Jam  : 13.00 - selesai  

Tempat  : Panin Bank Building Lt.4 Hall A/B Senayan, Jakarta 10270  

Untuk memberikan informasi selengkapnya mengenai detail acara yang telah 
diselenggarakan sebelumnya, maka telah disediakan proposal "Doa Nehemia" beserta 
pokok-pokok doa yang menjadi pergumulan kita bersama. Mohon agar beban doa ini 
dapat ikut menjadi beban doa gereja.  

Tim Kerja "Doa Nehemia 2" sungguh mengharapkan partisipasi dan dukungan dari 
Gereja baik berupa keterlibatan dalam Tim Kerja, penyebaran pokok doa dan kehadiran 
seluruh jemaat Gereja untuk hadir pada acara "Doa Nehemia 2".  

Untuk informasi langsung silakan kontak Gunawan Santoso di alamat:  

        <gunawans@panin.co.id> 

• Doakan agar Pertemuan "Doa Nehemia 2" dapat berjalan dengan baik dan juga 
segenap panitia terus bersandar pada kekuatan Allah dalam menyelenggarakan PD 
tersebut.  
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• Berdoa untuk Love Ministry yang bekerja sama dengan kami pada "Doa  Nehemia 2" ini 
dan rencananya untuk mengadakan 'safari pelayanan' ke Jawa, Bali dan Lombok mulai 
minggu ketiga Agustus 2001 ini. [Dalam kesempatan itu, mereka akan membawa VCD 
atau Video dan bahan "Doa Nehemia 2", untuk melakukan doa syafaat di kota-kota yang 
mereka kunjungi.]  

Pokok Doa 

1. Dinamisme dan pertumbuhan Gereja di Singapura dalam 20 tahun terakhir ini 
patut kita syukuri.  

2. Tantangan-tantangan utama yang dihadapi Gereja:  
1. Mengatasi dampak-dampak negatif kemakmuran dengan 

mempertahankan tingkat kerohanian dan menggunakan kekayaan secara 
efektif untuk Kerajaan Allah.  

2. Menghadapi undang-undang pemerintah yang membatasi penginjilan.  
3. Pemeliharaan kesaksian hidup dan kehidupan berkeluarga yang stabil.  
4. Kesatuan di antara gereja-gereja.  

3. Doakan untuk orang-orang yang kurang terjangkau.  
1. Orang Melayu, semua dianggap Islam melalui kelahiran, dan selama 

bertahun-tahun masyarakat ini terasing secara ekonomi.  
2. Orang India, terutama orang tua yang tidak berbahasa Inggris.  
3. Orang Cina, yang tidak berbahasa Inggris dan yang mendapat upah 

rendah.  
4. Pekerja pendatang. Berdoa untuk strategi jangka panjang yang efektif 

untuk penginjilan dan pemuridan yang mantap bagi golongan ini sebelum 
mereka kembali ke tanah airnya.  

5. Para pecandu obat bius.  
4. Doakan lembaga-lembaga Kristen yang berpusat di Singapura seperti World 

Evangelical Fellowship, Evangelical Fellowship of Asia, PPA, Youth For Christ, 
dsb., juga doakan lembaga-lembaga misi internasional yang mempunyai pusat 
pelatihan dan pengutusan di Singapura, khususnya: AsEF, International Service 
Mission (Interserve., Navigators, TLM, OM, OMF, SIM, WEC, SIL/WBT, YWAM).  

5. Doakan untuk para pemuda yang terbuka bagi Injil, dan merupakan masa depan 
yang dinamis bagi negerinya.  

6. Pelayanan dukungan.  
1. Literatur sangat banyak tersedia. Banyak bahan literatur yang dicetak di 

Singapura dan disalurkan ke negara-negara di seluruh dunia.  
2. Ada lebih dari 176 lembaga gerejawi yang terlibat dalam berbagai 

pelayanan rohani dan teknis.  

 Sumber bahan adalah ringkasan dari:  

• Buku "DOAKANLAH ASIA! Pedoman Pokok Doa untuk Negara-negara Asia";  karya 
Patrick Johnstone. [Bagian dari Buku Asli "OPERATION WORLD, The Day-by-Day 
Guide to Praying For the World"; karya Patrick Johnstone, 1993]  

• CD-ROM SABDA [Nomor Topik: 18960]  
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Kesaksian Misi: Tuhan Sanggup Melindungi  

Kita sungguh bersyukur karena memiliki Allah yang begitu luar biasa Dia Allah yang 
setia dan selalu melindungi anak-anak-Nya. Berikut ini adalah kesaksian dari Ritha M. 
yang mengisahkan tentang bagaimana Allah yang dia percaya sanggup melindungi dia 
saat melayani penduduk desa Bissau di Afrika Barat.  

 

Tgl. 14 - 22 November 2000 yang lalu saya berada di desa Bula (40 km dari Bissau) dan 
tinggal bersama keluarga pendeta. Ini adalah bagian dari program orientasi saya, agar 
lebih mengerti budaya Afrika dan juga menikmati persekutuan dengan mereka. Selama 
di sana kami pergi ke berbagai desa yang lain untuk mengadakan penginjilan dan juga 
mengunjungi orang Kristen yang tinggal di desa terpencil. Kadangkala kami harus 
berjalan jauh (10-12 km) untuk mencapai satu tempat. Terik matahari yang menyengat 
cukup menguras tenaga. Namun setelah tiba dan melihat betapa sukacitanya mereka 
menyambut kami dan juga kesediaan mereka untuk mendengar Injil maka rasa capek 
tidak terasakan lagi. Puji Tuhan saya sungguh menikmati waktu tersebut.  

Tgl. 22 November, saya kembali ke Bissau. Menyeberangi sungai dengan perahu 
adalah bagian dari perjalanan kami. Perahu memuat penumpang lebih dari daya 
tampungnya, hal ini biasa terjadi di sini. ... Waktu saya tiba di Bissau, saya langsung 
diberitahu bahwa situasi di Bissau sedang tegang. Semua teman misionari di pedesaan 
sudah dihubungi lewat radio agar mereka tidak datang ke Bissau. Tapi kemungkinan 
waktu pengumuman radio, saya sedang dalam perjalanan, sehingga saya tidak tahu. 
Bekas pimpinan militer sedang menggalang kekuatan untuk melawan pemerintah. Dan 
waktu itu kekuatan militer terbagi dua, separuh memihak pemerintah dan separuh 
memihak pemberontak. Saya tidak berpengalaman menghadapi perang seperti teman-
teman WEC yang lain yang sudah pernah menghadapi perang saudara di Bissau tahun 
yang lalu. Namun demikian, Tuhan sungguh memberi saya damai sejahtera, tanpa rasa 
takut dan panik.  

Malamnya kami berkumpul dan mengambil waktu berdoa untuk minta pimpinan Tuhan 
tentang apa yang harus kami lakukan. Apakah kami harus meninggalkan Bissau malam 
itu juga atau menunggu sampai pagi. Kalau kami pergi malam itu, maka masih ada 
kemungkinan bagi kami untuk mengungsi ke desa lain karena jalan masih terbuka. 
Hanya ada satu jalan untuk keluar dari Bissau yaitu lewat darat. Setelah berdoa, malam 
itu kami memutuskan untuk tidak pergi sampai keesokan harinya, namun kami diminta 
untuk mengepak barang-barang yang penting. Malam itu saya tidur sangat nyenyak 
mungkin juga karena kecapekan.  

Menjelang subuh saya terbangun dan mengambil waktu untuk berdoa. Ketika saya 
sedang berdoa, saya mendengar seseorang menggedor pintu gerbang. Saya langsung 
tahu bahwa sesuatu akan terjadi. Tuhan sungguh memenuhi saya dengan damai 
sejahtera-Nya. Saat itu kami diberitahu, bahwa sebentar lagi akan dilontarkan 
tembakan, untuk itu kami diminta untuk segera mengungsi. Kami masih berada di 
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tempat dan tiba-tiba terdengar dentuman senjata bertalu-talu. Meski demikian Tuhan 
tetap memberi saya sejahtera dan tanpa panik menolong teman yang lain berkemas.  

Akhirnya pimpinan kami datang dengan mobil dan kami pergi menjemput seorang ibu 
beserta 3 orang anaknya yang masih kecil dan saudaranya, karena saat itu suaminya 
sedang di Brasil. Dalam perjalanan, kami melihat begitu banyak orang dengan barang 
mereka berjalan di tengah gelap. Hati saya sangat tersentuh dan menjerit kepada 
Tuhan untuk mendoakan mereka. Kami pergi ke rumah seorang pendeta (19 km dari 
lokasi tembak-menembak). Setelah menurunkan kami, pimpinan kembali ke lokasi 
untuk menolong mengangkut para pengungsi lain.  

Setelah hari mulai terang, saya pergi ke tempat pengungsian dan memberitakan Injil. 
Puji Tuhan saat itu beberapa orang menerima Yesus. Tuhan sungguh melakukan 
mujizat di negara ini, tiba-tiba sebagian pasukan pemberontak berbalik memihak pada 
pemerintah dan akhirnya sore hari itu situasi terkendali dan mulai normal kembali. 
Pemerintahan mengumumkan lewat radio meminta agar semua orang kembali ke 
rumah mereka. Saya senang sekali, oleh karena untuk kesekian kalinya Tuhan 
melindungi saya.  

 
Sumber: Terang Lintas Budaya, Edisi 45  

Dari Meja Redaksi: Kolom Kesaksian Misi  

Dengan sangat gembira kami ingin mengundang para pembaca e-JEMMi untuk ikut 
ambil bagian dalam mengisi kolom KESAKSIAN MISI. Kolom ini akan kami buka 
minimal satu bulan sekali yang akan berisi sharing tentang pengalaman pelayanan di 
ladang misi; tentang bagaimana Allah dan kasih-Nya menjangkau orang-orang yang 
kita doakan dan layani di ladang misi. Juga pengalaman pergumulan kita di ladang misi 
masing-masing di mana Tuhan tempatkan kita. Kami yakin sharing kesaksian anda ini 
akan menjadi berkat bagi pembaca e-JEMMi yang lain dan dapat mendorong kita untuk 
semakin giat terlibat dalam pelayanan misi; baik lewat doa maupun dengan terjun 
langsung di ladang misi.  

Untuk itu silakan tulis kesaksian singkat anda (kira-kira setengah - satu halaman 
kuarto), silakan kirim lewat e-mail ke:  

< kesaksian-MISI@sabda.org >  

Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih untuk partisipasi anda dalam pelayanan 
kami dan kami tunggu kiriman kesaksian anda!!  

 

 

mailto:kesaksian-MISI@sabda.org
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Surat Anda  

Dari: tarida@ 
>Salam Kasih Yesus, 
>Terima kasih atas pengiriman JEMMI, semoga Tuhan memberkati 
>pelayanan yang telah dilakukan selama ini, dan kita bisa sama2 
>mendoakan untuk pemulihan negara Indonesia yang kita cintai ini. 

Redaksi: 
Terima kasih juga untuk dukungan doanya dan mari kita juga terus bersatu hati untuk 
mendoakan pemulihan bangsa Indonesia.  

Dari: "winoto" <djoana_winoto@> 
>Kepada yth: Pengasuh e - JEMMi 
>di Tempat 
> 
>Dengan hormat, 
>Saya ingin mengetahui dari mana pengasuh mendapatkan alamat email 
>saya, karena rasanya saya tidak pernah mengirim email ke pengasuh. 
>Tapi memang isinya jurnal ini menarik, tapi alangkah baiknya 
>pengasuh dapat memberi tahu saya dari mana mendapatkan alamat email 
>saya. Terima kasih sebelumnya. 
>Winoto 

Redaksi: 

Kami bersyukur jika anda menganggap isi jurnal ini menarik. Sedangkan mengenai 
bagaimana anda bisa terdaftar dalam milis ini, ada beberapa kemungkinan. Pertama, 
anda mendaftar sendiri. Kedua, teman anda yang mendaftarkan, atau melalui Situs. 
Terima kasih untuk pertanyaan anda. Harapan dan doa kami anda akan mendapat 
banyak berkat darinya dan jika anda ingin membagikan berkat yang anda terima dari 
jurnal ini kepada teman lain, silakan kirimkan alamat teman anda agar mereka pun ikut 
mendapat berkatnya.  

 

URL/Link Edisi ini  

• FridayFax http://www.egroups.com/groups/FridayFax/  
• IFC http://www.gospelcom.net/ifc/newsletter.shtml  

"Pemenang bukannya tidak pernah gagal, tetapi tidak pernah menyerah"  

 

 

http://www.egroups.com/groups/FridayFax/
http://www.gospelcom.net/ifc/newsletter.shtml
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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 31/Agustus/2001  
Editorial 

Salam dalam Kasih Kristus  

Pernahkah terlintas dalam pikiran anda bahwa masih banyak suku terabaikan yang 
tersebar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Lalu, bagaimana cara untuk 
menjangkau dan mengenalkan Injil bagi para penduduk suku yang sebagian besar 
masih buta huruf itu? Satu hal yang perlu kita syukuri, Allah kita yang Maha dalam 
segala hal telah mempersiapkan, menyediakan dan menggerakkan hati anak-anak-Nya 
untuk meng-"konversi" berita Injil ke dalam kaset, Film Yesus, drama, cerita-cerita, dsb. 
dalam berbagai bahasa suku untuk menjangkau mereka yang buta huruf.  

Kesaksian Misi edisi ini menceritakan tentang suku-suku Indian yang sebagian besar 
penduduknya masih buta huruf dan juga orang-orang yang terbeban untuk 
mengabarkan Berita Keselamatan melalui kaset, Film Yesus, drama, cerita-cerita, dsb. 
Meskipun belum semua suku Indian dapat dilayani, saat ini ada beberapa tim yang 
sedang mempersiapkan penerjemahan dan perekaman materi Injil ke dalam tiga 
bahasa suku Indian.  

Melihat kenyataan tersebut, dapat dipastikan bahwa saat ini banyak orang sedang 
mempersiapkan diri untuk menggenapi Amanat Agung ini secara besar-besaran, sesuai 
dengan panggilan pelayanan dan keahlian mereka masing-masing. Bagaimana dengan 
kita umat Kristen di Indonesia? Mungkin Tuhanpun tengah mempersiapkan setiap kita 
untuk ambil bagian dalam bidang pelayanan misi. Karena itu, jangan mengeraskan hati!  

Tuhan memberkati,  

Redaksi e-JEMMi  
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Sumber Misi  

Global Prayer Digest 

==> http://global-prayer-digest.org 
Global Prayer Digest adalah sebuah pelayanan dari U.S. Center for World Mission yang 
memberitakan tentang apa yang Allah telah/sedang kerjakan di seluruh dunia. Buletin 
doa harian ini memberikan panduan bagi para pendoa untuk mendoakan negara-
negara/kelompok-kelompok suku terabaikan. Topik-topik doa untuk satu bulan akan 
berfokus pada satu negara/kelompok suku tertentu, atau pada salah satu bentuk 
pelayanan (radio, Film Yesus, penyediaan kebutuhan jasmani, dsb.), atau mengulas 
tentang lembaga-lembaga misi tertentu.  

U.S. Center For World Mission 

==> http://www.uscwm.org/ 
Melalui Situs ini, anda dapat mengetahui sharing dan solusi yang disajikan oleh U.S. 
Center For World Mission dalam mengatasi kendala- kendala yang dihadapi gereja, 
misionaris dan juga lembaga misi dalam menjangkau suku-suku terabaikan. Melalui 
halaman-halaman "Endorsments and Impact, Corporate Calling, Future Goals, For 
Missionaries and Mission Leaders, Divisions, dan Resources dan Publications", anda 
diajak untuk menjelajahi Situs U.S. Center For World Mission untuk mengetahui gerak 
pelayanan mereka serta kesempatan-kesempatan apa yang tersedia untuk mendukung 
pelayanan mereka.  

World Prayer Center Dan Global Harvest Ministries 

==> http://www.wpccs.org/ [World Prayer Center] 
==> http://www.globalharvest.org/ [Global Harvest Ministries] 
Situs World Prayer Center adalah Situs yang kaya dengan sumber/info seputar DOA. 
World Prayer Center, yang merupakan salah satu bentuk pelayanan dari Global Harvest 
Ministries, memperlengkapi pusat-pusat doa dengan berita-berita harian, data, dan 
informasi tentang kebutuhan-kebutuhan yang perlu didoakan dari seluruh dunia. Melalui 
Situs ini, kita melihat pokok-pokok doa dari berbagai negara yang menceritakan tentang 
apa yang Tuhan sedang kerjakan dan dapat dijadikan panduan tentang bagaimana/apa 
yang perlu kita doakan bagi negara-negara tersebut. World Prayer Center akan 
menolong para tim pendoa agar dapat merespon dengan cepat perubahan-perubahan 
yang berkembang di seluruh penjuru dunia dan juga untuk menggerakkan umat Kristen 
agar saling mendoakan dan terlibat secara aktif dalam persekutuan doa. Untuk 
mengetahui informasi tentang World Prayer Center yang lebih lengkap:  
==> http://www.wpccs.org/prayernews/ [Prayer News] 
==> http://www.wpccs.org/prayernetwork/ [Prayer NetWork] 
==> http://www.wpccs.org/prayerroom/ [Prayer Room] 
==> http://www.wpccs.org/unlockit/ [Private Intercessors] 
==> http://www.wpccs.org/observatory/ [The Observatory] 

http://global-prayer-digest.org/
http://www.uscwm.org/
http://www.wpccs.org/
http://www.globalharvest.org/
http://www.wpccs.org/prayernews/
http://www.wpccs.org/prayernetwork/
http://www.wpccs.org/prayerroom/
http://www.wpccs.org/unlockit/
http://www.wpccs.org/observatory/
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[Sumber: ICW edisi 105/2001 -- American Christianity  

ICW edisi 088/2000 -- Doa dan Konseling] 
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Doakan Misi Dunia  

India 

Kali ini kita mulai dengan negara India dimana larangan-larangan masuknya agama 
Kristen telah mengubah strategi dalam menjangkau mereka yang terhilang dan 
memenangkan mereka bagi Kristus. G...m adalah pemimpin dari organisasi India 
Evangelical Mission yang mengatakan bahwa persekutuan-persekutuan Kristen yang 
diadakan di tempat-tempat terbuka sudah tidak banyak lagi ditemukan di India karena 
masih ada larangan-larangan untuk mengadakan persekutuan Kristen di banyak tempat 
di India. Namun, hal itu tidak mematahkan semangat organisasi ini. Sampai saat ini, 
mereka masih aktif mengadakan persekutuan dari rumah ke rumah. Organisasi ini 
menghubungi beberapa keluarga yang rumahnya bisa dipakai untuk belajar Alkitab dan 
mengundang tetangga-tetangga di sekitarnya Ancaman-ancaman dari pihak anti-Kristus 
terkadang membuat takut para penginjil dalam membagikan literatur-literatur Kristen 
kepada penduduk India.  
Sumber: Mission Network News, Agustus 2001  

• Doakan agar orang-orang Kristen di India dapat bersekutu dan beribadah dengan lebih 
leluasa.  

• Doakan agar ada lebih banyak keluarga-keluarga Kristen yang menyediakan rumahnya 
bagi persekutuan doa dan pelajaran Alkitab bagi para tetangganya.  

Indonesia 

Saat ini ada seorang hamba Tuhan, Ibrani dan istrinya, yang terbeban untuk melayani 
suku-suku Melayu yang tinggal di wilayah Sumatera. Salah satu dari suku tersebut 
adalah suku Xyzxyz. Bersyukur karena saat ini telah ada 1 orang (dan keluarganya) dari 
suku Xyzxyz yang telah menerima Yesus dalam hidup mereka. Meskipun orang ini dan 
juga keluarganya tinggal di kota, namun orang ini terbeban untuk memenangkan 
sukunya yang saat ini masih tinggal di pedesaan. Sampai saat ini dia belum berani 
untuk kembali ke desanya karena dapat dipastikan bahwa keluarganya di desa dan 
masyarakat desa tidak dapat menerima dia dan akan membunuh dia.  
Sumber: Kesaksian dari Bp. Ibrani dan istrinya.  

• Berdoa untuk pelayanan yang dilakukan oleh Bp. Ibrani dan istrinya agar senantiasa 
diberkati Tuhan dan dapat memenangkan banyak suku Melayu.  

• Doakan agar satu orang dari suku Xyzxyz ini mendapat kekuatan dari Allah dan juga 
keberanian untuk mengabarkan Injil ke desanya.  

• Berdoa juga untuk gereja-gereja yang ada di pulau Sumatera agar  mereka memiliki 
beban untuk menjangkau suku-suku Melayu yang ada di sekitar mereka.  

• Doakan para tentmakers yang saat ini terbeban dan mempersiapkan diri untuk melayani 
suku-suku terabaikan di Sumatera.  



e-JEMMi 2001 
 

339 
 

Ethiopia 

Tenalem adalah seorang penginjil dari Ethiopia yang telah melayani wilayah perbatasan 
antara Dembi Dollo dan Sudan sejak tahun 1998. Saat dia melayani suku Opo, ada satu 
permasalahan besar yang dihadapi. Suku Opo masih memuja dewa Boa dengan 
memberikan sesaji di tempat tertentu. Suku Opo takut sekali jika dewa ular yang 
mereka puja akan menyakiti mereka. Namun Tenalem mengatakan bahwa setiap orang 
yang telah percaya kepada Allah tidak perlu takut lagi. Saat Tenalem menaikkan doa, 
semua penduduk suku mendengar suara gaduh. Lalu mereka semua pergi ke tempat 
sesaji dan menemukan ular yang mereka puja telah mati. Peristiwa itu menguatkan 
iman suku Opo yang baru bertobat bahwa Yesus lebih berkuasa dari segala roh dan 
mereka menyediakan diri untuk dibaptis.  
Sumber: FRIDAY FAX: June 29, 2001  

• Doakan untuk pertumbuhan iman dari suku Opo yang telah menerima Yesus.  

• Berdoa agar mereka dapat juga memenangkan suku-suku lain yang ada  di sekitar 
mereka.  
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Doa Bagi Indonesia  

Revival Sulawesi & Halmahera 

Bulan Agustus 2001 ini, YPI kembali melakukan perjalanan ke 18 hari ke Sulawesi dan 
Halmahera (Revival Sulawesi & Halmahera) untuk mengadakan seminar dan KKR 
dengan perincian sbb:  

10,11,12 
Agustus  : Seminar dan KKR Pemulihan Keluarga di GPdI Bethesda Makasar  

13 Agustus  : Seminar Keuangan; Usahawan Makasar  

16-18 Agustus  : Seminar Hamba-hamba Tuhan dan YPI, Training Guru Sekolah Minggu, dan 
KKR Pemuda, Gorontalo  

19 Agustus  : Ibadah Pemulihan, di GISI Kalvari, Manado  

21-24 Agustus  : Seminar Pemulihan Hamba-hamba Tuhan di Halmahera  

26 Agustus  : Ibadah Pemulihan, GPdI Pusat, Manado  

27 Agustus  : Manado Bermazmur/Manado Praise Centre  

Bagi pembaca yang tinggal di kota-kota berikut ini bisa ikut menghadiri, dengan cara 
menghubungi Panitia lokal setempat. [Kiriman Pdm. Ir. Jarot W. dari Yayasan Pulihkan 
Indonesia (YPI).]  

• Berdoa supaya di Sulawesi dan Halmahera terjadi gerakan Roh Allah dan dengan 
demikian nama Tuhan semakin dimuliakan.  

• Doakan juga untuk tim YPI, perjalanan dan pelayanannya yang dilakukan di Sulawesi 
dan Halmahera.  

• Berdoa agar melalui pelayanan yang dilakukan oleh YPI banyak orang di Sulawesi dan 
Halmahera dapat dimenangkan dan dapat menjadi saksi-saksi Kristus bagi orang-orang 
di sekitarnya.  

Bencana Banjir di Nias 

Seminggu yang lalu, bencana banjir telah melanda pulau Nias. Ratusan rumah 
penduduk hancur dan banyak penduduk yang mengungsi ke daerah- daerah yang lebih 
tinggi untuk menyelamatkan diri.  
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• Doakan para penduduk yang saat ini masih membutuhkan bantuan agar mereka 
senantiasa mencari kekuatan dari Allah dalam menghadapi bencana ini.  

• Bersyukur untuk orang/lembaga/organisasi/pemerintah yang terbeban untuk 
mengirimkan bantuan pangan, papan dan sandang, karena harta benda para penduduk 
di Nias habis ditelan banjir.  
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Doa Bagi Suku  

Suku Konjo Pegunungan (Sulawesi Selatan) 

Populasi  :  150.000 jiwa  
Bahasa  :  Konjo  
Anggota Gereja  :  90 (0,06%)  
Alkitab  :  Tidak Ada  
Film Yesus  :  Tidak Ada  
Siaran radio pelayanan  :  Tidak Ada  

Suku Konjo terbagi dua, yaitu suku Konjo Pegunungan dan Konjo Pesisir. Suku Konjo 
Pegunungan terutama tinggal di wilayah pegunungan di Kecamatan Tinggi Moncong 
dengan kotanya Malino, hampir seluruh Kabupaten Gowa dan Sinjai. Wilayah 
Kalimporo/Jannaya merupakan pusat wilayah Konjo, yang memiliki keterikatan dengan 
daerah Tana toa lama dan desa-desa Konjo yang lain. Bahasa yang mereka 
pergunakan adalah bahasa Konjo yang termasuk dalam kelompok bahasa Makasar dan 
serupa dengan bahasa-bahasa lain di Sulawesi Selatan. Mayoritas suku ini bermata 
pencaharian sebagai petani. Sistem pertanian bagi hasil sangat lazim di kalangan suku 
Konjo, dimana para pekerja/penggarap menerima 1/2 atau 1/3 dari keuntungan, 
tergantung siapa yang membayar untuk benih dan keperluan tanam. Cara hidup gotong 
royong sangat melekat dalam kehidupan suku Konjo, misalnya dalam membangun 
rumah, mempersiapkan pesta, atau waktu panen. Tetapi segala hal yang telah 
dilakukan itu diperhitungkan dan mereka biasanya mengharapkan bantuan serupa bila 
kelak diperlukan. Keramah tamahan dan interaksi sosial sangat ditekankan pada suku 
Konjo. Orang Konjo 100% beragama Islam. Tetapi 75% dari orang Konjo masih 
mempertahankan praktek animisme mereka. Kebutuhan suku Konjo ini adalah teknik 
pengairan/irigasi yang tepat sehingga bisa meningkatkan hasil pertanian mereka. Selain 
itu hasil perkebunan mereka juga potensial untuk dikelola dengan lebih baik. Sikap 
orang Konjo yang positif terhadap pendidikan membuka kesempatan bagi para tenaga 
pendidik yang bisa beradaptasi dengan adat istiadat mereka untuk memotivasi mereka 
untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi.  

                                         
Sumber: CD-ROM SABDA 

Pokok Doa  

1. Bersyukur untuk 90 orang dari suku Konjo Pegunungan yang sudah mengenal Yesus. 
Doakan agar mereka dapat menjadi saksi bagi orang-orang di sekitarnya.  

2. Berdoa bagi adanya lembaga & gereja yang digerakkan oleh Tuhan untuk mengadopsi 
suku Konjo guna meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.  

3. Doakan adanya tehnik pengairan/irigasi yang tepat bagi suku Konjo ini agar hasil 
pertanian mereka dapat meningkat.  
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Kesaksian Misi: PI Bagi Suku-Suku Indian  

Anak Indian melompat ke tengah jalan yang ramai sambil merenggut secarik kertas 
warna-warni yang sedang dibagikan. Namun, saat ia melihat kertas tersebut, wajahnya 
langsung murung. Kertas tersebut penuh titik-titik kecil yang tidak dipahami maksudnya 
baik olehnya maupun oleh ayahnya.  

Dari satu juta Indian yang berada di negara bagian Oaxaca, sebagian besar 
penduduknya buta huruf. Di beberapa kelompok suku, sebagian besar penduduknya 
hanya dapat berkomunikasi dengan bahasa lokal. Bahkan mereka yang berdarah 
Spanyol hanya memiliki kemampuan baca yang sangat rendah.  

Di sekitar pasar kota Tlaxiaco, terdapat lebih dari 100.000 penduduk Mixteca Indian 
yang terbagi menjadi 15 kelompok suku. Tiga dari ke- 15 suku tersebut tidak terjangkau 
dan hampir seluruh penduduknya tidak dapat membaca dan menulis.  

Para penduduk yang tidak dapat membaca dan menulis ini berkomunikasi dengan 
bahasa lisan. Ahli bercerita di sana sangat dihargai karena merekalah yang 
menyampaikan informasi-informasi budaya kepada generasi yang akan datang. Cara-
cara efektif untuk melakukan penginjilan di daerah tersebut, biasanya dalam bentuk 
kaset, film tentang Yesus, buku-buku bergambar, flanel-flanel bergambar, drama, dan 
cerita-cerita. Semuanya disampaikan dalam bahasa lokal. Materi- materi pemuridan 
yang diambil dari Alkitab juga disampaikan dalam bahasa yang biasa mereka gunakan.  

Naikkan doa pada Tuhan dan minta agar Dia menolong para penerjemah dan para 
perekam dalam mempersiapkan materi yang sesuai bagi tiga kelompok etnis Mixteca 
yang tak terjangkau ini. Berdoa juga agar materi-materi yang mereka persiapkan dapat 
segera sampai ke tangan suku-suku ini dan menyentuh hati mereka.  

 
Sumber: Global Prayer Digest, February 10, 2001  

Surat Anda  

Dari: Grace P. <gpangest@> 
Subject: Kesaksian Kal-Bar 
 
>Kepada Yth. Pengurus e-JEMMI 
>Salam Kasih dalam Yesus Kristus, 
>Terima kasih atas pengiriman e-JEMMI, semoga Tuhan senantiasa 
>memberkati pelayanan yang telah dilakukan anak-anakNya selama ini. 
>Memang Tuhan kita adalah Tuhan yang LUAR BIASA, yang tidak akan 
>pernah meninggalkan anak-anakNya di ladang pelayanan yang penuh 
>dengan tantangan. Saya ingin menyaringkan pelayanan Misi Gereja 



e-JEMMi 2001 
 

344 
 

>saya ke pedalaman Kalimantan Barat pada bulan Juni 2000.--cut-- 
[Kesaksian selengkapnya baca di kolom SHARING KESAKSIAN di atas.] 

Redaksi: 
Terima kasih atas kiriman kesaksiannya. Kesaksian ini menolong kami dan juga 
pembaca e-JEMMi untuk menyaksikan betapa LUAR BIASA dan SETIA-nya Allah kita. 
Kiranya kesaksian ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bagi para pembaca e-
JEMMi yang juga mau sharing tentang karya Allah dalam pengalaman pelayanannya 
(atau hidupnya), silakan kirim ke alamat <kesaksian-MISI@sabda.org>.  

Dari: ignatius setyawan <pm_gitj@> 
>Terima kasih atas pokok-pokok doa yang telah disampaikan kepada 
>kami yang sebagian besar merupakan pergumulan kami, PM-GITJ. Kami 
>akan selalu bersama-sama jaringan tubuh Kristus yang lain untuk 
>berdoa dan saling mendoakan serta melayani Kristus di dunia ini. 
>Sampaikan salam kami kepada teman-teman yang lain dari kami. Tuhan 
>selalu menyertai kita sekalian 

Redaksi: 
Senang rasanya menerima surat anda dan menyaksikan semangat persekutuan anda 
untuk bersama-sama berdoa. Itu memang menjadi tujuan dari e-DOA dan juga e-JEMMi 
agar dapat menjadi salah satu sumber bahan doa bagi setiap orang/mereka yang 
menerimanya. Mari kita dukung semangat persekutuan PM-GITJ untuk berdoa dan 
saling mendoakan bersama-sama dengan jaringan tubuh Kristus yang lain.  

BTW; Redaksi tertarik untuk mengenal PM-GITJ. Bisakah anda share tentang 
visi/misi/pelayanan PM-GITJ? Kami tunggu jawabannya :) -- selamat bersekutu dan 
berdoa.  

 

URL/Link Edisi ini  

• FridayFax http://www.egroups.com/groups/FridayFax/  
• Mission Network News http://www.missionnetworknews.org/  

"Tidak ada keadaan seburuk apapun yang dapat menghalangi kita 
untuk menyatakan kebaikan Tuhan."  

 

“  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:kesaksian-MISI@sabda.org
http://www.egroups.com/groups/FridayFax/
http://www.missionnetworknews.org/
http://alkitab.mobi/?Yesaya+6%3A8
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e-JEMMi 32/Agustus/2001  
Editorial 

Salam dalam Kasih Kristus  

Pada tanggal 17 Agustus, seluruh bangsa Indonesia akan bersama-sama merayakan 
HUT KEMERDEKAAN RI ke-56. Bangsa kita telah menjadi bangsa yang dimerdekakan 
dari belenggu penjajahan jasmani.  

Berbicara tentang kemerdekaan, bagaimana dengan anda sebagai manusia rohani? 
Sudahkah anda merasakan KEMERDEKAAN sejati dari belenggu dosa dan penjajahan 
iblis? Dari Firman-Nya kita tahu bahwa hanya di dalam Yesus Kristuslah kita dapat 
menemukan KEMERDEKAAN yang sejati.  

Bagi anda yang sudah merasakan KEMERDEKAAN sejati di dalam Kristus, maukah 
anda menolong orang-orang di sekitar anda untuk juga dapat mengalami 
KEMERDEKAAN dari belenggu dosa? Sekarang saatnya bagi kita yang telah 
menemukan KEMERDEKAAN sejati untuk mensharingkannya kepada orang-orang 
yang belum mengalami KEMERDEKAAN. Untuk itu pada edisi ini kami akan sajikan 
tujuh (7) langkah praktis untuk menolong orang-orang di sekitar kita menemukan 
KEMERDEKAAN yang sejati itu.  

Selain itu kami sajikan juga kesaksian-kesaksian dari Filipina. Tajikistan, dan China 
yang menceritakan tentang beberapa pelayanan yang menyatakan arti 
KEMERDEKAAN yang sejati bagi mereka yang belum mendapatkannya.  

Selamat melayani ... Merdeka!  

Staf Redaksi  
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Artikel Misi: Langkah-Langkah Menuju Kemerdekaan Di 
Dalam Kristus  

Berikut ini adalah cuplikan dari buku karya Neil T. Anderson yang berjudul "LANGKAH-
LANGKAH MENUJU KEMERDEKAAN DI DALAM KRISTUS" (Steps to FREEDOM in 
Christ) yang berisi tentang langkah-langkah yang harus ditempuh orang Kristen untuk 
memperoleh KEMERDEKAAN yang sejati.  

 
[Bagi anda yang ingin Buklet lengkap, hubungi: <endah@sabda.org>]  

Langkah-langkah akan diawali dengan "Doa" dan "Pernyataan" seperti tertulis di bawah 
ini. Jika anda mengikuti langkah-langkah ini tanpa didampingi oleh siapa pun, maka 
anda harus mengubah kata-kata ganti yang digunakan dari "kami" menjadi "saya".  

Doa 

"Bapa Surgawi. Kami menyadari kehadiran-Mu dalam ruangan ini dan di dalam 
kehidupan kami. Hanya Engkaulah satu-satunya Allah yang mahatahu, mahakuasa, 
dan mahahadir. Kami bergantung pada-Mu, karena kalau kami terpisah dari Kristus 
kami tidak dapat melakukan apapun. Kami berdiri di atas kebenaran bahwa segala 
kuasa baik di surga dan di bumi sudah diberikan kepada Kristus yang sudah 
dibangkitkan dari kematian, dan karena kami berada di dalam Kristus, kami ikut memiliki 
kuasa itu untuk menjadikan orang-orang dari segala suku bangsa murid Kristus dan 
melepaskan mereka dari belenggu Iblis. Kami mohon agar Engkau memenuhi kami 
dengan Roh KudusMu dan memimpin kami ke dalam segala kebenaran. Kami berdoa 
agar Engkau melindungi kami sepenuhnya serta membimbing kami. Dalam nama Yesus 
kami berdoa. Amin."  

Pernyataan 

"Di dalam nama dan wibawa dari Tuhan Yesus Kristus, kami memerintahkan Iblis dan 
semua roh-roh jahat untuk melepaskan _______________________ <nama> 
agar_______________________ <nama> dapat bebas untuk mengenal dan memilih 
melakukan kehendak Allah. Sebagai anak-anak Allah yang memerintah bersama 
Kristus di surga, kami bersehati bahwa setiap musuh Tuhan Yesus Kristus diikat dan 
dibungkamkan. Kami berkata kepada Iblis dan semua anak buahnya yang jahat bahwa 
kamu tidak dapat menanamkan perasaan sakit atau derita apapun atau dengan cara 
apapun yang menghalangi terlaksananya kehendak Allah di dalam kehidupan 
_______________________ <nama>."  

Persiapan 

Untuk menjalankan LANGKAH-LANGKAH MENUJU KEMERDEKAAN DI DALAM 
KRISTUS, anda perlu lebih dahulu meninjaulah kembali peristiwa- peristiwa yang 

mailto:endah@sabda.org
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pernah terjadi dalam kehidupan anda agar anda dapat melihat secara khusus bidang-
bidang yang perlu mendapat perhatian. --cut--  

Langkah 1: Pilihlah Kenyataan Bukan Kepalsuan 

Langkah pertama untuk mencapai kemerdekaan dalam Kristus adalah melepaskan 
keterlibatan anda dari praktek-praktek okultisme (kuasa gaib) baik yang dulu anda alami 
ataupun sekarang ini, yaitu praktek- praktek yang berhubungan dengan ajaran-ajaran 
palsu atau kekuatan gaib yang berasal dari Iblis. Anda perlu untuk melepaskan kegiatan 
apapun dan meninggalkan kelompok manapun yang menyangkal Yesus Kristus, yang 
menawarkan bimbingan melalui sumber-sumber lain selain yang berasal dari wibawa 
mutlak Firman Allah, atau yang menuntut adanya bentuk-bentuk pentahbisan, upacara, 
atau perjanjian- perjanjian yang rahasia. --cut--  

Langkah 2: Pilihlah Kebenaran Bukan Tipu Muslihat 

Kebenaran yang dimaksudkan di sini ialah Firman Allah yang telah diwahyukan, tetapi 
kita perlu mengakui kebenaran itu dari dalam batin kita (Mazmur 51:8). Ketika Daud 
hidup dalam kebohongan, dia sangat menderita. Pada akhirnya, ketika ia menemukan 
kemerdekaan dengan cara mengakui kebenaran itu, dia menulis, "Berbahagialah orang 
... yang tidak berjiwa penipu" (Mazmur 32:2). Kita harus membuang semua dusta dan 
menyampaikan kebenaran di dalam kasih (Efesus 4:15,25). Seseorang yang berpikiran 
sehat adalah orang yang menghadapi kenyataan dan relatif bebas dari kekuatiran. 
Kedua watak itu harus ada di dalam orang Kristen yang telah menerima kebenaran dan 
meninggalkan tipu muslihat. --cut--  

Langkah 3: Pilihlah Pengampunan Bukan Kepahitan 

Kita perlu mengampuni orang-orang lain supaya Iblis tidak dapat memanfaatkan kita (2 
Korintus 2:10-11). Kita harus bermurah hati sebagaimana Bapa surgawi kita yang 
penuh dengan kemurahan hati (Lukas 6:36). Kita harus mengampuni sebagaimana kita 
sudah diampuni (Efesus 4:31-32). --cut--  

Langkah 4: Pilihlah Ketaatan Bukan Pemberontakan 

Kita tinggal di tengah-tengah angkatan yang suka memberontak. Banyak orang 
beranggapan bahwa mereka berhak duduk di kursi para penguasa yang berada di atas 
mereka. Memberontak terhadap Allah dan kuasa-Nya berarti memberi kesempatan 
kepada iblis untuk menyerang. Sebagai jenderal kita yang tertinggi, Tuhan berkata, 
"Marilah masuk ke dalam barisan dan ikutlah Aku. Aku tidak akan membawa kamu ke 
dalam pencobaan, tetapi Aku akan melepaskanmu dari yang jahat" (Matius 6:13).  

Ada dua tanggung jawab Alkitabiah yang kita miliki sehubungan dengan para 
penguasa: Mendoakan mereka dan tunduk kepada mereka. Allah mengizinkan kita 
untuk bersikap tidak tunduk kepada para pemimpin duniawi hanya apabila mereka 
meminta kita untuk melakukan apa yang dilarang oleh Allah. --cut--  

http://alkitab.mobi/?Mazmur+51%3A8
http://alkitab.mobi/?Mazmur+32%3A2
http://alkitab.mobi/?Efesus+4%3A15
http://alkitab.mobi/?Korintus+2%3A10
http://alkitab.mobi/?Lukas+6%3A36
http://alkitab.mobi/?Efesus+4%3A31
http://alkitab.mobi/?Matius+6%3A13
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Langkah 5: Pilihlah Kerendahan Hati Bukan Kesombongan 

Kesombongan memusnahkan hidup. Kesombongan berkata, "Saya dapat 
melakukannya! Saya dapat mengatasi sendiri persoalan ini tanpa campur tangan Allah 
atau pertolongan siapapun." Oh, kita tidak dapat! Kita mutlak memerlukan Allah, dan 
kita sangat membutuhkan satu dengan yang lain. Paulus menulis, "Kita beribadah oleh 
Roh Allah, dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal 
lahiriah" (Filipi 3:3). Kerendahan hati adalah keyakinan yang diletakkan pada tempat 
yang semestinya. Kita harus "Kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya" 
(Efesus 6:10). Yakobus 4:6-10 dan 1 Petrus 5:1-10 menyatakan bahwa kesombongan 
mengakibatkan timbulnya pergumulan-pergumulan rohani. --cut--  

Langkah 6: Pilihlah Kemerdekaan Bukan Keterikatan 

Langkah berikutnya untuk menuju kelepasan atau kemerdekaan adalah mengatasi 
kebiasaan berdosa. Mungkin orang-orang yang terjebak dalam perangkap "berdosa-
mengakui-berdosa-mengakui" perlu mengikuti petunjuk-petunjuk yang ada dalam 
Yakobus 5:16, "Hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, 
supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat 
besar kuasanya." Carilah orang yang tepat, yang dapat mendoakan anda dan anda beri 
hak untuk mengawasi diri anda. Beberapa orang lain mungkin perlu mempercayai 1 
Yohanes 1:9, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia 
akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Arti 
dari mengaku ialah bukan berkata "maafkan saya", melainkan "Saya melakukannya." --
cut--  

Langkah 7: Pilihlah Penolakan Bukan Penyerahan 

Penyerahan yang dimaksud di sini adalah secara tidak sengaja memberikan diri atau 
menyetujui tanpa persetujuan (menyerah). Langkah terakhir menuju kemerdekaan 
adalah melepaskan semua dosa dari nenek moyang anda dan kutukan apapun 
bentuknya yang barangkali sudah ditujukan pada anda. Dalam memberikan Sepuluh 
Hukum, Allah berfirman, "Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun 
yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di 
bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab 
Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa 
kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang- orang 
yang membenci Aku!" (Keluaran 20:4-5). --cut--  

Sumber:  
• Buku Asli : Steps to FREEDOM in Christ (Neil T. Anderson)  

Terjemahan: Langkah-langkah Menuju Kemerdekaan di dalam Kristus  
Penerbit  : Sekolah Tinggi Teologia Injili Indonesia, Yogyakarta 
 Penerjemah: Tim Konseling STII  

• CD SABDA dengan Nomor Topik: 17803  

http://alkitab.mobi/?Filipi+3%3A3
http://alkitab.mobi/?Efesus+6%3A10
http://alkitab.mobi/?Yakobus+4%3A6
http://alkitab.mobi/?Petrus+5%3A1
http://alkitab.mobi/?Yakobus+5%3A16
http://alkitab.mobi/?Yohanes+1%3A9
http://alkitab.mobi/?Keluaran+20%3A4-5
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Sumber Misi  

Campus Crusade For Christ 

 
==> http://www.campuscrusade.com/ 
Campus Crusade For Christ adalah sebuah pelayanan internasional yang mempunyai 
misi untuk memenangkan jiwa para mahasiswa di berbagai kampus di seluruh dunia. 
Situs Campus Crusade for Christ Ministry Resources menyediakan sekitar 400 alat/cara 
efektif yang dapat digunakan untuk memenangkan jiwa bagi Kristus, bagaimana 
membangun iman mereka dan juga cara mengutus mereka agar dapat memenangkan 
jiwa, termasuk Traktat "Four Spiritual Laws" (Empat Hukum Rohani). Halaman-halaman 
lain yang sarat dengan informasi adalah Evangelism, Discipleship, Missions, Adult 
Ministry, Singles Ministry, College Ministry, Youth Ministry, Children's Ministry, dan 
Sports Outreach. Selain itu, juga ditampilkan Christian Living Tips, dan link-link ke Situs 
Web Campus Crusade lainnya. Bagi anda yang ingin belajar bagaimana memenangkan 
jiwa bagi Kristus, silakan kunjungi Situs ini.  

Great Comission 

==> http://www.greatcom.org/indonesian (Siapakah ISA) 
==> http://www.greatcom.org/indonesian/jesusfil.htm (Film ISA) 
==> http://www.greatcom.org/ 
Cerita tentang Yesus dengan judul "Siapakah ISA?" dapat anda temukan saat 
berkunjung ke alamat Situs Great Comission versi bahasa Indonesia, Bila anda 
mempunyai banyak pertanyaan tentang siapakah ISA dan masih ragu-ragu untuk 
mempercayai-Nya, maka halaman-halaman utama dalam Situs ini dapat menolong 
anda -- "Siapakah Isa?" (artikel), "Mengenal Isa secara Pribadi" (Buklet 4 Hukum 
Rohani), "Video Isa Almasih" (Film Isa), dan "Bukan Sekedar Tukang Kayu" (Buku karya 
Josh McDowell) --  

Freedom In Christ Ministries 

==> http://www.ficm.org/whoami.htm 
==> http://www.ficm.org/ 
Pelayanan "Freedom in Christ" yang dimulai oleh Neil T. Anderson (penulis dari buku 
yang dimuat dalam kolom ARTIKEL MISI di atas) telah memberi dampak positif yang 
luas di kalangan masyarakat Kristen Amerika dan di tempat-tempat lain. Mereka 
melayani dengan keyakinan bahwa: "Understanding your identity in Christ is absolutely 
essential for your success at living a victorious Christian life." [Mengerti identitas anda 
dalam Kristus adalah syarat mutlak untuk anda dapat mengalami hidup Kristen yang 
berkemenangan.] Situs ini menyajikan informasi-informasi yang dapat menolong anda 
menemukan jati diri di dalam Kristus, a.l.: The Online Resources Center, Christian 
Counseling, Freedom in Christ Radio program, Newsletter, dan Prayer Page. Juga 
tersedia link-link yang akan memperluas wawasan anda, misalnya link ke Situs "Youth 
Ministry", dan "Recovery Ministry".  

http://www.campuscrusade.com/
http://www.greatcom.org/indonesian
http://www.greatcom.org/indonesian/jesusfil.htm
http://www.greatcom.org/
http://www.ficm.org/whoami.htm
http://www.ficm.org/
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Doakan Misi Dunia  

Filipina 

Sebuah proyek misi yang bergerak dalam pelayanan medis merupakan sarana yang 
digunakan untuk membawa ratusan orang datang pada Kristus di Filipina. "Christian In 
Action" (CIA) baru saja kembali dari kepulauan Negros dimana 90 dokter umum, dokter 
gigi, perawat- perawat dan para personel pendukung telah bekerja sama dengan gereja 
lokal untuk mengobati penduduk yang membutuhkan. D.S. dari CIA berkata, "Kami 
benar-benar merasa istimewa selama merawat sekitar 8.000 orang. Kami memiliki 
kesempatan untuk sharing mengenai Injil dengan setiap orang yang kami rawat, Dan 
hasilnya, sekitar 4.700 orang bersedia menerima Kristus." D.S. berkata orang-orang 
Kristen setempat juga turut terlibat dalam kehidupan para petobat baru ini. "Pendeta-
pendeta setempat telah membuat komitmen dengan kita (CIA) untuk melakukan follow 
up secara ekstensif kepada orang-orang yang telah memberikan respon terhadap Injil. 
Para pendeta bekerja sama dengan para petobat baru secara pribadi guna mendorong 
mereka untuk bersekutu bersama di gereja lokal."  
Sumber: Mission Network News, May 18, 2001  

• Mari bersyukur untuk setiap petobat baru dan doakan proses  follow-up yang saat ini 
dilakukan oleh pendeta-pendeta lokal.  

• Doakan Christian In Action agar melalui pelayanan mereka, banyak  penduduk Filipina 
dapat mengenal Injil.  

Tajikistan 

Memberikan perhatian pada kebutuhan fisik dapat membuka pintu bagi sharing Injil di 
negara Tajikistan yang mayoritas penduduknya beragama Islam. G.R. dari Medical 
Ambassadors, misalnya, mengatakan bahwa organisasinya membantu masyarakat 
setempat mengeringkan sebuah kanal. "Penduduk lokal dari sebuah desa kecil di 
bagian Barat Daya Tajikistan memiliki masalah dengan saluran air. Sebagai akibatnya, 
mereka terkena malaria, tanaman tidak tumbuh sebab terendam air dan lantai-lantai 
rumah mereka lembab." G.R. menambahkan bahwa pekerjaan semacam ini membuka 
pintu bagi persahabatan di antara para pekerja dari Medical Ambassadors dengan 
penduduk Tajikistan, walaupun terdapat perbedaan agama di antara mereka.  

Seorang wanita Kristen keturunan Tajik sedang mengajar sekelompok wanita Tajikistan 
tentang pentingnya kesehatan dan dia dapat diterima dengan baik oleh penduduk 
setempat. Sekarang, para penduduk Tajikistan diharapkan menjadi lebih terbuka 
(terutama bagi Injil) di masa yang akan datang.  
Sumber: WHAT IN THE WORLD...is God doing? June 2001  

• Doakan agar pelayanan yang dilakukan oleh Medical Ambassadors dapat menolong 
penduduk Tajikistan untuk mengenal Yesus.  
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• Berdoa juga agar Allah melembutkan hati mereka sehingga mereka  menjadi lebih 
terbuka dalam segala hal.  

China 

Seorang nenek beretnis China menatap seorang wanita dan anaknya dengan 
tersenyum simpul. Nenek ini telah menyebarkan 40.000 Alkitab, yang merupakan salah 
satu bagian dalam pelayanan yang dilakukan "Voice of the Martyrs", selama lebih dari 
10 tahun. Nenek berkata: "Saya hanya dapat melihat suami saya satu minggu dalam 
setahun, dan saya tidak dapat melihat cucu saya. Polisi-polisi mencoba menangkap 
saya saat saya pindah dari satu propinsi ke propinsi yang lain."  

"Kami akan menceritakan kisah Nenek saat di Amerika nanti", kata wanita itu dan 
anaknya. Emosi mereka tergetar melihat pengorbanan. Sambil mengibaskan 
tangannya, dia menyahut dalam bahasa Mandarin. "Apa katanya?" tanya wanita itu 
pada penerjemah. "Dia berkata bahwa sesampainya kalian nanti di Amerika, kalian 
tidak perlu bercerita tentang dia. Tetapi lebih baik ceritakan pada orang-orang di sana 
tentang Yesus."  
Sumber: NEWSBRIEF--2001-06-21  

• Doakan untuk pelayanan PI di China dan juga orang-orang yang terbeban, seperti si 
nenek, untuk melakukan menyebarkan Injil.  

• Berdoa agar setiap pelayanan mereka dapat membuahkan hasil dan semakin berlimpah 
bagi penduduk di China yang mengenal Yesus.  
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Doa Bagi Indonesia  

Hut Kemerdekaan Ri Ke-56 

• HUT KEMERDEKAAN RI ke-56 akan diperingati bersama pada tanggal  17 Agustus. 
Berdoa agar semangat kemerdekaan tahun ini dapat mendorong kita untuk tetap optimis 
dalam menyambut hari depan bangsa yang lebih baik.  

• Jalan yang dihadapi pemerintahan baru saat ini tidaklah mudah. Banyak masalah dalam 
negeri yang perlu segera diselesaikan. Mari doakan agar melalui kabinet baru yang 
terbentuk ini akan tercipta pemerintahan demokratis, yang mempunyai integritas, 
kemampuan, dan moralitas dalam melaksanakan reformasi di segala bidang.  

• Juga berdoa agar perayaan-perayaan 17-an yang diadakan tidak  menyulut terjadinya 
kerusuhan.  

Orang-orang Kristen di Indonesia  

"Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah 
kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam 
dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih." (Galatia 5:13) < 
http://www.bit.net.id/SABDA-Web/Gal/T_Gal5.htm 5:13 >  

• Mengucap syukur bila saat ini kita telah menemukan KEMERDEKAAN sejati di dalam 
Kristus. Berdoa agar kita diberi kekuatan untuk bertobat dan tidak lagi hidup dalam dosa.  

• Berdoa supaya kita dapat menjadi saksi-saksi Kristus dan tergerak saat melihat orang-
orang di lingkungan kita yang belum menemukan KEMERDEKAAN sejati.  

• Bersama-sama bersatu hati untuk mendoakan bangsa, pemerintah, propinsi, kota, dan 
juga kesatuan gereja-gereja di Indonesia.  

  

http://alkitab.mobi/?Galatia+5%3A13
http://www.bit.net.id/SABDA-Web/Gal/T_Gal5.htm
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Doa Bagi Suku  

Suku Mamboru (Nusa Tenggara) 

Wilayah  : Nusa Tenggara  
Jumlah Penduduk  : 15.000  
Kristen yang diketahui  : kurang dari 10 orang  
Alkitab  : Belum  
Film Yesus  : Belum  
Penginjilan Radio  : Belum  

Suku Mamboru tinggal di barat laut pulau Sumba sebelah selatan Pulau Flores, 
tepatnya di Kabupaten Sumba Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur. Bahasa Orang 
Mamboru adalah bahasa Sumba dengan dialek Wajiwa atau Wewewa. Suku ini 
mempunyai mata pencaharian sebagai petani, berladang dan beternak. Hasil ternak 
mereka adalah kerbau, sapi, kuda, ayam dan babi. Kini, sebagian dari mereka memilih 
untuk membuat tenun ikat, bertukang dan menjadi pegawai. Suku ini masih kuat 
kepercayaan animismenya dan masih mempertahankan kepercayaan leluhurnya yaitu 
Merapu. Masyarakat Mamboru membutuhkan peningkatan pembangunan fisik dan non-
fisik. Masih banyak sekolah dan puskesmas yang harus didirikan. Hal ini dapat 
meningkatkan kualitas mereka. Namun, kebutuhan utama mereka adalah 
dilepaskannya mereka dari kuasa kegelapan yang mengikat mereka lewat kepercayaan 
leluhur.  

 
Sumber: CD-ROM SABDA  

Pokok Doa  

1. Berdoa agar Allah membuka hati setiap orang suku Mamboru dimerdekakan dari 
belenggu dosa dan hidup bagi Kristus.  

2. Doakan beberapa orang suku Mamboru yang sudah mengenal Yesus supaya mereka 
dapat terus bertumbuh secara rohani.  

3. Doakan agar kehadiran orang percaya dapat menjadi saksi bagi mereka yang masih 
hidup dalam kegelapan.  

4. Berdoa agar pemerintah setempat memberikan perhatian pada suku Mamboru terutama 
dalam melaksanakan pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan.  

Surat Anda  

Berikut ini adalah kiriman informasi dari Wahyudi Triwiyanto tentang program-program 
studi misi yang disediakan oleh Sekolah Tinggi Teologia Terpadu PESAT Salatiga. STT 
ini baru saja memulai tahun ajaran barunya di bulan Agustus ini.  
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Dari: "Wahyudi Triwiyanto" 
>Yth. Pimpinan dan staf 
>Berkenaan dengan penerimaan mahasiswa Baru Sekolah Tinggi Teologia 
>Terpadu PESAT Salatiga, maka kami mohon dipublikasikan ke rekan- 
>rekan yang rindu dan sedang mencari kehendak Tuhan untuk melayani 
>Dia. Adapun berita penerimaan mahasiswa baru STT terpadu adalah 
>sebagai berikut: 
>STT Terpadu Salatiga merupakan salah satu sekolah teologia yang 
>menyiapkan anak-anak Tuhan yang terpanggil untuk: 
>1. menjadi berkat bagi bangsa Indonesia dalam menjawab tantangan 
> dan pergumulan bangsa. 
>2. menjadi hamba Tuhan yang menjangkau masyarakat pedesaan dan suku- 
> suku terabaikan yang belum mendengar berita Injil. 
>3. menjadi motivator pembangunan desa untuk mengangkat harkat dan 
> martabat masyarakat pedesaan dan suku-suku terabaikan. 
>4. menjadi pemimpin Kristen yang misioner, mendemonstrasikan kuasa 
> Allah, berhati misi dan memiliki kepedulian sosial bagi 
> masyarakat pedesaan dan suku-suku terabaikan. 
>Adapun program-program studi yang disediakan adalah: 
>1. D-2 Misiologi dalam bidang pendidikan TK dan Pembangunan 
> Masyarakat. 
>2. D-2 Misiologi dalam bidang pendidikan SD dan pembangunan 
> Masyarakat. 
>3. D-2 Misiologi dan Pembangunan Masyarakat. 
>4. S-1 Misiologi dan Pembangunan Masyarakat (Kuliah padat) 
>5. S-1 Pertumbuhan Gereja dan Pembangunan Masyarakat. (kuliah 
> padat) 
>6. Sarjana Pembaharu Desa (SPD) 
>Pendaftaran ditutup tanggal 4 Agustus 2001, Seleksi dan Orientasi 
>Tanggal 6-11 Agustus 2001. Biaya Seleksi dan orientasi Rp. 75.000,- 
>(termasuk akomodasi dan konsumsi selama orientasi). Untuk 
>keterangan lebih lengkap menghubungi: 
> Sekretariat STT Terpadu PESAT Salatiga 
> PO. Box 165 Salatiga 
> e-mail: <st3holy@indo.net.id>. 
>Dekan Wilayah STT Terpadu PESAT Salatiga, Wahyudi Triwiyanto. 

Redaksi: 
Terima kasih atas kiriman informasinya. Semoga informasi ini berguna bagi rekan-rekan 
yang rindu untuk melayani Tuhan terutama di bidang pelayanan misi ke desa-desa.  

 

URL/Link Edisi ini  

• FridayFax http://www.egroups.com/groups/FridayFax/  
• IFC http://www.gospelcom.net/ifc/newsletter.shtml  

mailto:st3holy@indo.net.id
http://www.egroups.com/groups/FridayFax/
http://www.gospelcom.net/ifc/newsletter.shtml
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• WHAT IN THE WORLD... http://www.cmd.org.nz/what  

"Tidak ada keadaan seburuk apapun yang dapat menghalangi kita 
untuk menyatakan kebaikan Tuhan."  

 

“  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/what
http://alkitab.mobi/?Yesaya+6%3A8
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e-JEMMi 33/Agustus/2001  
Editorial 

Salam dalam Kasih Kristus,  

Perbedaan kasta yang terjadi di negara India sungguh sangat tidak sesuai dengan 
harkat manusia yang sebenarnya. Hal ini telah membuka peluang bagi penyelewengan 
akan hak asasi manusia. Apa yang ditawarkan dalam Kekristenan, yang menaruh 
manusia sama sederajat di hadapan Tuhan, tentu sangat menarik orang-orang yang 
berasal dari kasta rendah. Ini dapat menjadi suatu kesempatan yang sangat baik untuk 
masuknya Injil. Namun demikian di sisi negatif hal ini bisa menjadi bumerang karena 
ada kemungkinan mereka berpindah ke agama Kristen hanya karena ingin berubah 
status tanpa pengertian iman yang benar. Bagaimana kita bisa berdoa bagi 
gereja/organisasi pelayanan Kristen di India yang menghadapi masalah seperti ini? 
Silakan baca kisah dalam kolom "Kesaksian Misi" di bawah ini.  

Selain itu kita juga akan membaca beberapa kesaksian dari pelayanan untuk orang-
orang Kristen yang teraniaya. Biarlah melalui informasi ini kita dapat mencari 
hikmahnya dan juga mencari strategi bagaimana berdoa bagi mereka.  

Akhir kata, selamat menikmati edisi saat ini, selamat melayani dan selamat berdoa.  

Staf Redaksi  
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Sumber Misi  

Christian Solidarity Worldwide 

 
==> http://www.csw.org.uk/ 
Christian Solidarity Worldwide adalah pelayanan yang bekerja untuk memperjuangkan 
kemerdekaan beragama bagi orang-orang Kristen yang teraniaya, menolong orang-
orang yang mengalami penindasan, anak-anak terlantar dan korban-korban bencana 
alam di seluruh dunia. Sesuai dengan misinya tersebut, maka dalam Situs Christian 
Solidarity Worldwide, anda akan menjumpai halaman-halaman yang menggambarkan/ 
mendukung pelayanan mereka seperti 'We Need YOU!', 'Latest News', 'Country 
Profiles', 'Trip Reports', 'Prayer Calendar', 'Testimonials', dan 'OUTCRY!'. Untuk 
mengetahui informasi lebih lengkap tentang Christian Solidarity Worldwide, anda dapat 
menjelajahi halaman 'About Us'.  

Persecuted Church News 

 
==> http://www.worldevangelical.org/persec.html 
Situs ini menyajikan berita-berita tentang gereja-gereja teraniaya di seluruh dunia, 
seperti di India, Malaysia, Tajikistan, Sri Lanka, Nigeria, Indonesia, dsb. Dua panduan 
doa dalam bahasa Inggris juga disediakan ("Religious Liberty Conference" dan 
"Religious Liberty Prayer List"), dan anda dapat subscribe versi emailnya dengan 
menghubungi alamat :  

    <MarkAlbrecht@xc.org> -- Religious Liberty Conference 

atau <rl-prayer@crossnet.org.au> -- Religious Liberty Prayer List  

  

http://www.csw.org.uk/
http://www.worldevangelical.org/persec.html
mailto:rl-prayer@crossnet.org.au
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Doakan Misi Dunia  

Zimbabwe 

"Ini benar-benar sesuai dengan waktunya Tuhan untuk merintis berdirinya 10.000 
gereja baru di Zimbabwe," menurut laporan seorang misionaris dari DAWN Ministries. 
Di pertengahan tahun 1980, para pemimpin Kristen nasional memutuskan untuk bekerja 
sama dalam sebuah koalisi misionaris besar-besaran. "Dari puluhan ribu orang yang 
menyatakan keinginan mereka untuk menjadi pengikut Kristus, hanya sedikit dari 
mereka yang dapat terintegrasi dalam gereja. Selama bertahun-tahun, puluhan 
pertemuan dan KKR besar-besaran telah membuat jenuh dan membingungkan orang-
orang Kristen. Akhirnya orang- orang Kristen menyadari betapa perlunya strategi yang 
proaktif, dan ide multiplikasi gereja-gereja baru dianggap penting agar dapat 
merencanakan program-program penginjilan yang tumbuh di tanah subur. Strategi 
"Target 2000" dicanangkan. Tahun 2000 sudah berakhir, dan hasil yang dicapai: 
Zimbabwe, dengan jumlah penduduk sebanyak 12 juta jiwa, kini telah memiliki lebih dari 
20.000 gereja, atau untuk setiap 600 penduduk terdapat satu gereja. Rencana untuk 
"menjangkau wilayah-wilayah yang paling terabaikan" pada sepuluh tahun mendatang 
akan dibicarakan dalam konferensi yang diadakan pada tanggal 3-7 September 2001. 
Pertumbuhan gereja yang sangat cepat di sebuah negara yang kacau politiknya, 
banyak korupsi dan gagal perekonomiannya, adalah realitas yang terjadi terus-
menerus. Hal ini dapat menjadi contoh dan memberikan dorongan bagi negara-negara 
lain.  
Sumber: FRIDAY FAX, August 3, 2001  

• Doakan agar puluhan ribu gereja yang ada di Zimbabwe dapat  menolong proses follow-
up bagi para penduduk Zimbabwe yang telah percaya Yesus.  

• Berdoa juga untuk rencana menjangkau wilayah-wilayah yang paling terabaikan di 
Zimbabwe yang akan dibicarakan dalam konferensi tgl 3-7 September 2001.  

Internasional 

Dalam sebuah buku baru dinyatakan bahwa penginjilan mungkin dilakukan di negara-
negara yang tertutup bagi Injil. Buku ini berjudul "God's Secret Agent [Agen Rahasia 
Allah]" dan ditulis oleh Jerry Jenkins. Buku ini menceritakan tentang pelayanan PI yang 
dilakukan Sammy Tippit, seorang penginjil, di negara-negara komunis dan Islam di 
seluruh dunia. "Tidak ada negara di dunia yang terlalu sulit. Tidak ada tempat, tidak ada 
orang, tidak ada individu yang sangat tertutup yang tidak dapat dibukakan oleh Allah." 
Tippit saat ini masih menjelajahi negara-negara yang penuh tantangan. Dia rindu dapat 
pergi ke sebuah negara yang tertutup bagi Injil (dan belum pernah dikunjunginya) di 
bulan Oktober nanti, dia membutuhkan banyak dukungan doa. "Jumlah orang Kristen 
yang dibunuh di negara ini menduduki rekor tertinggi bila dibandingkan dengan negara-
negara lainnya. Dapat dipastikan bahwa apapun cara pelayanan yang dilakukan untuk 
menjangkau penduduk di negara itu akan menghadapi banyak kesulitan. Karena itu, 
kami membutuhkan banyak dukungan doa. Pelayanan PI pernah dicoba dilakukan di 
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negara ini dan yang terakhir dilakukan banyak diantara anggota pelayanan ditembaki, 
dibunuh, dan ada juga yang ditahan." Namun Tippit tetap percaya bahwa rintangan-
rintangan seperti itu pasti dapat diatasi, dan Injil dapat disharingkan secara bebas di 
negara itu.  
Sumber: Mission Network News, August 3rd 2001  

• Doakan pelayanan dan rencana Sammy Tippit untuk mengadakan pelayanan PI di 
negara-negara yang tertutup bagi Injil.  

• Doakan rencana kepergiannya ke negara yang masih tertutup bagi Injil (dan belum 
pernah dikunjunginya) pada bulan Oktober nanti.  

• Doakan agar Allah membuka setiap hati yang tertutup dan menyiapkannya untuk Injil.  

Asia Timur 

Baptist International Missions Board melaporkan bahwa Samson adalah seorang yang 
bertubuh kecil namun memiliki iman yang besar. Samson dulunya adalah seorang non-
Kristen, namun dia menerima Yesus tahun 1987. Dia memulai pelayanan penuh waktu 
pada tahun 1997, ketika dia berubah dari penginjil kota menjadi penginjil desa dan 
mendirikan sebuah gereja rumah. Gubernur di daerahnya mengirimkan empat polisi 
untuk memata-matai pertemuan orang-orang Kristen di rumahnya. Mata- mata itu 
datang dari minggu ke minggu tapi justru akhirnya menjadi tertarik dengan Injil, dan 
mereka segera mulai menghadiri PA pada hari Rabu sebagai tambahan pertemuan hari 
Minggu dimana mereka diperintah untuk menjadi mata-mata. Dua di antara mereka 
menjadi Kristen dan bergabung dengan gereja. Tetangga Samson adalah seorang 
dukun yang tidak menyukai kegiatan orang-orang Kristen di sebelah rumahnya. Dia 
mengucapkan kutukan melawan pertemuan-pertemuan tersebut, bahkan dia mencoba 
mengganggu mereka dengan musik yang keras, namun orang-orang Kristen tersebut 
malah berdoa bagi dukun itu dan bagi pertobatannya. Sekarang ada 27 orang yang 
bersekutu dalam rumah Samson. Selain itu, Samson juga memimpin tujuh gereja rumah 
lainnya yang beranggotakan sekitar 10 orang.  
Sumber: FRIDAY FAX, August 3, 2001  

• Doakan agar Tuhan memakai Samson dan pelayanannya yang luar biasa, sehingga 
semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan.  

• Doakan agar orang-orang yang telah percaya mau bersaksi bagi orang-orang di 
sekitarnya.  

• Doakan agar Samson dapat memenangkan orang-orang yang berusaha  
mengganggunya bagi Kristus.  
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Doa Bagi Indonesia  

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pembaca e-JEMMi yang telah 
mendoakan acara "Doa Nehemia 2", yang diselenggarakan oleh Tim Kerja "Doa 
Nehemia" (Alumni Persekutuan Mahasiswa Kristiani Teknik UGM Yogyakarta, Love 
Ministry dan beberapa Hamba Tuhan), pada tanggal 17 Agustus 2001 di Jakarta.  

Berikut ini adalah Pokok Doa Nehemia yang juga dapat kita gunakan untuk mendoakan 
bangsa dan negara Indonesia.  

Pokok Doa Nehemia  

INDONESIA diciptakan TUHAN berupa negeri yang indah dan penuh kedamaian, 
senyuman, keramahan dan sapa menjadi ciri negeri yang mashur di antara bangsa-
bangsa. NAMUN, sejarah kebesaran bangsa telah berubah menjadi derita hidup. 
Penguasa berebut pengaruh. Kehidupan rakyatnya jatuh ke jurang paling dalam, tanpa 
tahu kapan derita ini akan berakhir. "Apakah kita akan membiarkan negara kita menuju 
perpecahan? Atau, kita memiliki beban, yang sama seperti Nehemia yang melihat 
negerinya pada saat itu, untuk berdoa bagi permasalahan bangsanya?" Mari satukan 
hati dan iman kita di hadapan Tuhan dalam suatu gerakan doa dengan menaikkan 
Pokok-pokok Doa di bawah ini:  

A. Gereja Yang Bertobat 

• PERTOBATAN PRIBADI 
Bertobat & mengaku dosa secara pribadi dan meminta kekuatan dan pengampunan 
dari-Nya.  

• PERTOBATAN KELUARGA 
Mohon pengampunan Tuhan untuk dosa-dosa yang telah dibuat oleh anggota keluarga 
atau saudara terdekat kita.  

• PERTOBATAN ORANG PERCAYA DI INDONESIA 
Berdoa mohon ampun Tuhan untuk orang percaya di Indonesia yang tidak menjadi 
teladan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.  

• PERTOBATAN GEREJA DAN LEMBAGA KRISTIANI 
Mengaku dosa kepada Tuhan untuk gereja & lembaga Kristiani yang kurang menjadi 
garam & terang bagi bangsa & negara,  

• PERSATUAN DAN KESATUAN GEREJA 
Karena Gereja kurang memelihara kesatuan sebagai Tubuh Kristus dan melupakan 
dasar-dasar pengakuan Iman Kristiani sebagai hal terpenting.  
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B. Pertobatan Bangsa 

• PERTOBATAN PEMIMPIN BANGSA DAN ELITE POLITIK  
Agar mereka menyadari telah ikut ambil bagian dalam memperburuk krisis bangsa dan 
mau berhenti bertikai untuk menyelesaikan permasalahan.  

• PERTOBATAN PENGUASA DAN PENGUSAHA 
Agar mereka menghentikan praktek KKN dan diberikan rasa tanggung jawab dan takut 
akan Tuhan sehingga bisa menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat dan 
membangun negeri ini.  

• PERTOBATAN APARAT PENEGAK HUKUM DAN KEAMANAN 
Agar mereka diberikan hati yang bersih dan tulus dalam menegakkan hukum dan 
keadilan di Indonesia dan tidak terlibat dalam praktik- praktik tidak sehat untuk 
membelokkannya, mulai dari Kepolisian, Jaksa, Hakim dan Lembaga Pemasyarakatan.  

• PERTOBATAN PENDUDUK INDONESIA 
Memohon belas kasihan Tuhan agar kuasa dan kasih Roh Kudus melingkupi penduduk 
Indonesia sehingga dapat memandang sesama anak bangsa sebagai saudara dan 
bukan lawan.  

• PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA  
Supaya setiap suku bangsa mempunyai kebutuhan yang sama untuk mempertahankan 
persatuan dan kesatuan bangsa dan tidak berusaha mempertajam perbedaan, 
pertikaian dan perpecahan.  

C. Pemulihan Bangsa 

• BIDANG POLITIK 
Agar Tuhan memberikan pemimpin yang takut akan Tuhan dan mempunyai 
kesungguhan untuk mengarahkan bangsa ini pada suatu keadaan yang lebih baik 
dengan suhu politik sejuk dan tanpa pertikaian.  

• BIDANG EKONOMI 
Agar program pemulihan ekonomi dapat dijalankan dengan baik dan ekonomi kembali 
tumbuh serta rakyat dapat kembali merasakan kesejahteraan hidupnja kembali dengan 
merata, adil, tanpa kesenjangan sosial, kecurangan dan praktek korupsi.  

• BIDANG SOSIAL 
Agar konflik horisontal, pertikaian dan kasus-kasus SARA dapat diredam, dan anak-
anak usia sekolah dapat kembali ke bangku sekolah dan tidak menjadi anak jalanan. 
Berdoa juga agar semakin banyak orang peduli terhadap masalah sosial di sekitarnya.  

• BIDANG KEAMANAN  
Supaya TNI dan POLRI tanggap dalam meredam berbagai gangguan keamanan di 
tanah air tanpa mengabaikan HAM, angka kriminalitas menurun, gejala separatisme 
dapat diredam tanpa harus memakan korban jiwa.  
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• BIDANG HUKUM 
Agar penegakan hukum dapat terlaksana dan tidak ada lagi korban manusia akibat 
pembelokan hukum. Juga agar Indonesia diberikan aparat yang jujur dan berani 
menegakkan hukum serta agar setiap produk hukum lahir dari maksud yang murni untuk 
keadilah dan kebenaran.  

“  "... berilah telinga-Mu dan bukalah mata-Mu dan dengarkanlah doa hamba-Mu yang 
sekarang kupanjatkan kehadirat-Mu siang dan malam ..., dengan mengaku segala dosa 
yang kami ... telah lakukan terhadap-Mu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat 

dosa..." (Nehemia 1:6-7)  
”  

< http://www.bit.net.id/SABDA-Web/Neh/T_Neh1.htm 1:6 >  

  

http://alkitab.mobi/?Nehemia+1%3A6-7%29
http://www.bit.net.id/SABDA-Web/Neh/T_Neh1.htm
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Doa Bagi Suku  

Suku Pasemah (Sumatera Selatan) 

Populasi  : 650.000 jiwa  
Bahasa  : Melayu : Pasemah  
Agama Mayoritas  : Islam  
Anggota Gereja  : 50 orang  
Alkitab dalam bahasa Pasemah  : Tidak Ada  
Film Yesus dalam bahasa Pasemah  : Ada  
Program penginjilan radio dalam bahasa Pasemah  : Tidak Ada  

Suku Pasemah, sebagian tinggal di wilayah propinsi Sumatera Selatan, lainnya tinggal 
di Bengkulu. Daerah pusat kediaman suku Pasemah di sekitar kawasan gunung berapi 
yang masih aktif, gunung Dempo. Suku Pasemah merupakan orang-orang yang penuh 
semangat dan antusias. mereka memegang peranan penting di bidang politik Sumatera 
Selatan dan memegang peranan utama dalam kepemimpinan penting di berbagai 
departemen pemerintah dan lembaga pendidikan di Bengkulu. Pertanian merupakan 
pusat kegiatan ekonomi mereka, dan tiga masa panen utama mereka adalah beras, 
karet dan kopi. Di dataran tinggi Pasemah ada 26 situs dengan batu pahatan, kuburan 
dan stupa-stupa yang dianggap suci sejak sebelum 100 Masehi. Orang Pasemah masih 
menggunakan patung pahatan besar untuk tempat  

sumpah suci penebusan, memanggil arwah leluhur untuk menganugerahkan berkat dan 
untuk mencegah nasib sial. Kuil Megalitik merupakan obyek dari perayaan keagamaan 
dan tempat bernazar (sumpah). Salah satu kebutuhan pokok mereka adalah pelayanan 
dan perawatan kesehatan yang lebih baik. Selain itu, suku Pasemah membutuhkan 
pengadaan teknologi dan latihan ketrampilan dasar guna mengelola hasil-hasil 
pertanian agar lebih maksimal.  

                                         
Sumber: CD-ROM SABDA 

Pokok Doa  

1. Masih banyak orang-orang dari suku Pasemah yang belum mengenal Yesus. Karena itu, 
mari kita mendoakan program-program PI yang saat ini kemungkinan sedang dirintis, 
seperti program penginjilan radio dalam bahasa Pasemah.  

2. Doakan adanya lembaga/orang yang tergerak untuk menerjemahkan Alkitab dalam 
bahasa Pasemah.  

3. Doakan agar pemerintah setempat memperhatikan dan mengusahakan pemenuhan 
kebutuhan suku Pasemah di bidang kesehatan dan teknologi pertanian.  
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Kesaksian Misi: Kegerakan Orang-Orang Dalit Di India  

Baru-baru ini ada kegerakan di India di antara orang-orang Dalit (yang dikenal sebagai 
kelompok "yang terabaikan") untuk membebaskan diri dari kemiskinan dan sifat 
ketergantungan yang memalukan melalui peningkatan kemampuan baca tulis, 
pendidikan, perbaikan kesehatan dan kebebasan ekonomi yang baru. Tapi hal ini justru 
menyulut terjadinya kerusuhan rasial dan agama karena adanya sistem kasta di India. 
Padahal kasta Dalit dan beberapa kasta rendah lainnya di India memiliki populasi 
sebesar 75% dari seluruh populasi penduduk India.  

Kelompok orang Dalit tergolong dalam kasta terendah dalam sistim kasta di India. 
Mereka menderita diskriminasi sosial yang ekstrim bahkan pengucilan. Mereka 
seringkali juga menjadi korban kekerasan karena posisi kasta mereka yang rendah. 
Sistem Kasta sebenarnya merupakan bentuk rasialisme, namun sistem ini telah menjadi 
bagian integral dari agama Hindu dan bagian terbesar dari 'budaya Hindu'.  

Struktur keseluruhan dari gerakan nasional Hindu (Hindutva) didominasi oleh kasta-
kasta teratas yang menjadi pewaris utama dari sistem ini. Kaum militan RSS, yang 
didirikan tahun 1925, mempunyai misi untuk mendirikan negara Hindu. BJP, yang baru-
baru ini menduduki pemerintahan, adalah sayap politik dari RSS. BJP menginginkan 
kaum Hindu memberikan suaranya untuk menjamin kedudukan mayoritas 
parlementernya.  

Human Rights Watch (Pengawasan Hak Asasi Manusia) memperkirakan bahwa 
terdapat kurang lebih 160 juta orang Dalit yang ingin sekali bebas dari tekanan dan 
keburukan sistem kasta Hindu. Lebih dari satu juta orang Dalit merencanakan 
pertobatan massal untuk beralih ke agama Budha pada bulan Oktober nanti tetapi 
pemerintah menolak memberikan ijin untuk menyelenggarakan pertemuan tersebut. Hal 
ini menyebabkan ketegangan yang cukup tinggi di India.  

Sejumlah besar kaum Dalit ada yang datang pada Kristus. Mereka tertarik dengan 
berita Injil, yang menunjukkan kasih yang tanpa syarat dan menjamin kedudukan yang 
sama bagi setiap orang di hadapan Allah. Inilah bentuk kemerdekaan tanpa syarat dan 
sikap yang tidak memihak yang ditawarkan Kristus kepada umat manusia. Dalam suatu 
pelayanan di India Selatan pada tanggal 29 Juni, 1000 orang Dalit meninggalkan agama 
Hindu untuk memeluk agama Kristen. Pemimpin-pemimpin Dalit memimpin kampanye 
"Hentikan Hinduisme" yang terorganisir dan ini melahirkan respon yang luar biasa dari 
orang- orang Dalit di sepanjang India Utara, terutama di Orissa, Maharastra, Uttar 
Pradesh dan Bihar.  

Pada tanggal 27 Juli, undang-undang larangan untuk beralih ke agama lain 
diperkenalkan dalam Parlemen Nasional India. Sebagaimana telah diketahui, 
Nasionalis Hindu adalah kelompok politik tunggal terbesar dalam Parlemen dan 
mendominasi koalisi pemerintahan saat ini. Mereka berharap dapat segera 
mengesahkan undang-undang tersebut. Pemerintah juga merencanakan tindakan-
tindakan penindasan lain seperti memangkas seluruh dana luar negeri yang ditujukan 
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bagi organisasi misi. Jika undang-undang ini disahkan, maka akan ada pengekangan 
kebebasan agama yang cukup berat dan hal ini dapat mempersulit organisasi Kristen 
untuk dapat berfungsi sebagaimana mestinya.  

Di Orissa, kurang lebih ada 19 orang petobat baru yang memeluk agama Kristen 
dihukum. Hal ini sangat ironis karena mereka dianggap melanggar ketentuan-ketentuan 
Orissa Freedom of Religion Act (Undang-undang Kebebasan Beragama Orissa). Ke-19 
orang itu gagal dalam usaha mereka memberikan penjelaskan kepada para penguasa 
tentang tujuan mereka menjadi Kristen.  

Doakanlah, khususnya bagi:  

• Kedamaian masyarakat Dalit di tengah-tengah perubahan yang menggemparkan ini.  

• "Semua pemimpin Kristen yang diterjunkan di tengah kancah perubahan yang 
menggemparkan ini. Berdoalah untuk kebijaksanaan, belas kasihan dan keteguhan 
hati," kata Dr. Joseph D'Sousa (All India Christian Council).  

• Perjuangan menghadapi tantangan pemeliharaan gelombang petobat-petobat baru yang 
belum memiliki pengetahuan iman yang dalam.  

• Gereja di India. "Saya ingin mendorong orang untuk berdoa bagi gereja di India, agar 
orang-orang Kristen di India mulai berdiri kokoh dan tidak menjadi takut, agar mereka 
tahu bahwa Tuhan yang mengendalikan mereka," kata Gladys Staines (janda Graham 
Staines yang mati sebagai sorang martir).  

"Luputkanlah aku, ya Tuhan, dari pada manusia jahat, jagalah aku terhadap orang yang 
melakukan kekerasan" (Mazmur 140:12).  

• Berdoa agar Allah mengendalikan proses politik, agar Allah memberikan kebijaksanaan 
bagi para anggota parlementer, dan agar ada kuasa hukum Internasional yang efektif 
untuk jaminan kebebasan beragama bagi setiap orang di India.  

 
Sumber: Religious Liberty Prayer List - No. 126 - Wed 01 Aug, 2001  

Surat Anda  

 
Dari: Jack I.M. <makonda@> 
>Saya berasal dari Sumba dan kini menetap di California (USA). 
>Menurut pendapat saya perlu ada koreksi dari Doa Bagi Suku, "Suku 
>Mamboru". Mamboru atau Memboro adalah suatu wilayah dalam Kabupaten 
>Sumba Barat (Pulau Sumba terbagi dalam 2 kabupaten, kab. Sumba 
>Timur beribukota Waingapu dan kab. Sumba Barat beribukota 
>Waikabubak). Christianity telah masuk ke pulau Sumba sejak tahun 
>1908 dan pada th. 1948 Gereja Kristen Sumba (GKS) berdiri sendiri. 

http://alkitab.mobi/?Mazmur+140%3A12


e-JEMMi 2001 
 

366 
 

>GKS adalah salah satu pendiri (founder) dari DGI (sekarang PGI) 
>th.1952. GKS memiliki 94 Jemaat Induk (termasuk jemaat Memboro), 
>masing-masing Jemaat Induk memiliki puluhan Jemaat cabang dan 
>puluhan pos-pos PI. Perlu dikoreksi tentang: Jumlah penduduk 
>(15.000 orang?), Kristen yang diketahui (kurang dari 10 orang?) dan 
>Alkitab (belum?), karena data-data (Sumber?) tersebut sangat 
>ketinggalan jaman. Untuk jelasnya bisa dihubungi Majelis Sinode GKS 
>d/a ==cut== 
>Di California, sejak th. 1987 kami membentuk "Project Sumba", suatu 
>proyek kerjasama dibidang PI antara Jemaat lokal Amerika dengan 
>beberapa Jemaat di lingkungan GKS. Sampai saat ini telah ratusan 
>(mungkin ribuan?) orang Sumba (dewasa dan anak-anak) yang telah 
>menerima Kristus sebagi Juru Selamat pribadi mereka (melalui GKS). 
>Kiranya info ini bermanfaat. 
>Salam dari seberang: J. M. Los Angeles County, California. 

Redaksi: 
Terima kasih sekali atas kiriman informasi terbarunya tentang suku Mamboru. Informasi 
itu, yang didapat oleh/dari CD SABDA, mungkin memang sudah ketinggalan jaman 
<??>, tapi itulah data terakhir yang pernah dibuat secara resmi oleh sumbernya (Saat 
ini, kami sedang hubungi sumber tersebut untuk verifikasi). Oleh karena itu marilah  

kita berdoa kiranya Tuhan boleh kirim orang-orang Kristen yang terbeban untuk 
melakukan pendataan lagi sehingga kita bisa memiliki data yang lebih baru. Sekali lagi, 
terima kasih untuk up-datenya karena sungguh bermanfaat bagi kita semua. DAN, 
Tuhan terus-menerus memberkati pelayanan "Project Sumba" dan PI yang anda 
lakukan! Doa kami adalah: Selamatkan jiwa berapapun harganya :)  

Bagi pembaca e-JEMMi yang lain yang memiliki informasi terbaru tentang suku-suku 
yang kita doakan, silakan mengirimkannya kepada kami agar informasi tsb. bisa 
melengkapi dan memperbarui informasi yang ada. Sebelumnya kami ucapkan terima 
kasih.  

URL/Link Edisi ini  

• FridayFax http://www.egroups.com/groups/FridayFax/  
• Mission Network News http://www.missionnetworknews.org/  

"Tidak ada keadaan seburuk apapun yang dapat menghalangi kita 
untuk menyatakan kebaikan Tuhan."  

 

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

http://www.egroups.com/groups/FridayFax/
http://www.missionnetworknews.org/
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—(Yesaya 6:8) 

e-JEMMi 34/Agustus/2001  
Editorial 

Salam Sejahtera  

Untuk menutup minggu terakhir bulan Agustus ini, edisi e-JEMMi akan mengulas secara 
khusus tentang kehidupan orang-orang Kristen di Korea Utara. Ketika penganiayaan 
terjadi atas orang percaya, sebagian kita mungkin bertanya-tanya "mengapa?". Begitu 
pula saat anda membaca kesaksian tentang penganiayaan yang menimpa saudara- 
saudara kita di Korea Utara ini. Namun dibalik setiap penderitaan tersebut, Tuhan yang 
maha Kuasa memiliki rencana yang indah bagi negara Korea Utara. Percayakah anda?  

Nah, apabila kita mungkin saat ini sedang mengalami keadaan serupa dengan orang-
orang Kristen di Korea, janganlah cepat-cepat menyalahkan Tuhan, karena sering kita 
tidak melihat bagaimana tangan Tuhan sedang bekerja di balik penderitaan-penderitaan 
ini.  

Tuhan memberkati.  

Staf Redaksi  

  

http://alkitab.mobi/?Yesaya+6%3A8
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Sumber Misi  

International Christian Concern 

 
==> http://www.persecution.org/ 
International Christian Concern (ICC) hadir untuk mengingatkan kita akan pentingnya 
kebebasan beragama dan mendukung umat percaya yang mengalami penganiayaan 
karena iman mereka melalui doa." Karena itu, Situs ICC ini menyediakan newsletter, 
buletin permohonan doa, laporan- laporan berita tentang hak asasi manusia dan profil 
negara-negara di Afrika, Asia, Eropa, Amerika Latin dan Timur Tengah dimana 
penduduk Kristennya mengalami penganiayaan. Bila anda tertarik dengan informasi 
pelayanan yang dilakukan ICC, silakan berkunjung langsung ke Situsnya, atau 
subscribe newsletter yang diterbitkannya ... gratis.  

Penindasan Umat Kristen Di Korea Utara 

 
==> http://www.csw.org.uk/ 
Sehubungan dengan penindasan umat Kristen di Korea Utara yang diliput dalam 
sebuah artikel yang berjudul "What In The World" (Agustus, 2001), Dr. Alan Hobson dari 
"Christian Solidarity" memberikan tanggapan. "Saya sangat tertarik dengan artikel-
artikel yang telah anda kirimkan, hampir semua artikel tersebut membantu tugas-tugas 
saya. Namun demikian, tampaknya anda kurang mengetahui informasi terbaru tentang 
penindasan umat Kristen di Korea Utara. Oleh sebab itu, saya ingin memberikan 
informasi tambahan tentang hal tersebut yang mungkin dapat bermanfaat. Saya bekerja 
dalam organisasi yang berjuang untuk kebebasan agama Kristen 'Christian Solidarity 
Worldwide'. Pada akhir tahun yang lalu, organisasi kami mengirimkan tim untuk 
mengumpulkan bukti-bukti secara langsung atas perlakuan kejam terhadap umat 
Kristen di Korea Utara. Mungkin anda tertarik dengan laporan yang telah kami buat." 
Lalu bersama dengan suratnya, Alan melampirkan satu laporan lengkap ditambah satu 
halaman kesimpulan tentang penganiayaan terhadap umat Kristen di Korea Utara. 
Halaman kesimpulan tersebut dapat anda baca di kolom Kesaksian Misi di atas.  

  

http://www.persecution.org/
http://www.csw.org.uk/
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Doakan Misi Dunia  

Korea Utara 

Saat ini, penduduk Korea Utara sedang menderita akibat dilanda bencana kekeringan 
terburuk di sepanjang sejarah. Kekurangan gizi dan banyaknya penyakit telah 
merenggut lebih dari 1 juta nyawa penduduk. Hal itu dimulai sejak tahun 1994, saat 
mereka mulai mengalami kekurangan pangan dan bencana alam bertubi-tubi, ditambah 
dengan terjadinya salah urus dalam pemerintahan pusat. "Serangkaian bencana 
kekeringan dan banjir yang melanda Korea Utara beberapa tahun terakhir ini hampir 
mengakibatkan terjadinya bencana kelaparan besar-besaran," kata M.A. dari Michigan-
based International Aid. "Kebanyakan yang meninggal adalah anak-anak. Sedangkan 
anak-anak yang masih dapat bertahan terlihat kecil, kurus kering dan menunjukkan 
tanda-tanda kekurangan vitamin. Saya telah melihat banyak apotik di Korea Utara yang 
tidak lagi memiliki persediaan obat-obatan, yang tersedia hanya daun-daun dan obat-
obatan tradisional." Sampai saat ini International Aid telah mengirim sembilan kapal 
yang mengangkut persediaan kebutuhan hidup ke Korea Utara. Korea Selatan juga 
turut mengirimkan bantuan. "Kami berharap bahwa bantuan ini akan menciptakan 
kesempatan untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat Kristen di 
Korea Selatan, serta akan membuka kesempatan terjadinya rekonsiliasi antara Korea 
Selatan dan Utara." kata M.A.  
Sumber: WHAT IN THE WORLD ... is God doing? August 2001  

• Doakan agar penduduk Korea Utara dapat terus bertahan hidup di tengah-tengah situasi 
yang menyedihkan tersebut, dan bantuan dari luar dapat diterima oleh mereka yang 
paling memerlukan; dan agar orang seperti kita, yang punya lebih dari cukup, bisa 
digerakkan oleh Kasih Allah!  

• Berdoa agar mereka dapat mengenal Kasih Allah, melihat bagaimana  Dia bekerja 
melalui penderitaan-penderitaan yang mereka alami, dan menjadi lebih terbuka bagi Injil.  

• Doakan juga supaya proses rekonsiliasi Korea Selatan dan Utara dapat segera terwujud, 
sehingga Korea Utara bisa di"bebas"kan secara politik dan ekonomi!  

Bhutan 

Negara kecil Bhutan, terletak dipegunungan Himalaya yang berbatasan dengan Tibet, 
China dan India, telah memperbesar penganiayaan mereka melawan orang-orang 
Kristen. Tahun lalu raja Bhutan memberikan satu pidato yang menganjurkan rakyatnya 
agar mereka lebih baik menjadi pengikut Budha saja. Orang-orang Kristen diminta 
untuk berjanji secara tertulis bahwa mereka tidak akan berkumpul untuk menyembah 
dan menginjili. Jika mereka tidak menandatangani perjanjian mereka akan kehilangan 
pendidikan dan perawatan medis yang gratis. Dalam beberapa kasus orang-orang 
Kristen dipukul dengan kasar, dilarang berkumpul bersama, diberhentikan dari 
pekerjaan dan dipaksa keluar dari negara tersebut.  
Sumber: WHAT IN THE WORLD ... is God doing? August 2001  
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• Doakan untuk orang-orang Kristen di Bhutan agar mereka dapat  bertahan di tengah-
tengah penganiayaan yang dihadapi.  

• Berdoa agar penganiayaan itu tidak menghentikan laju mereka untuk menjadi saksi-
saksi Kristus di Bhutan.  

Vietnam 

Munculnya kembali penganiayaan melawan orang-orang Kristen di Vietnam dilaporkan 
oleh D.C. (nama orang) dari "International Needs Network" yang menjelaskan 
bagaimana permasalahan ini telah mempengaruhi program outreach mereka. "Seluruh 
kelompok perintisan gereja kami telah menutup pelayanan mereka di satu daerah dan 
terpaksa pindah ke daerah lain sebab mereka mendapat tekanan dan serangan dari 
pemimpin-pemimpin kelompok politik di lingkungan tersebut. Penyerangan fisik dan 
dalam bentuk lain telah menjadi hal yang biasa, tapi ini menjadi hal yang terlalu 
membahayakan mereka jika tetap tinggal di daerah tersebut." Menurut D.C. 
bagaimanapun juga, pelayanan akan tetap diteruskan untuk memperluas program 
outreach dari "International Needs Network", dengan cara merilis satu program yang 
akan memberikan pelatihan tambahan sekaligus dorongan bagi para perintis gereja 
yang saat ini melayani di daerah- daerah yang sama sekali tertutup bagi Injil, termasuk 
Vietnam.  
Sumber: Mission Network News, July 19, 2001  

• Berdoalah agar pelayanan outreach di Vietnam dapat berjalan dengan baik.  

• Doakan juga untuk perlindungan baik fisik maupun rohani bagi para pemimpin Kristen 
saat mereka menjangkau orang-orang Vietnam yang belum pernah mendengar Injil.  

Malawi 

Pulau kecil Malawi telah membuktikan diri sebagai negara di Afrika Pusat yang paling 
responsif terhadap Injil. Namun, masih banyak desa Muslim di sekitarnya yang berpikir 
bahwa Yesus hanyalah seorang nabi. Mulai terjadi perubahan pemikiran semenjak ada 
pasangan misionaris dari Afrika Selatan yang mengenalkan Yesus kepada penduduk 
desa-desa tersebut. Melalui pelayanan yang dilakukan, antara lain lewat pemutaran 
Film Yesus, banyak penduduk mulai percaya kepada Yesus. Misionaris ini juga 
mengajarkan tentang keahlian bertani dan membaca kepada penduduk desa. Bahkan 
saat ini mereka telah mulai penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa Yao, yang 
diperkirakan akan memakan waktu selama 12 tahun.  
Sumber: Friday Fax, Agustus 2001  

• Berdoa untuk pelayanan PI yang dilaksanakan di Malawi dan bersyukur untuk setiap 
penduduk desa yang percaya kepada Yesus melalui pelayanan tersebut.  

• Doakan untuk pasangan misionaris Afrika Selatan ini yang sedang menerjemhakan 
Alkitab dalam bahasa Malawi. Kiranya Allah senantiasa mencurahkan hikmat-Nya 
sehingga penerjemahan Alkitab dapat berjalan lancar dan selesai secepatnya.  
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Doa Bagi Asia  

Korea Utara : Republik Rakyat Demokratik Korea 

Luas 123.000 km2. Bagian terbesar dari semenanjung Korea, tetapi iklimnya lebih 
dingin dibandingkan dengan Korea Selatan.  

Penduduk Jumlah  Pertumbuhan/th.  Kepadatan  

1990  22.937.000 2,4%  187/km2  

1995  25.548.000 2.2%  209/km2  

Suku Bangsa: 
Orang Korea 99,8%. Orang Tiongkok 0,2% Bebas buta huruf 91%. Bahasa nasional: 
Bhs. Korea  

Ibu kota: Pyongyang 2.355.000. Penduduk perkotaan 64%.  

Negara Korea Utara melaksanakan industrialisasi yang menyeluruh terhadap sumber-
sumber mineral yang sangat besar. Namun ekonomi sosialis yang diawasi oleh 
pemerintah pusat mengalami penurunan terus menerus karena biaya anggaran belanja 
untuk militer sangat tinggi. Hal ini merupakan usaha mereka untuk mewujudkan diri 
menjadi sebuah negara yang memiliki kekuatan nuklir setelah bantuan dari Tiongkok 
dan Uni Sovyet dihentikan. Pada th. 1993 ekonomi hampir saja runtuh dan bahan 
makanan pokok dijatah secara terbatas. Pendapatan per orang US $ 919 (4,3% 
dibanding USA).  

Negara Korea pernah dijajah Jepang pada th. 1910-1945. Atas desakan Rusia, Korea 
dibagi menjadi dua setelah Perang Dunia ke-II. Pemerintahan komunis didirikan pada 
th. 1948 di Utara. Korea Utara menyerbu Korea Selatan pada th. 1950 dan perang 
berlangsung sampai th. 1953. Angkatan bersenjata Korea Utara yang besar dengan 
kemampuan kekuatan nuklir terus mengancam akan melakukan invasi kedua. Salah 
satu dari pemerintahan yang paling menindas di dunia. Berpegang sepenuhnya pada 
ajaran dinasti Marxis Kim Il-Sung dan anaknya. Kadang-kadang tampak ada tanda-
tanda penyatuan kedua negara Korea, tetapi perbatasan yang dibentengi di antara 
keduanya tetap merupakan salah satu perbatasan di dunia yang tidak dapat ditembus.  

Semua agama ditindas dengan keras. Ribuan orang Kristen dibunuh selama dan 
setelah Perang Korea. Jumlah penganut agama tidak diketahui, sehingga angka-angka 
yang diberikan hanya perkiraan.  

Penduduk yang tidak beragama 68%. Agama-agama Korea 29,5% (Shamanisme, 
Konfusianisme). Budha 1,7%. Kristen 0,6-2%. Protestan 1,7%. Data di bawah ini hanya 
perkiraan kasar.  
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Gereja Jemaat Gabungan  

 
Orang percaya diam-diam -- 80.000  
Federasi Kristen Korea 2 12.000  

 
Total -- 92.000  
Injili 0,36% dari penduduk.  
Katolik 0,2%.  
Asosiasi Katolik 1 50.000  
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Doa Bagi Indonesia  

Dukungan Misi dalam Negeri 

• Doakan mereka (puluhan orang) yang sudah dipanggil oleh TUHAN  untuk menjadi 
misionaris di antara suku-suku yang terabaikan, agar mereka dapat diutus. Mereka 
memerlukan persiapan, ketabahan dan iman, di samping ini mereka perlu diberanikan 
dan dikuatkan oleh jemaat-jemaat dan saudara-saudara seiman.  

• Doakan gereja-gereja di Indonesia yang mau dengan sukacita mendukung, mendoakan, 
dan mengutus para penginjil, harap lebih banyak gereja mau menjadi pengutus para 
penginjil buat suku-suku yang terabaikan!  

[[Cat. Red.: Pokok doa suku-suku di Indonesia bisa anda dapatkan dalam setiap edisi e-
JEMMi. Bila menginginkan versi bukunya, <endah@sabda.org> akan bisa me-forward 
surat anda ke sumbernya.]]  

 
Sumber: Pokok-pokok Doa Penginjilan Sedunia; Edisi Agustus dari Persekutuan Doa 
Timotius  

Pokok Doa  

1. Pemimpin Korea Utara dan anaknya hampir-hampir didewakan oleh propaganda 
dan puji-pujian yang berlebih-lebihan. Doakan agar waktunya segera tiba ketika 
Yesus Kristus boleh disembah secara terbuka, dan bukannya manusia yang 
disembah.  

2. Gereja di Korea Utara adalah tempat lahirnya pembaharuan rohani. Pada th. 
1945, Pyongyang memiliki 13% orang Kristen dan di utara ada 400.000 orang 
Kristen. Orang Kristen umumnya melarikan diri ke Selatan selama Perang Korea 
atau mati syahid, dan gedung- gedung gereja dihancurkan. Hanya sedikit yang 
diketahui tentang gereja bawah tanah, tetapi diketahui bahwa mereka bertahan 
dan mungkin telah bertumbuh. Ada tiga gereja di ibu kota yang diperbolehkan 
pemerintah untuk mengadakan kebaktian, tetapi hanya sebagai "gereja pamer" 
guna menyelubungi mata para pengunjung asing. Doakan untuk anugerah dan 
daya tahan bagi orang-orang percaya dan untuk kebebasan beragama.  

3. Mayoritas penduduk belum pernah mendengar nama Yesus. Kesempatan untuk 
mengenal Allah telah terhapus bagi banyak orang karena penindasan yang 
menakutkan seperti mimpi buruk, tuntutan untuk penyesuaian diri sepenuhnya, 
dan pengasingan dari dunia luar. Doakan agar keadaan orang Korea yang telah 
lama menderita ini dapat diubah dan agar kekosongan jiwanya dapat diisi. 
Pertobatan kepada Allah dapat menjadi luar biasa, bilamana Komunisme runtuh.  

4. Para mahasiswa Korea Utara yang belajar di Uni Sovyet dan negara-negara 
Komunis di Eropa mendengar Injil ketika Komunisme runtuh. Beberapa percaya 
kepada Tuhan sebelum mereka pulang. Berdoa agar mereka dapat berdiri teguh 
di tengah lingkungan rohani yang bermusuhan.  

mailto:endah@sabda.org
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5. Sarana-sarana untuk pemberitaan Injil sangat terbatas:  
a. Radio. Banyak siaran-siaran Kristen dari Korea Selatan serta dari TWR 

Guam dan FEBC Korea Selatan menjangkau sampai ke Korea Utara, 
tetapi hampir semua pesawat radio sudah disetel pada stasiun-stasiun 
pemerintah dan hanya sedikit orang yang dapat mendengar siaran-siaran 
Injil ini.  

b. Sarana-sarana yang aneh-aneh. Ini termasuk literatur yang mengapung di 
lepas pantai dari lautan, kiriman-kiriman balon dan beberapa literatur yang 
berhasil dibawa masuk ke dalam negara tersebut.  

c. Orang Kristen Korea dari Tiongkok dan beberapa tempat lain yang dapat 
mengunjungi dan bersaksi di negara ini.  

d. Orang Kristen Korea Selatan telah bertahun-tahun berdoa dan 
menyiapkan diri untuk memanfaatkan kesempatan, bila negara ini terbuka 
untuk Injil. Berdoa agar hal ini dapat segera diwujudkan.  

Sumber bahan adalah ringkasan dari:  

• Buku "DOAKANLAH ASIA! Pedoman Pokok Doa untuk Negara-negara  Asia"; karya 
Patrick Johnstone. [Bagian dari Buku Asli "OPERATION WORLD, The Day-by-Day 
Guide to Praying For the World"; karya Patrick Johnstone, 1993]  

• CD-ROM SABDA [Nomor Topik: 18923]  

  



e-JEMMi 2001 
 

375 
 

Kesaksian Misi: Perjuangan Orang-Orang Kristen Di 
Korea Utara  

Apakah anda pernah berpikir, bagaimana seandainya keluarga anda dikirim ke kamp-
kamp konsentrasi, dimana kematian telah menunggu mereka, dimana mereka dipaksa 
bekerja dua puluh empat jam sehari, tujuh hari dalam seminggu, selama berbulan-bulan 
atau bahkan bertahun-tahun sampai kematian menjemput mereka? Apakah anda juga 
dapat membayangkan bagaimana seandainya mereka dihukum untuk melakukan 
tugas-tugas berbahaya dan menjijikan di septitank (pembuangan kotoran) dan tempat-
tempat pengecoran logam, dipukul, disiksa, dan dibunuh dengan cara-cara yang sangat 
tidak manusiawi? Terbayang jugakah anda saat mereka dihukum mati di depan umum 
setelah menjalani penyiksaan fisik? Kami tidak sedang menggambarkan kekejaman 
terhadap kaum Yahudi di Auschwitz pada tahun 40-an, tetapi ini adalah kenyataan 
kekejaman terhadap orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh terjadi di Korea Utara 
pada tahun 2000.  

Kekejaman mereka yang tak berperikemanusiaan dan mengerikan terhadap umat 
Kristen tersebut sulit untuk dibayangkan. Orang-orang Kristen yang ditahan di kamp-
kamp tawanan di Korea Utara memiliki posisi yang unik. Mereka tidak ditahan untuk 
jangka waktu tertentu seperti tawanan-tawanan lainnya tetapi mereka di penjara selama 
mereka tetap memeluk kepercayaan mereka. Mereka baru akan dibebaskan jika 
mereka mau melepas kepercayaan Kristen mereka dan mau mengakui sistem 
kepercayaan Juche yang mengakui Kim Il Sung (pemimpin Korea Utara yang terdahulu) 
dan Kim Jong Il (pemimpin Korea Utara sekarang) sebagai penguasa tertinggi. 
Pengawas kamp akan memperoleh promosi bila mereka sukses dalam "merehabilitasi" 
tawanan yang memeluk agama Kristen. Tawaran promosi tersebut justru menjadi 
peluang bagi para pengawas untuk melakukan tindakan semena-mena, seperti 
pemukulan, penyiksaan, memberikan pekerjaan-pekerjaan yang berat, pemerkosaan, 
dan perlakuan-perlakuan keji lainnya terhadap tawanan yang beragama Kristen. 
Seorang mantan tawanan memberikan kesaksian bahwa ia pernah melihat seorang 
sipir menuangkan logam cair ke tubuh seorang tawanan Kristen hidup-hidup untuk 
memaksa tawanan tersebut melepaskan kekristenannya. Umat Kristen di Korea Utara 
ini sangat membutuhkan dukungan doa dari Gereja-gereja di seluruh dunia. Kelompok 
"Christian Human Rights" dan "Christian Solidarity Worldwide" telah mengadakan 
pertemuan dengan berbagai umat Kristen di Korea Utara untuk memperoleh fakta-fakta 
kekejaman tersebut dan meminta saran hal-hal apa saja yang perlu mereka doakan.  

Di bawah ini ada beberapa saran doa dari mereka:  

• Doakan penduduk Korea Utara yang bersembunyi di daerah-daerah perbatasan. 
Doakan pula keselamatan mereka saat mereka mencari makanan dan perlindungan, 
setelah mereka menjadi orang Kristen.  

• Doakan untuk umat Kristen di kamp-kamp tawanan politik di Korea Utara agar Tuhan 
sudi memberi ketabahan bagi mereka, kedamaian dan kegembiraan bahkan di saat-saat 
yang paling sulit sekalipun.  
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• Doakan agar masyarakat internasional memiliki tekad untuk memperjuangkan hak-hak 
asasi manusia masyarakat Korea Utara. Doakan juga agar mereka tetap konsisten 
dalam menekan pemerintah Korea Utara untuk menghapus kamp-kamp tawanan politik 
dan memjamin kebebasan beragama bagi penduduknya.  

 
Sumber: Christian Solidarity Worldwide, July 2001.  

Surat Anda  

 
Dari: "maria mukeri" <sutera@> 
>Saya rasa terharu bila membaca bahan doa hari ini, khususnya untuk 
>situasi di negara Indonesia. Seperkara yang saya rasanya bertanya 
>di hati saya adalah : mengapa begitu sulit untuk negara ini 
>dipulihkan !.. namun saya berbangga bila membaca respon-respon 
>I-KAN bagaimana menghadapi masalah ini, yaitu dengan bersandar 
>sepenuhnya kepada Tuhan, memang benar dan saya aminkan bahawa Tuhan 
>adalah Gembala kita, sungguh takkan kita kekurangan, walau berjalan 
>dalam lembah kekelaman, kita tak takut, sebab DIA beserta kita.... 
>Sebagai anak Bapa di surga, sudah tentu rumah kita di Surga. Dunia 
>hanya sementara, kita sebagai musafir, hanya pasrah kepada DIA 
>yang empunya bumi dan segala Isinya. Apa yang penting adalah 
>mendekat padaNya, berharap padaNya dan pasrah padaNya.. tetaplah 
>Kuat, dan hanya dialah Jawaban bagi Indonesia .. Amen 

Redaksi: 
Terima kasih atas surat anda yang memberi dorongan kepada kami semua agar selalu 
bersandar kepada Tuhan dan kami tentu setuju bahwa rumah kita yang sesungguhnya 
bukan di dunia ini tapi di sorga di mana Allah ada. Namun sementara kita ada di dunia 
ini marilah kita menggunakan waktu dengan baik untuk giat bekerja memulihkan bangsa 
ini dari ketepurukan yang dalam, memanfaatkan setiap momentum untuk 
memenangkan jiwa dan menggerakkan umat Tuhan untuk memuliakan nama- Nya 
sekuat tenaga, selama kita masih hidup.  

 

URL/Link Edisi ini  

• FridayFax http://www.egroups.com/groups/FridayFax/  
• Mission Network News http://www.missionnetworknews.org/  
• WHAT IN THE WORLD... http://www.egroups.com/messages/whatintheworld  

"Tidak ada keadaan seburuk apapun yang dapat menghalangi kita 
untuk menyatakan kebaikan Tuhan."  

 

http://www.egroups.com/groups/FridayFax/
http://www.missionnetworknews.org/
http://www.egroups.com/messages/whatintheworld
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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 35/September/2001  
Editorial 

Salam dalam Kasih Kristus,  

Dalam edisi ini, e-JEMMi akan mengulas tentang perintisan gereja yang dilakukan di 
beberapa negara di dunia, seperti di Asia Utara, China, India Utara, dan Khamerun. 
Mari kita mendoakan mereka yang terbeban dalam gerakan perintisan gereja dan 
mereka yang sudah terjun di ladang Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin dan memberikan 
pertolongan dan kekuatan kepada mereka, khususnya untuk mereka yang sedang 
menghadapi rintangan, hambatan, dan kesulitan. Berharap agar pengorbanan mereka 
untuk menyebarkan kabar kesukaan itu menghasilkan bau harum bagi kemuliaan 
Tuhan.  

Soli Deo Gloria !!  

Staf Redaksi  
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Sumber Misi  

Mislinks -- Church Planting And Evangelism 

==> http://www.mislinks.org/ 
==> http://www.mislinks.org/church/chplant.htm 
==> http://www.wheaton.edu/missions/Courses/546/Default.htm 
MisLinks adalah sebuah Web-based Missions Directory yang dikembangkan oleh Scott 
Moreau of {Wheaton College} dan Mike O'Rear of {Global Mapping, International}. Link-
link yang dapat diakses melalui Situs ini akan mengajak anda untuk menjelajahi 
sumber-sumber pelayanan misi yang ada. Link-link tersebut dikelompokkan dalam 5 
kategori utama, yaitu Practical Missions, Church/Ministry, Academic Research, Infozar, 
dan Continental.  

Salah satu sub-kategori yang ditampilkan di bagian Church/Ministry adalah Church 
Planting Resources. Halaman dari Church Planting Resources ini menyajikan sumber-
sumber/daftar link yang akan menolong anda untuk belajar lebih banyak lagi tentang 
bagaimana mengembangkan metode-metode perintisan gereja dari berbagai perspektif. 
Kategori-kategori seperti Gateways; Demographics & Statistics; Denominational 
Organizations; Articles, Magazines, Reports; Parachurch Organizations; dan 
Educational & Fee-Based Training and Consulting akan memudahkan anda dalam 
mencari informasi seputar perintisan gereja. Selain itu, jika anda mulai dari halaman 
paling bawah dan meng-klik "intr. 546...", maka anda akan menemukan seluruh materi 
perkuliahan yang dibawakan oleh Moreau (tentang Church Planting and Evangelism), 
baik teks, bibliografi, tugas- tugas, catatan kelas, dan semuanya ditampilkan secara 
online.  

Church Planting Movements 

==> http://www.imb.org/cpm/ 
==> http://www.newwway.org/cpm/ 
==> http://www.newwway.org/cpm/CPM%20Book.htm 
Banyak dari anda akan akrab dengan isi booklet Church Planting Movements yang 
dibuat oleh David Garrison. David bekerja dengan lembaga Southern Baptists. Dalam 
booklet tersebut, ia menyertakan pula hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Church 
Planting Movements di seluruh dunia. Kita dapat mempelajari apa saja yang dapat 
membuat Church Planting Movements ini bekerja dan berhasil baik, dan apa saja yang 
dapat menghalangi gerakan ini. Booklet ini merupakan fenomena global yang mendapat 
sambutan hangat dan bersemangat dari para pemimpin gereja dan misi di seluruh 
dunia. Keseluruhan isi booklet tersedia dalam format Adobe PDF maupun format 
Microsoft Word dan dapat juga didownload dari situs web di atas. Anda bebas untuk 
mendownloadnya dan membagikan informasinya kepada yang lain, karena memang 
itulah yang diinginkan David dan Southern Baptists. Juga tersedia satu versi dalam 
bahasa Spanyol dalam Situs web-nya.   

http://www.mislinks.org/
http://www.mislinks.org/church/chplant.htm
http://www.wheaton.edu/missions/Courses/546/Default.htm
http://www.imb.org/cpm/
http://www.newwway.org/cpm/
http://www.newwway.org/cpm/CPM%20Book.htm
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Doakan Misi Dunia  

China 

Bayangan apa yang terlintas dalam pikiran anda saat anda berpikir tentang pulau 
Hainan? Mungkin gambaran tentang satu pesawat pengintai Amerika yang rusak? Atau 
mungkin gambaran sebuah foto yang buram di surat kabar mengenai 24 orang wajib 
militer, pria dan wanita, dari Amerika yang ditahan di sana selama 11 hari pada bulan 
April? Kami ingin memberikan gambaran lain dalam pikiran anda mengenai pulau 
Hainan ini. Sebagai orang Kristen, kami memiliki keluarga di pulau Hainan. Ada satu 
gereja yang bersemangat dan bertumbuh di antara orang Hainan. Selama enam tahun 
terakhir ini, satu gerakan perintisan gereja telah mendirikan 550 gereja rumah yang 
baru, dimana lebih dari 55.000 lebih orang Kristen baru datang bersekutu untuk 
menyembah Tuhan! Jumlah ini dua kali lipat lebih banyak dari jumlah orang Kristen di 
Hainan pada tahun 1992. Walaupun demikian, masih ada banyak hal yang perlu 
dikerjakan di sana. Ada lima juta lebih orang Hainan, dan 68% dari mereka belum 
pernah mendengar berita Injil. Di sana juga ada 11 kelompok masyarakat, yang 
semuanya belum pernah terjangkau oleh Injil. Kebanyakan dari kelompok masyarakat 
ini belum memiliki Alkitab atau sumber-sumber Kristen lain dalam bahasa mereka.  
Sumber: NEWSBRIEF--2001-08-03  

• Bersyukur untuk proses PI dan perintisan gereja yang saat ini yang dilakukan di Hainan.  

• Berdoa agar setiap gereja baru dan petobat baru dapat dipaka i  menjadi sarana untuk 
mengabarkan Injil bagi jutaan penduduk Hainan yang belum mendengar-Nya.  

Indiautara 

Wolfgang Simson (editor dari FridayFax) sedang mengatur satu perjalanan untuk 
mengunjungi India Utara pada bulan Januari 2002 nanti. Saat menjelaskan idenya, 
Wolfgang berkata, "Saya menganggap saatnya telah tiba untuk mengundang anda 
mengikuti satu perjalanan menarik untuk melihat salah satu gerakan yang jelas dari Roh 
Tuhan pada saat ini. Saya baru saja kembali dari kunjungan lain di India Utara. Gerakan 
Roh Kudus yang terjadi baru-baru ini di bagian utara India dan Pakistan memiliki satu 
rasa yang khas: gairah, doa, rekonsiliasi, tujuan strategis, mobilisasi strategis dari orang 
Kristen biasa, mengatasi denominasionalisme, dan kerjasama dari lima pilar utama 
pelayanan (Efesus 4:11). Hasilnya adalah merebaknya suatu gerakan yang mungkin 
akan menjadi satu gerakan perintisan gereja yang tercepat pada saat ini."  
Sumber: CMD Net WEEKLY UPD@TE August 5, 2001  

• Bersyukur atas gerakan Roh Kudus yang terjadi di India dan berdoa agar gerakan 
tersebut semakin mendorong perintisan gereja di India.  

Khamerun 

http://alkitab.mobi/?Efesus+4%3A11
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Khamerun adalah sebuah tempat perlindungan yang aman di tengah- tengah benua 
Afrika yang porak-poranda akibat adanya pertumpahan darah, perang dan AIDS. Ketika 
koran-koran yang terbit negara-negara tetangga menyajikan berita-berita utama 
percobaan kudeta, kerusuhan dan penyakit, berita-berita utama di Khamerun justru 
mengulas tentang sepak bola. "Khamerun benar-benar merupakan oasis di tengah- 
tengah gurun permasalahan dan merupakan tempat untuk refreshing." kata DS dari 
Global Advance. "Tampaknya tidak ada konflik-konflik berarti yang melanda negara ini. 
Oleh sebab itu, saat ini merupakan kondisi yang cocok bagi Injil. Gereja-gereja segera 
mengambil "keuntungan" dari kondisi tersebut. DS mengatakan bahwa gereja- gereja di 
Khamerun telah cukup dewasa dalam hal pengembangan gerakan misi bagi penduduk 
asli, untuk mengabarkan Injil bagi mereka yang terabaikan tidak hanya di negara-
negara perbatasan Afrika, tetapi ke Afrika Utara juga. Gereja-gereja menunjukkan 
semangat yang tinggi dalam menjalin kerja sama, dan terjadi gerakan Roh Kudus di 
Khamerun.  
Sumber: July 2001, What In The World  

• Bersyukur atas kegerakan Roh Kudus dan perintisan gereja yang terjadi di Khamerun.  

• Berdoa agar melalui pelayanan mereka, banyak orang di Afrika dimenangkan.  
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Doa Bagi Indonesia  

Pelayanan Siswa PPA 

Membentuk siswa yang yakin akan keselamatannya, mencintai, dan bertumbuh dalam 
perbuatan yang positif (kepada diri sendiri, keluarga, gereja, dan masyarakat), dan 
berbuah dalam pelayanan adalah cita-cita pelayanan siswa PPA. Sungguh disadari 
bahwa hanya dengan kekuatan dari Tuhan saja hal ini dapat terwujud. Karena itu 
setelah visitasi ke sekolah pada bulan Mei yang lalu, kami memutuskan untuk membuat 
buletin doa, yang khusus memuat pokok-pokok doa, yang sesuai dengan kondisi 
Kelompok Kecil (KK), untuk kemudian dibagikan kepada beberapa orang yang dengan 
setia mendoakan KK PPA. Kegiatan ini akan kami tindaklanjuti dengan pertemuan doa 
satu bulan dua kali. Pertemuan yang melibatkan volunteer dan staf PPA ini mendoakan 
pelayanan KK.  

• Kami sangat mengharapkan dukungan dari pembaca yang terbeban untuk bersama-
sama berdoa bagi pemimpin KK agar mereka semakin mengasihi anak-anaknya, tidak 
undur walau lelah, tidak putus asa walau rintangan begitu banyak menghadang.  

• Juga berdoa agar anak-anak kelompok kecil (AKK) semakin mempunyai kerinduan 
untuk bertumbuh dalam KK. Hal ini perlu terus didoakan, mengingat dari beberapa 
anggota mengalami kemunduran, bahkan ada KK yang sudah tidak aktif lagi.  

• Doakan retreat yang akan diadakan pada bulan November tahun ini, PPA berharap akan 
hadir kelompok-kelompok kecil yang semakin bertumbuh kecintaannya akan Firman 
Tuhan.  

 
Sumber: buletin PARTNER  
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Doa Bagi Suku  

Suku Singkil 

Rumpun  : Aceh  
Wilayah  : Sumatera  
Jumlah Penduduk  : 50.000  
Kristen yang diketahui  : 0  
Persentase Kristen  : 0%  
Alkitab  : Belum  
Film Yesus  : Belum  
Radio  : Belum  

Suku ini berdiam di wilayah Aceh Selatan dan mendiami 4 kecamatan : Singkil, 
Simpang Kiri, Simpang Kanan dan Pulau Banyak. Orang Singkil diperkirakan hasil 
pembauran dari Mandailing, Aceh, Minangkabau dan Nias. Daerah kediaman orang 
Singkil ini berbatasan langsung dengan wilayah Sumatera Utara. Mata pencaharian 
utamanya adalah bertani dan menangkap ikan dan sebagian menjadi buruh perkebunan 
kelapa sawit atau memuat balok-balok kayu ke kapal yang akan di ekspor ke luar negeri 
atau Jakarta. Orang yang di golongkan terpandang menurut suku ini adalah ahli adat, 
alim ulama dan orang kaya. Belum di ketahui adanya orang Singkil yang sudah 
mengalami ciptaan baru, marilah kita membawa orang Singkil kepada-Nya melalui doa 
yang kita naikkan.  

Pokok Doa  

1. Berdoa agar Tuhan melembutkan hati orang Singkil agar mereka menjadi terbuka dan 
mau menerima Injil.  

2. Berdoa agar gereja-gereja di Aceh dan di Sumatera Utara dipenuhi rasa belas kasihan 
dan kasih Allah, menjawab panggilan Amanat Agung Yesus Kristus untuk melayani dan 
memberitakan kabar baik sehingga suku Singkil dapat mengalami kebangunan rohani 
yang besar.  

3. Berdoa untuk sejumlah murid Kristus (pendatang) yang tinggal di daerah kab. Aceh 
Selatan dan sekitarnya supaya mereka dipenuhi kuasa Roh Kudus sehingga dengan 
berani dan bijaksana menceritakan Injil kabar keselamatan kepada orang Singkil.  

4. Berdoa bagi Pemerintah daerah dan tokoh-tokoh masyarakat setempat agar dapat 
menerapkan program-program pembangunan yang menyentuh kebutuhan masyarakat 
secara langsung dan agar mereka juga membuka diri bagi pelayanan Injil.  

5. Berdoa agar ada Alkitab, literatur, pelayanan radio dan Film Yesus yang dapat 
diterjemahkan dan disebarkan kepada suku Singkil sehingga mereka dapat mengenal 
berita Injil.  

 
Sumber: CD-ROM SABDA  
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Kesaksian Misi: Gerakan Perintisan Gereja Di Asia Timur  
Saat ini, di seluruh dunia, ada banyak orang-orang Kristen baru dan gereja-gereja baru 
yang mengalami perkembangan pesat sehingga terjadi perubahan proses pelayanan 
misi, seperti yang dialami oleh di lingkungan gereja-gereja Southern Baptist. Ada dua 
fakta yang perlu diperhatikan dari laporan misionaris Baptis Southern tahun lalu:  

• Tiga gerakan perintisan gereja memainkan peran utama dalam memacu peningkatan 
jumlah keseluruhan gereja baru selama tahun 1999 (sebesar 37,4%).  

• Di Asia Timur, jumlah orang yang dibaptis dalam satu kelompok  masyarakat mengalami 
peningkatan dengan mencapai jumlah 114.000 orang dalam satu tahun. Padahal, 
delapan tahun yang lalu dalam satu propinsi, hanya ada 85 orang Kristen dan tiga gereja 
saja.  

Timbulnya gerakan perintisan gereja -- yang secara spontan meningkatkan multiplikasi 
murid-murid baru dan jemaat baru - memberikan dampak yang dramatis pada statistik 
International Mission Board pada tahun 2000. Peneliti mengharapkan adanya laporan 
yang lebih dramatis lagi di masa mendatang. Gerakan perintisan gereja telah 
mengembangkan jaringannya sampai ke negara-negara yang memiliki akses terbatas 
dan telah menghasilkan buah yang berlimpah. Tidak hanya menambah jumlah gereja-
gereja baru pada waktu tertentu saja, pertumbuhan gerakan perintisan gereja 
digambarkan oleh eksponen -- gereja merintis berdirinya gereja-gereja baru dan para 
petobat juga menghasilkan petobat-petobat baru. "Setelah orang petobat baru dan 
pemimpin baru dibaptis, semangat mereka menyala- nyala sampai-sampai kita tidak 
dapat menahan mereka," kata seorang misionaris yang pernah menyaksikan terjadinya 
gerakan yang sama di antara para pengungsi di Belanda. Mereka menyebar di seluruh 
negara, memulai kelompok-kelompok Pemahaman Alkitab, dan, beberapa minggu 
kemudian, kita sudah dapat menerima kabar dari mereka tentang berapa banyak 
kelompok PA yang telah dibentuk. Ini merupakan hal yang paling luar biasa yang 
pernah kita lihat! Kita tidak memulainya, namun kita tidak akan dapat menghentikannya 
meskipun kita menginginkannya."  

 
Sumber: NEWSBRIEF--2001-07-12  
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Dari Meja Redaksi: Undangan KKR New Millenium Jakarta 
2001  

Doakanlah dan hadirilah KKR NEW MILLENIUM JAKARTA 2001 yang bertema:  

"INIKAH NILAI HIDUPKU" 

yang akan diselenggarakan oleh STEMI (Stephen Tong Evangelistic Ministries 
International) pada:  

Tanggal  :  20 - 23 (Kamis, Jumat, Sabtu) September 2001  
Jam  :  18.30 WIB  
Tempat  :  Istora Senayan Jakarta  
Pembicara  :  Pdt. Dr. Stephen Tong  

Bagi yang ingin hadir, silakan mengambil undangan gratis yang dapat diperoleh di: 
Sekretariat GRII/STEMI/Toko Buku Momentum Jl. Tanah Abang III/1, telp. 3810912 
Fax. 3811021 Jakarta Pusat  

Rally Doa Pra-KKR New Millenium Jakarta 2001 

Untuk mengawali KKR NEW MILLENIUM JAKARTA 2001 di atas, panitia akan 
mengadakan Rally Doa PRA-KKR bagi para Panitia, Konselor, Humas, Paduan Suara, 
dan anda semua yang terbeban untuk mendukung dan mendoakan KKR ini agar 
berhasil. Rally Doa Pra-KKR ini akan dilaksanakan pada:  

Tanggal  : 15 September 2001  
Jam  : 19.00 WIB  
Tempat  : Gedung Granadha  
Pembicara  : Pdt. Dr. Stephen Tong  

[Kiriman dari Panitia KKR NEW MILLENIUM JAKARTA 2001 -- STEMI (Stephen Tong 
Evangelistic Ministries International)]  
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Surat Anda  

 
Dari: "Steven L." <@cbn.net.id> 
>Yth Pimpinan JEMMI, 
>Terima kasih atas pengiriman kesaksian2 missionary yang baik dan 
>menumbuhkan kehendak dan beban untuk memberitakan Injil. Mohon 
>terus kirim kepada saya. Terima kasih. 
>Yours truly, Stephen L. 

Redaksi: 
Dengan senang hati, kami akan mengirimkan rutin berita-berita kesaksian dari seluruh 
tempat melalui edisi-edisi e-JEMMi ke alamat anda. Kiranya anda boleh semakin giat 
berdoa bagi pelayanan dan pelayan Tuhan. Dan jangan lupa bagikan kepada teman 
yang lain supaya mereka juga bisa mendukung dan berdoa bagi pekerjaan Tuhan yang 
besar ini. Selamat melayani.  

 

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/messages/whatintheworld  

"Jangan lelah bekerja di ladang-Nya Tuhan, Roh Kudus pasti memberi kekuatan."  

 

“  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.gospelcom.net/ifc/newsletter.shtml
http://www.egroups.com/messages/whatintheworld
http://alkitab.mobi/?Yesaya+6%3A8


e-JEMMi 2001 
 

387 
 

e-JEMMi 36/September/2001  
Editorial 

Shalom.  

Pernahkah anda merasakan kuasa doa? Pengalaman pendeta muda di Kongo dalam 
kolom Kesaksian Misi pada edisi ini menggugah kita untuk melihat bahwa Tuhan juga 
bekerja melalui doa. Kesungguhan kita untuk bergantung kepada Tuhan akan sangat 
terlihat dari seberapa sering kita berdoa dan berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan tidak 
hanya mendengar pujian kita kepada-Nya tapi juga keluh kesah dan kesulitan yang 
sedang kita hadapi.  

Masih berkaitan tentang doa, bulan September ini, ada beberapa gereja yang 
merayakan bulan ini sebagai bulan keluarga. Sehubungan dengan hal tersebut, maka 
dalam edisi kali ini, Redaksi menyajikan bahan doa pujian bagi Allah yang dapat 
dilakukan bersama-sama dengan anggota keluarga. Mari bersama-sama memuji 
kebesaran dan keagungan Allah karena hanya Dia yang layak dipuji.  

Selamat berdoa.  

Staf Redaksi  
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Sumber Misi  

Joel News International 

==> http://www.joelnews.org/ 
==> subscribe: <subscribe-joel-news-international@xc.org> Tertarik untuk mengetahui 
apa yang sedang Allah kerjakan di seluruh dunia? Ingin mendoakan kebutuhan-
kebutuhan dari negara-negara di dunia? Jawabannya mudah ... langganan saja Joel 
News - The International Prayer and Revival Bulletin. Newsletter ini memberikan 
kepada pembacanya laporan-laporan update, pokok-pokok doa, dan juga pertumbuhan 
gereja. Dalam Situsnya, anda dapat menemukan artikel- artikel, kesaksian-kesaksian 
tentang berkat Allah bagi dunia, kebutuhan doa bagi masing-masing negara, dan 3000 
arsip. Newsletter ini telah tersedia dalam bahasa Inggris, Belanda, dan Czech.  

Experiencing Worship 

==> http://www.experiencingworship.com/ 
Dalam Situs ini anda akan menemukan beragam informasi, antara lain mengenai 
Worship, Worship Music, Devotionals, Prayer, Sound & Video, Equipment, dan juga 
Software. Situs Experiencing Worship ini menyediakan sumber-sumber yang luar biasa 
bagi para pemimpin pujian dan penyembahan. Anda dapat mengakses informasi praktis 
tentang penyembahan, termasuk review buku-buku, musik penyembahan, dan alat-alat 
musik, saran-saran untuk memilih sound system, dan penanganan masalah teknis 
lainnya. Silakan jelajahi sumber-sumber informasi dan materi tentang penyembahan 
dalam Situs ini.  

  

http://www.joelnews.org/
mailto:subscribe-joel-news-international@xc.org
http://www.experiencingworship.com/
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Doakan Misi Dunia  

Amerika Serikat 

Pada hari Selasa (11/9) telah terjadi tragedi terorisme di Amerika Serikat. Ada tempat 
strategis menjadi sasaran yaitu masing-masing ditabrak oleh pesawat Boeing, yaitu 
World Trade Center Twin Towers (Pusat Perdagangan Dunia -- keduanya hancur lebur) 
di New York , Markas Departemen Pertahanan AS Pentagon dan Washington Mall. 
Selain itu, masih ada 1 pesawat Boeing lain yang jatuh di bandara Somerset County, 
Pittsburg yang belum diketahui tujuannya. Tragedi yang memakan ribuan orang ini 
diduga didalangi oleh kelompok teroris internasional.  
Sumber: berita di TV, surat kabar dan internet  

• Doakan untuk pemerintah Amerika Serikat agar mendapat  kebijaksanaan dari Tuhan 
untuk mengatasi musibah besar ini.  

• Berdoa agar tragedi ini menolong masyarakat Amerika untuk lebih mendekatkan diri 
pada Tuhan dan semakin mengerti rencana-Nya dibalik tragedi tersebut.  

• Doakan penduduk Amerika Serikat yang saat ini masih shock atas tragedi yang baru 
saja menimpa mereka dan juga doakan para keluarga dari korban yang meninggal 
dalam peristiwa itu.  

• Berdoa juga untuk pengaruh dari peristiwa itu bagi negara-negara di dunia karena 
kemungkinan besar akan berdampak di bidang politik, ekonomi, keamanan dan juga 
agama. Berdoa agar beberapa hari/minggu ke depan tidak terjadi hal-hal yang buruk 
akibat peristiwa ini.  

• Doakan agar peristiwa ini mendorong gereja-gereja di dunia untuk terus berdoa, 
khususnya bagi kelompok teroris yang belum terjangkau oleh Injil.  

Timur Tengah 

Sebuah pelayanan televisi satelit Kristen telah menyentuh kebutuhan jasmani maupun 
rohani penduduk di Timur Tengah. RE dari Sat-7 mengatakan bahwa ada lebih dari 3 
juta anak terancam dehidrasi. Namun karena sebagian besar penduduk masih buta 
huruf, maka mereka tidak mengetahui gejala-gejalanya. RE berharap dapat mengubah 
keadaan ini. "Kami berharap dapat menempatkan bantuan-bantuan untuk mengatasi 
dehidrasi di lokasi-lokasi yang tepat di seluruh tempat di wilayah itu, terutama di gereja-
gereja. Dan juga, di dalam nama Kristus, kami dapat mengajar orang-orang melalui 
siaran on-air dan berharap dapat memberikan pemecahan bagi masalah yang mereka 
hadapi." Menurut RE, menjangkau penduduk Tmur Tengah dengan menggunakan 
siaran televisi merupakan hal yang baru bagi Sat-7. Materi-materi yang disiarkan 
berkaitan dengan penginjilan dan pemuridan. Namun kami merasa memiliki tanggung 
jawab sosial untuk mulai menjangkau masalah kesehatan, buta huruf dan masalah lain.  
Sumber: Mission Network News, August 7th 2001  
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• Bersyukur karena ada siaran televisi yang dapat dipakai untuk mengajarkan kebenaran 
Injil kepada penduduk Timur Tengah. Berdoa agar Tuhan memakai siaran televisi dari 
Sat-7 untuk menyatakan Kasih-Nya.  

• Berdoa agar Tuhan memampukan Sat.7 dan para pekerjanya untuk memiliki strategi 
pelayanan yang baik dan bijaksana.  

Iran 

Seorang pengemudi truk tengah mengendarai truknya ke daerah pegunungan yang 
terletak di antara Mashad dan Teheran di Iran. Dia mengalami depresi berat dan 
berencana untuk bunuh diri. Di kaki sebuah bukit, dia menghentikan truknya sehingga 
dia dapat melihat jalan yang membentang di depannya. Di puncak bukit, dia melihat ada 
belokan yang curam dan jurang yang dalam di bawahnya. Sopir itu memutuskan untuk 
mengambil jalan itu. Saat dia mulai menghidupkan truknya untuk mulai mendaki bukit 
itu, tanpa sengaja dia memencet tombol radio. Dia terkejut saat mendengar suara yang 
berkata, "Saudaraku yang terkasih, mungkin anda saat ini sedang bepergian sendiri, 
anda merasa tidak ada orang yang mengasihi anda. Anda bahkan sangat tertekan dan 
ingin mengakhiri hidup anda. Isa Masih (Yesus Kristus) telah berjanji tidak akan 
meninggalkan ataupun membiarkan anda sendiri. Dia bersama anda saat ini. Panggil 
nama-Nya dan Dia akan memuaskan hati anda." Sopir itu lalu turun dari truknya. 
Dengan tubuh bergetar karena masih shock, dia berjalan lalu jatuh berlutut dan 
menangis. Dia memanggil nama Yesus untuk masuk dalam hatinya. Seketika itu, 
hatinya dipenuhi dengan damai dan mulai saat itu dia tahu bahwa dia tidak akan 
sendirian lagi.  

"Tanpa sengaja" dia menghidupkan radio yang menyiarkan program Seda Masih (Voice 
of Christ) -- sebuah program yang tidak mudah didengar di negara Iran. Tapi luar biasa, 
melalui pelayanan program itu, ia dapat menemukan arti dan tujuan hidupnya yang 
sejati.  
Sumber: S O O N, Issue no. 165  

• Mari bersyukur untuk program Seda Masih yang dapat menolong penduduk Iran untuk 
mengenal Yesus. Berdoa agar pelayanan mereka semakin dipakai Tuhan  

• Doakan untuk setiap penduduk Iran yang telah mengenal Yesus, agar mereka dapat 
menjadi saksi-saksiNya bagi orang-orang di sekitarnya.  
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Doa Bagi Indonesia  

Berikut ini adalah doa-doa pujian bagi Allah yang dapat kita naikkan bersama-sama 
dengan anggota keluarga kita. Namun, dalam edisi ini, kami hanya menampilkan 5 
pokok doa dari 16 pokok doa yang tersedia. Bila anda menginginkan ke-16 pokok doa 
tersebut secara lengkap, silakan menghubungi <endah@sabda.org>. Selamat berdoa!  

Doa-Doa Pujian Bagi Allah 

Pernahkah anda kehabisan kata-kata untuk menggambarkan Allah yang Maha Kuasa 
saat anda berdoa? Alkitab memiliki sebuah sumur puji- pujian bagi Allah yang tak 
pernah kering. Bersama dengan keluarga, kita dapat menyelami kedalamannya dan 
mengumandangkan puji-pujian untuk memuliakan Tuhan. Saat anda mulai memuji sifat-
sifat Allah dan apa yang telah Ia perbuat melalui doa, kita akan menyadari bahwa 
Alkitab telah menjadi bagian utama dari kosa kata doa kita. Setiap hari anda akan 
mengalami doa-doa yang segar dan menyenangkan saat menyembah Allah. Bacalah 
pasal-pasal dalam Alkitab bersama-sama dengan anggota keluarga secara bergantian 
setiap hari. Kemudian, doakan dalam hatimu apa yang telah anda ucapkan atau anda 
juga dapat menggunakan contoh yang tertulis di bawah ini. Mungkin anda juga ingin 
menyanyikan bersama-sama lagu-lagu pujian tentang Tuhan. Biarlah Allah dimuliakan 
ketika kita memusatkan perhatian kita kepada Dia yang layak untuk diagungkan!  

HARI KE-1 : PUJI TUHAN KARENA DIA ADALAH KESELAMATAN KITA!  

"TUHAN itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, 
kupuji Dia, Ia Allah bapaku, kuluhurkan Dia." (Kel 15:2)  

Doa: Tuhan, Engkaulah kekuatan kami dan mazmur kami! Kami memuji-Mu Karena 
Engkaulah keselamatan kami! Kaulah Allah kami, dan kami akan memuji dan 
memuliakan-Mu.  

HARI KE-2 : PUJILAH DIA, KARENA DIALAH ALLAH YANG ESA!  

"Dengarlah, hai orang Israel: TUHAN itu Allah kita, TUHAN itu esa!" (Ula 6:4)  

Doa: Tuhan Maha Besar, Kaulah Allah Tuhan kami! Kaulah Allah yang Esa! Kami 
mengasihimu-Mu dengan sepenuh hati kami, seluruh jiwa kami, dan dengan segenap 
kekuatan yang ada dalam diri kami! Ajari kami untuk semakin mengasihimu-Mu dari hari 
ke hari.  

HARI KE-3 : PUJILAH DIA KARENA IA SETIA DALAM SEGALA PERKATAANNYA!  

"Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahan-Mu tetap melalui segala 
keturunan. TUHAN setia dalam segala perkataan-Nya dan penuh kasih setia dalam 
segala perbuatan-Nya." (Maz 145:13)  

mailto:endah@sabda.org
http://alkitab.mobi/?Kel+15%3A2
http://alkitab.mobi/?Ula+6%3A4
http://alkitab.mobi/?Maz+145%3A13
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Doa: Yesus yang Maha Kuasa, kerajaan-Mu kekal dan abadi selamanya, dari generasi 
ke generasi. Kami memuji-Mu hari ini karena Engkau selalu setia dalam setiap janjiMu 
dan Engkau mengasihi segala ciptaan-Mu. Ajar kami agar setia dengan janji-janji kami 
juga.  

HARI KE-4 : PUJILAH DIA KARENA TAK ADA YANG LAIN KECUALI DIA!  

"Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui, bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang 
lain kecuali Dia...Sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah, bahwa Tuhanlah 
Allah yang di langit di atas dan di bumi di bawah, tidak ada yang lain." (Ula. 4:35,39)  

Doa: Allah Bapa di surga, hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan, tak ada yang lain 
selain diri-Mu!  

HARI KE-5 : PUJILAH DIA KARENA KEJADIANKU DAHSYAT DAN AJAIB!  

"Aku bersyukur kepada-Mu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib; ajaib apa yang 
Kaubuat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya." (Maz 139:14)  

"Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan TUHAN yang 
menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaan-Nya dan 
kawanan domba tuntunan tangan-Nya." (Maz 95:6-7)  

Doa: Bapa di surga, kami memuji-Mu hari ini karena kejadianku dahsyat dan ajaib. 
Karya-karya-Mu nyata dalam kehidupan kami. Kami sujud menyembah di hadapan-Mu, 
Tuhan Allah penciptaku, karena Engkaulah Tuhan kami! Tolong kami untuk mengasihi 
tubuh yang telah Kau ciptakan.  

 
Sumber: Herald of His Coming, edisi Mei 2001, hal.6.  

  

http://alkitab.mobi/?Maz+95%3A6
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Doa Bagi Suku  

Suku Ledo (Sulawesi) 

Rumpun  :  Gorontalo  
Wilayah  :  Sulawesi  
Jumlah Penduduk  :  130.000  
Kristen yang diketahui  :  0  
Persentase Kristen  :  0%  
Alkitab  :  Ada  
Film Yesus  :  Belum  
Radio  :  Belum  

Suku ini berdiam di kota Palu, Sulawesi Tengah dan di sekitarnya (Kec. Palu, Biromadu, 
Dolo, Marawola, Tawaili). Walaupun kota Palu dikelilingi oleh pegunungan tetapi kota ini 
terkenal sebagai salah satu kota terkering di Indonesia. Keluarga adalah hal yang 
sangat penting bagi orang Ledo, mereka sangat menghormati dan memelihara orang 
tua, terutama yang berusia lanjut. Orang Ledo sangat taat pada agamanya, walaupun 
demikian orang Ledo belum mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya dalam 
rohani mereka. Marilah kita doakan suku Ledo ini agar mereka menerima Kebenaran 
yang sesungguhnya.  

Pokok Doa  

1. Berdoa kiranya Tuhan melembutkan hati orang Ledo agar mereka terbuka dan 
menerima Injil. Berdoa agar suku ini dijangkau oleh utusan Injil yang bersedia melayani 
suku ini.  

2. Berdoa untuk murid Kristus (pendatang) yang tinggal di sekitar kota Palu dan kota-kota 
disekitarnya supaya mereka dapat bertahan, dikuatkan dan dapat menyatakan Kasih 
Kristus kepada orang Ledo.  

3. Berdoa bagi Pemerintah daerah dan tokoh-tokoh masyarakat setempat agar dapat 
menerapkan program-program pembangunan yang menyentuh kebutuhan masyarakat 
secara langsung dan agar mereka terbuka bagi pelayanan Injil.  

4. Berdoa agar literatur, Alkitab, pelayanan radio, film Yesus dapat diterjemahkan dan 
disebarkan kepada suku ini sehingga melaluinya mereka dapat menerima berita Injil.  

5. Berdoa bagi gereja-gereja di kota Palu dan sekitarnya agar dapat terus memancarkan 
Kasih-Nya melalui pelayanan kepada suku Ledo sesuai dengan Amanat Agung-Nya.  

 
Sumber: CD-ROM SABDA  
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Kesaksian Misi: Tembok Api  

Berikut ini adalah sebuah kesaksian yang berasal dari Republik Demokrat Kongo saat di 
sana terjadi peperangan antara pemerintah dengan tentara pemberontak.  

 

Pintu didobrak dengan keras saat tentara-tentara musuh memasuki rumah seorang 
pendeta muda. Semua tentara itu membawa senapan mesin dan mereka dalam posisi 
siap siaga untuk menembak. Rencana mereka adalah membunuh semua penduduk 
desa tersebut, dan dimulai dengan membunuh pendeta muda di desa itu bersama 
dengan keluarganya.  

Keluarga kecil ini terpaku dan menunggu apa yang akan terjadi kemudian. Tentara-
tentara itu diliputi dengan kebencian. "Tunggu sebentar," kata Pendeta itu, "biarkan 
kami berdoa sebentar sebelum kami mati." Seluruh anggota keluarga itu berlutut di 
lantai dan bergandengan tangan membentuk satu lingkaran, dan memohon pertolongan 
dari Allah. Setelah selesai berdoa, mereka berpikir para tentara akan segera 
menghujani tubuh mereka dengan peluru-peluru dari senapan mesin. Namun hal itu 
tidak terjadi. Perlahan-lahan keluarga itu bangkit berdiri dan melihat keajaiban -- para 
tentara telah meninggalkan rumah tersebut.  

Beberapa bulan kemudian, mereka baru mengetahui apa yang menyebabkan para 
tentara itu meninggalkan desa tersebut. Hal itu terjadi ketika pendeta muda tadi sedang 
mengikuti persekutuan Kristen di kota lain dan dia saat itu sedang men-sharing-kan 
peristiwa yang baru dialaminya beberapa bulan yang lalu. "Para tentara tiba-tiba saja 
pergi meninggalkan rumah dan desa saya." Pendeta itu mengatakan bahwa sampai 
saat ini keluarganya dan para penduduk desa tidak mengetahui apa yang menyebabkan 
mereka meninggalkan desa tersebut.  

"Mungkin saya dapat menjelaskannya kepada anda," sahut seseorang yang duduk di 
belakang. Ternyata dia adalah salah seorang tentara yang ikut mendobrak pintu rumah 
pendeta muda tadi. "Seperti yang anda ketahui, saya ada di sana saat kami memasuki 
rumah anda. Saya adalah tentara yang mengarahkan senapan di kepala anak-anak 
anda saat keluarga anda semua berlutut dan berdoa. Kemudian tiba-tiba sebuah 
tembok api muncul dan mengelilingi semua keluarga anda. Kami bahkan tidak dapat 
melihat anda karena terhalang oleh kobaran- kobaran api itu. Api itu sangat panas dan 
kami segera menyadari bahwa rumah itu akan segera terbakar, jadi kami cepat-cepat 
melarikan diri.  

Ketika telah berada di luar, kami melihat rumah anda penuh dengan api - namun api itu 
tidak membakarnya dan kami segera melarikan diri dari desa itu juga. Mantan tentara 
itu melanjutkan kesaksiannya, "Beberapa waktu kemudian saya menyadari bahwa itu 
bukanlah api biasa seperti yang kami ketahui, tetapi itu adalah api yang dikirim oleh 
Allah. Jika dengan cara seperti itu cara Allah anda menjawab doa-doa yang anda 
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naikkan, maka saya ingin mengenal-Nya juga. Saya sudah lelah bertempur dan 
membunuh orang. Itulah alasannya mengapa malam ini saya datang ke tempat ini."  

Mantan tentara ini telah mengetahui bagaimana Allah menjawab doa dan bagaimana 
Dia memperhatikan orang-orang yang mengasihi-Nya. Mantan tentara ini perlu belajar 
sendiri bagaimana mengenal, mempercayai, dan mengalami Kasih Allah dalam 
hidupnya.  

 
Sumber: S O O N, Issue no. 165  

Surat Anda  

 
Dari: mig@ 
>Dengan kehadiran JEMMi, telah menyadarkan saya betapa besar 
>tanggung jawab kita sebagai yang terpanggil. Akhir-akhir ini saya 
>tidak mengikuti secara keseluruhan karena terfokus pada Visi & Misi 
>yang Tuhan bebankan ke kami diakhir Tahun 2000 dari beberapa anak 
>Tuhan yang terpanggil untuk project Tuhan yaitu Pengenapan Hujan 
>Akhir untuk daerah kami. Puji Tuhan, Kami telah membentuk suatu 
>pelayanan Rohani yang akan bernaung di bawah sebuah Yayasan P. 
>walaupun begitu banyak tantangan tapi Visi dan Misi yang telah 
>Tuhan tempatkan pada kami akan tetap kami jalankan sebab kami 
>percaya bahwa Tuhan yang punya project. ==cut== 
>Syalom 
>/M.I.G/ 

Redaksi: 
Kami bersyukur untuk beban pelayanan yang Tuhan taruh di hati anda. Doa kami 
adalah agar pelayanan tsb. dapat dipakai untuk mengenalkan Yesus pada suku-suku 
terabaikan di Kalimantan. Jika anda ingin membagi berkat pengalaman selama anda 
ada di ladang pelayanan, jangan lupa kontak kami karena selain berdoa, pembaca e-
JEMMi tentu juga senang mendapat berkat dari sharing anda.  

 

URL/Link Edisi ini  

• IFC http://www.gospelcom.net/ifc/newsletter.shtml  
• Mission Network News http://www.missionnetworknews.org/  

"Jangan lelah bekerja di ladang-Nya Tuhan,  
Roh Kudus pasti memberi kekuatan."  

 

http://www.gospelcom.net/ifc/newsletter.shtml
http://www.missionnetworknews.org/


e-JEMMi 2001 
 

396 
 

“  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 37/September/2001  
Editorial 

Salam dalam Kasih Kristus  

"... Tangan Tuhan sedang merenda suatu karya yang agung mulia, saatnya akan tiba 
nanti kau lihat pelangi KasihNya."  

Mungkin sebagian besar dari anda mengenali penggalan lagu tersebut. Pujian itu 
menolong kita untuk memahami bahwa Allah yang memegang kontrol atas semua 
kehidupan manusia. Allah memiliki rencana- rencana dibalik semua bencana yang 
dialami manusia. Seperti halnya tragedi yang menimpa Amerika Serikat minggu lalu. 
Banyak kesedihan, shock, dan kemarahan yang dialami oleh penduduk Amerika 
Serikat. Namun, kejadian ini telah menolong mereka untuk menjalin persatuan dalam 
usaha untuk menyelamatkan para korban dan memulihkan keadaan untuk menjadi 
normal kembali.  

Dukungan doa masih sangat dibutuhkan khususnya untuk rencana Amerika memburu 
para teroris yang menyebabkan ribuan jiwa kehilangan nyawa. Doakan agar Tuhan 
memberi hikmat dan bijaksana kepada pemerintah Amerika dalam merencanakan 
tindakan-tindakan selanjutnya untuk menyelesaikan masalah ini.  

Selain berita dari Amerika, e-JEMMi edisi ini juga akan memuat berita misi dari Afrika. 
Tak lupa kami ucapkan selamat berdoa dan selamat melayani Tuhan kita yang maha 
Pengasih.  

Staf Redaksi  
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Doakan Misi Dunia 

Kenya 

Alkitab yang direkam dalam kaset telah menuntun orang kepada Kristus dan 
memuridkan para petobat baru di daerah kumuh di Nairobi, Kenya. T.D. dari Audio 
Scripture Ministries <http://www.gospelcom.net/asi/> di Holland, Michigan menjelaskan 
tentang program tersebut. "Sekitar 70% penduduk Nairobi tinggal di daerah-daerah 
kumuh. Di salah satu daerah kumuh yang disebut Kibera, ada sekitar 1,4 juta orang 
tinggal di sana." kata T.D. "Di tempat inilah, kami terpanggil untuk melayani mereka. 
Bersama-sama dengan para pendeta yang melayani orang miskin, kami 
mempersiapkan program-program Alkitab yang dapat didengar oleh penduduk tersebut 
karena sebagian besar dari mereka tidak dapat membaca."  
Sumber: Mission Network News, July 18, 2001  

• Bersyukur untuk Audio Scripture Ministries yang melayani penduduk Nairobi 
melalui kaset yang berisi ayat-ayat Alkitab.  

• Doakan agar program ini dapat menjadi sarana untuk mengenalkan Kasih Allah 
kepada penduduk di Nairobi.  

Georgia 

Selain menikmati kebebasan dari paham komunis, Georgia juga berjuang untuk 
mencapai stabilitas ekonomi. Ribuan orang kelaparan -- sebagian besar dari mereka 
mengais-ngais sampah untuk mencari makanan. Mendapatkan pekerjaan sangatlah 
sulit, karena itu mereka mengumpulkan botol-botol kosong lalu dijual dan uangnya 
dipakai untuk membeli roti. Juga ada laporan dari Every Home for Christ yang 
menyatakan bahwa tindak prostitusi, penggunaan obat terlarang dan minuman keras 
mengalami peningkatan. Namun, para penduduk yang telah percaya pada Allah 
berkumpul bersama dan menimbulkan dampak positif bagi bangsa ini. Gereja-gereja 
telah sepakat untuk bersatu dalam doa dan berpuasa. Mereka bersama-sama berpuasa 
selama dua hari dalam seminggu, dan setiap hari Sabtu, mereka bersekutu bersama 
untuk berdoa. Mereka berdoa agar kegerakan Allah terjadi di Georgia. Anda dapat 
melihat bahwa kelaparan rohani yang melanda Georgia jauh melebihi kelaparan 
jasmani yang mereka alami saat ini. Saat mensharingkan tentang Injil, para penduduk 
memberikan respon positif dan berkata, "Kembalilah ke tempat ini lagi dan ceritakan 
lebih banyak lagi tentang Yesus."  
Sumber: Fax of the Apostles, July 2001  

• Mari bersyukur untuk gereja-gereja di Georgia yang saat ini telah bersatu hati 
dan berseru kepada Allah untuk memulihkan negaranya.  

• Berdoa agar berita Injil yang disebarkan oleh tim EHC dapat mengobati 
kelaparan rohani yang dialami penduduk Georgia.  

http://www.gospelcom.net/asi/
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• Doakan agar Allah memberkati pemerintah Georgia supaya mereka dapat segera 
mengatasi bencana kelaparan, pengangguran, prostitusi, dsb. yang saat ini 
melanda negara mereka.  

Amerika Serikat 

Banyak orang menuduh Partai Fundalis Islam yang berada dibalik aksi penghancuran 
World Trade Center dan Pentagon. Tuduhan ini dapat menumbuhkan kebencian dalam 
hati mereka. Pimpinan Open Doors Amerika mengatakan bahwa orang Kristen tidak 
seharusnya berpikir bahwa semua orang Arab itu teroris. Sebagian besar dari mereka, 
yang bukan anggota teroris, terkadang menjadi korban dari tindakan-tindakan radikal 
yang dilakukan para teroris. Coba bayangkan bagaimana keadaan warga campuran 
Arab dan Amerika pada saat ini. Mereka dapat menjadi sasaran kecurigaan dan 
kemarahan, frustasi dan kebencian dari warga Amerika. Jika kita selalu menganggap 
bangsa Arab dan pemeluk agama Islam sebagai musuh kita, maka kita tidak akan 
pernah dapat mengasihi dan memenangkan mereka. Jika kita membenci, maka 
mustahil kita termotivasi untuk mengabarkan Injil kepada mereka. Saat ini merupakan 
waktu yang tepat bagi masyarakat Kristen Amerika untuk menjangkau orang-orang Arab 
yang tinggal di Amerika dengan kasih dan mengenalkan mereka kepada Yesus.  
Sumber: Mission Network News, 12 September 2001  

• Berdoa agar Allah memberikan hati yang mengampuni dan mengasihi bagi 
masyarakat Amerika Serikat (dan juga di Indonesia).  

• Doakan supaya Allah memberikan kebijaksanaan bagi pemerintah Amerika 
dalam menindaklanjuti penyelesaian masalah tsb.  
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Doa Bagi Suku  

Suku Jongkang (Kalimantan) 

Rumpun  : Dayak  
Wilayah  : Kalimantan  
Jumlah Penduduk  : 45.000  
Kristen yang diketahui  : 0  
Persentase Kristen  : 0%  
Alkitab  : Belum  
Film Yesus  : Belum  

Suku ini terletak di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Salah satu adat 
kebiasaan suku ini ialah pesta hasil panen. Mereka menyebutnya Pesta Gawai. Pesta 
ini berkaitan dengan setiap keluarga yang memperoleh hasil pertanian yang melimpah. 
Mereka mengundang penduduk desa tetangga dan masyarakat dari keluarga lain, dan 
bersukacita serta menaikkan syukur kepada Sang Khalik. Kita tidak tahu apakah rasa 
syukur itu ditujukan kepada Allah yang mereka kenal ataukah hanya ungkapan/ekspresi 
alamiah. Tetapi yang jelas ini kesempatan yang baik untuk menabur Kabar Baik agar 
syukur dapat dinaikkan kepada Allah yang mengenal mereka.  

Pokok Doa 

1. Dikabarkan bahwa belum ada orang yang percaya. Karena itu kita doakan agar 
Tuhan mengasihani suku ini. Pada hari sangkakala, kita berharap akan ada di 
antara mereka yang diselamatkan.  

2. Mohon supaya Tuhan membuka hati tokoh-tokoh masyarakat suku ini, agar mata 
rohani mereka dibukakan untuk berita Injil. Doakan juga untuk pemerintah 
setempat dalam melaksanakan program kerjanya.  

3. Doakan gereja supaya mulai peka kepada tanda-tanda zaman ini, dan 
memperhatikan kebutuhan suku ini. Mohon kepada Tuhan supaya Ia mengirim 
pekerja-Nya Baik untuk penerjemahan Firman Allah maupun tenaga profesional 
lainnya.  

4. Mohon kepada Tuhan supaya Ia mengampuni suku ini dan membuka ladang 
pelayanan yang sesuai dengan budaya dan keadaan setempat.  

 
Sumber: CD-ROM SABDA  
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Kesaksian Misi: Mengabarkan Injil Melalui Warna  

Sepasang suami istri, Daren and Shawna menberitakan tentang kasih Allah kepada 
suku Lozi, yang tinggal di desa-desa terpencil di dekat sungai Zambesi. Pasangan ini 
telah merintis gereja-gereja di wilayah tersebut sekaligus juga melatih para pemimpin 
gereja di sana. Mereka memuridkan orang-orang Kristen Lozi, mengajar penduduk agar 
dapat bertumbuh di dalam Kristus dan membagikan Firman-Nya kepada suku- suku lain 
di sekitarnya.  

Shawna melihat bahwa investasinya telah mendatangkan hasil melalui persekutuannya 
dengan Marry, istri dari seorang misionaris Zambia yang melayani suku Lozi. Daren dan 
Shawna mengajarkan Injil dan cerita-cerita Alkitab kepada Marry selama kunjungannya 
ke desa Chipango. Mereka mendalami materi-materi Alkitab itu dengan sungguh- 
sungguh sampai akhirnya Marry siap untuk mengajarkan Injil kepada penduduk di desa-
desa lain. "Beberapa orang mau datang dan mendengarkanku, tapi karena aku adalah 
seorang misionaris. Berbeda dengan Marry yang benar-benar dapat menjalin 
komunikasi dengan para penduduk setempat dan mengajarkan Alkitab kepada mereka." 
kata Shawna.  

Ketika baru-baru ini sekelompok relawan yang mengunjungi Shawna memberikan 
sejumlah kain aneka warna untuk membuat "Wordless Books" (buku tanpa kata-kata), 
dia merasa bahwa Allah telah menganugrahkan kepadanya sarana yang dapat 
mendukung pelayanannya. "Wordless Book" menggunakan warna untuk menceritakan 
tentang Yesus: hitam untuk dosa, merah untuk darah Yesus (yang menghapuskan dosa 
manusia), agar menjadiputih hatinya, hijau berarti tumbuh bersama Allah, dan kuning 
berarti surga (saat orang percaya bertemu Yesus secara langsung). Marry 
merencanakan untuk memakai cara itu dalam mengajarkan Injil kepada para wanita 
desa. Dia dapat memberikan Wordless Book kepada setiap wanita desa. Namun, 
Shawna dan Marry mulai kuatir saat persediaan Wordless Book mulai menipis. 
Beberapa wanita desa tidak mau mengabarkan Injil bila tidak mempunyai Wordless 
Book.  

"Aku memutuskan untuk menulis tentang Injil itu dan mendapat ide untuk menggunakan 
tanah hitam yang banyak terdapat di Solozi untuk menggambarkan tentang dosa." 
Tanah hitam itu menuntun Shawna untuk menemukan simbol-simbol lain yang dapat 
dilihat oleh suku Lozi: biji- bijian atau bunga berwarna merah sebagai simbol dari darah 
Yesus. Awan-awan putih yang muncul sesudah musim hujan untuk melambangkan hati 
yang bersih, rumput hijau yang melambangkan pertumbuhan, dan bunga-bunga kuning, 
pisang ataupun mangga untuk melambangkan surga. Dengan menggunakan benda-
benda yang dapat dijumpai di sekitarnya, dengan mudah Marry dapat mengajarkan Injil 
kepada penduduk desa lain tanpa harus membawa Wordless Book. Cerita tentang 
warna-warna itu sendiri, meskipun tanpa Wordless Book maupun biji-bijian tadi, telah 
menjadi sarana juga. Shawna berkata, "Marry bercerita bahwa dia dapat menggunakan 
cerita tentang warna itu untuk mengabarkan Injil kepada para wanita dari 15 desa yang 
berbeda. Para wanita Lozi dapat dengan mudah mengingat dan menggunakan cerita 
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tentang warna untuk menceritakan tentang anugrah keselamatan dari Allah kepada 
teman- teman dan anak-anak mereka.  

 
Sumber: NEWSBRIEF---2001-07-26  

Dari Meja Redaksi: Dukungan Doa Untuk Aid Workers, 
dan Afganistan  

Saat ini ada 8 Aid Workers yang ditahan di Afganistan. Mereka akan dijatuhi hukuman 
gantung bila terbukti telah mengabarkan Injil di Afganistan, seperti yang tertulis dalam 
surat kiriman dari "Jane Phang" <phang@> berikut ini. Karena itu, mohon dukungan 
doa dari anda untuk ke-8 Aid Workers tersebut. Sementara itu jangan lupa untuk terus 
berdoa bagi situasi [politik] dunia saat ini, khususnya untuk perkembangan terakhir yang 
terjadi antara Amerika dan Afganistan [dan mungkin Indonesia].  

>Dear brothers/sisters in Christ, 
>Mohon dukungan doa dari seluruh umat Kristen untuk 8 orang Aid 
>Workers yang kini sedang diadili di Afganistan, mereka dari USA, 
>Jerman dan Australia. Mereka dituduh telah mengabarkan Injil 
>utk penduduk setempat (Afganistan), dan kalau mereka terbukti 
>bersalah, mereka akan dijatuhi Hukuman Gantung. 
> 
>Doakan untuk keselamatan mereka, doakan juga agar mereka diberikan 
>kekuatan, kebijaksanaan dan hikmat, serta mereka dapat terluput 
>dari hukuman gantung. 
>Salam dalam Kristus 
>Jane Phang  

Informasi Tambahan: 
Selain permasalahan ke-8 Aid workers tersebut, Afganistan sendiri mengalami 
permasalahan besar. Akibat dari pernyataan Presiden Bush untuk menangkap Osama 
Bin Laden baik hidup atau mati, maka banyak penduduk Afganistan meninggalkan 
kota/negaranya karena takut bila Amerika akan menyerang negara tersebut. Di sisi lain, 
Afganistan sedang mengalami kekeringan dan memasuki tahun ketiga, sedangkan 
persediaan makanan untuk sekitar 3.8 juta penduduk Afganistan dari World Food 
Program akan habis dalam jangka waktu 2-3 minggu ke depan. Penghentian suplai 
makanan ini disebabkan karena sulitnya mencari alat transportasi di Afganistan.  

Surat Anda  

 
Dari: "GKI Ambarawa" <gkiamb@> 
 
>Staff Redaksi e-JEMMI yang terhormat, 
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>Apakah bisa membantu mencarikan informasi soal Badan Misi 
>Zendeling Zimmer Bautel dan Zendeling Barth, kalau tidak salah 
>berasal dari Jerman, yang pernah datang ke Ambarawa sekitar tahun 
>1894-1900-an. Kami rindu untuk mengetahui apakah Badan Misi 
>"Zendeling" ini masih ada? Dan bagaimana menghubunginya? Apakah 
>bisa pesan pertanyaan ini disampaikan kepada rekan-rekan misi? 
>Terima kasih untuk bantuannya. 

Redaksi: 
Nah,.. bagi anda yang mengetahui informasi yang dibutuhkan di atas, mohon 
menghubungi alamat < Endah@sabda.org > agar kami bisa sampaikan kepada yang 
membutuhkan. Untuk itu terima kasih banyak atas kesediaannya membantu,  

 
URL/Link Edisi ini  

• Mission Network News http://www.missionnetworknews.org/  
• Fax of The Apostles http://www.ehc.org/  

"Jangan lelah bekerja di ladang-Nya Tuhan,  
Roh Kudus pasti memberi kekuatan."  

“  '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.missionnetworknews.org/
http://www.ehc.org/
http://alkitab.mobi/?Yesaya+6%3A8
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e-JEMMi 38/September/2001  
Editorial 

Salam dalam Kasih Kristus.  

Setelah beberapa minggu terakhir Amerika menjadi sorotan berita, maka sekarang 
Afganistan menjadi negara kedua yang menjadi sorotan dunia. Untuk itu pada edisi kali 
ini, e-JEMMi akan mengajak pembaca untuk menengok negara Afganistan. Mudah-
mudahan kesaksian dan informasi yang kami sajikan ini akan mendorong kita untuk 
lebih banyak berdoa untuk Afganistan. Kiranya kasih Allah dinyatakan melalui anak-
anak-Nya yang saat ini sedang menjalani masa-masa sulit di Afganistan.  

Sementara itu kita harus terus berdoa untuk pengaruh keadaan ini bagi negara kita 
tercinta. Doakan agar kebencian antar bangsa/agama ini dapat dijembatani dengan 
rasa saling menghargai dan menghormati sesama manusia yang sama-sama diciptakan 
dalam rupa dan gambar Allah.  

Dalam kasih-Nya, Staf Redaksi  
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Doakan Misi Dunia 

Palestina 

Seorang penduduk Palestina yang percaya Yesus telah menggunakan tempat kerjanya 
sebagai pusat lokasi untuk mendistribusikan kupon yang dapat ditukar dengan 
makanan. Dia bekerja melalui sebuah yayasan yang bertujuan untuk menolong 
keluarga-keluarga yang kekurangan.  
==> http://www.palestinian-arabs.com 
 
Sumber: Advance, September 2001  

• Doakan agar setiap orang yang datang ke tempat kerjanya mempunyai kesiapan 
hati untuk menerima "Roti Hidup."  

• Berdoa agar Allah senantiasa mencurahkan berkat dan menyediakan sumber-
sumber yang diperlukan untuk memberi makan mereka yang kelaparan  

Afganistan 

Delapan orang asing dan lebih dari 50 orang Afganistan yang menjadi pekerja di 
organisasi-organisasi bantuan internasional telah ditangkap atas perintah pemerintah 
Taliban karena telah melakukan pelayanan misi Kristen. Hukum Islam yang 
diberlakukan pemerintah Taliban adalah memberikan hukuman mati bagi setiap orang 
yang mempengaruhi penduduk Afganistan untuk meninggalkan agamanya. Saat ini, 
nasib orang-orang asing tersebut bagaikan telur di ujung tanduk karena setelah 
terjadinya penyerangan di World Trade Center dan Pentagon, hubungan antara Taliban 
dengan negara-negara barat menjadi semakin buruk.  
Sumber: Advance, September 2001  

• Doakan bagi delapan orang asing dan 50+ penduduk Afganistan yang saat ini 
akan diadili di Afganistan.  

• Berdoa agar Tuhan memberi kekuatan agar iman mereka tetap kuat dalam 
menghadapi pencobaan.  

Saudi Arabia 

Mirip dengan yang terjadi di Afganistan, sedikitnya ada 13 orang asing beragama 
Kristen telah ditangkap semenjak pertengahan Juli lalu di Saudi Arabia karena telah 
mengadakan persekutuan Kristen di sebuah tempat umum. Orang-orang asing tersebut 
adalah anggota gereja rumah di sebuah komunitas yang dikucilkan di Arab Saudi. 
Rumah-rumah telah diperiksa, segala milik pribadi disita dan orang-orang Kristen 
diinterogasi serta dipenjarakan. Pemerintah setempat juga mencoba melakukan 

http://www.palestinian-arabs.com/
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identifikasi pada penduduk Arab yang mereka curigai sebagai anggota gereja.  
Sumber: Advance, September 2001  

• Berdoa agar Tuhan melindungi 13 orang Kristen yang ditangkap itu.  
• Berdoa agar kasih Tuhan dinyatakan kepada penduduk Saudi Arabia.  
• Doakan agar di tengah-tengah penganiayaan itu, kegerakan Roh  

Tuhan melanda Saudi Arabia.  
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Doa Bagi Asia  

Afganistan 

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

Penduduk  1995  
Jumlah  23.141.000  
Pertumbuhan/th  6,9%  
Kepadatan  35 km2  

 Perang Afganistan menyebabkan 6,5 juta pengungsi lari ke Pakistan dan Iran, sedang 
ada sejumlah kecil penduduk yang menyebar ke Asia Selatan, Timur, Tengah dan 
Barat.  

Bebas buta huruf 12%. Bahasa resmi: Bhs. Pushtu (Bahasa ini digunakan oleh 50% dari 
jumlah penduduk), dan bhs. Dari (35%). Jumlah bahasa 50.  

Ibu kota: Kabul 3.500.000; banyak pengungsi berasal dari daerah pedesaan. Kota ini 
mengalami kerusakan yang dahsyat selama perang saudara th. 1992-1993. Penduduk 
yang mendiami perkotaan 26%.  

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 dan sebagian besar dari ternak telah 
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 perang berhenti.  

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.  

Pokok Doa 

1. Kehancuran akibat perang membawa penderitaan yang luar biasa bagi bangsa 
tersebut, akan tetapi hal ini digunakan oleh Allah untuk membuat orang lebih 
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terbuka terhadap Injil. Menurut perkiraan 800.000 meninggal, 1.600.000 orang 
cacat dan 700.000 menjadi pengungsi. Akan memakan waktu puluhan tahun 
untuk membenahi 10-40 juta ranjau dan membangun kembali rumah-rumah, 
sekolah-sekolah, ladang-ladang dan kehidupan yang telah hancur. berdoa bagi 
perdamaian dan pelepasan dari kekejaman di masa mendatang.  

2. Perang saudara berawal dari perang suci Islam atau jihad, akan tetapi telah 
merosot menjadi pertengkaran adu kekuatan yang kejam untuk kekuasaan, 
kebanggaan suku dan keunggulan agama. Senjata- senjata dari Iran dan Saudi 
Arabia dan indoktrinasi ideologi telah semakin mempertentangkan masyarakat, 
sehingga terjadi kehancuran yang tragis di negara ini dan negara-negara 
sekitarnya. Berdoa, agar roh pertikaian yang sudah berabad-abad mengikat 
negara ini akan dihancurkan dan agar banyak orang akan menerima hidup baru 
di dalam Kristus.  

3. Afganistan adalah salah satu negara di dunia yang paling sedikit terjangkau oleh 
Injil. Ada 48.000 mesjid tetapi tidak ada satu pun gedung gereja ataupun 
persekutuan orang percaya yang aktif di antara suku-suku asli, kecuali satu suku 
di negara ini. Doakan 88 suku bangsa yang tak terjangkau di negara ini, 
khususnya:  

1. Orang Pushtu, senang berperang, suku-suku pendendam yang mendiami 
daerah perbatasan Afganistan - Pakistan. Hanya sejumlah kecil orang 
Kristen di antara mereka.  

2. Orang Uzbek dan orang Turkmen di utara.  
3. Orang Tajik di timur laut dan daerah perkotaan.  
4. Orang Hazara, orang Islam Shi'a dari keturunan Mongolia, yang 

didiskriminasi, tetapi juga yang lebih terbuka terhadap Injil.  
5. Orang Kuchi, pengembara di daerah barat dan tengah, berjumlah 

2.500.000 orang, sebelum perang menghancurkan cara hidup mereka. 
Mereka mewakili banyak suku dan bahasa yang berbeda-beda. Banyak 
yang mengungsi ke Pakistan.  

6. Orang Char Aimag di barat dan orang Baloch dan orang Brahui di selatan.  
7. Suku-suku Nuristan di pegunungan di sebelah utara dan timur Kabul yang 

hak miliknya sering dipertengkarkan.  
4. Hanya ada beberapa orang percaya Afgan, tetapi pada umumnya berbahasa 

Dari. Jumlah mereka di kota dan beberapa daerah pedesaan yang terpencil 
berlipat ganda melalui kesaksian dari tenaga-tenaga asing, orang-orang Afgan 
yang percaya atau juga dari serdadu-serdadu Kristen Rusia. Doakan untuk 
kelanjutan dan pertumbuhan gereja pada abad 21 ini.  

5. International Assistance Mission adalah organisasi Kristen antar lembaga yang 
didukung oleh 26 lembaga dan diakui oleh pemerintah, doakan agar dapat tetap 
melanjutkan pelayanannya di ibu kota selama perang. Pengabdian dan kasih 
yang ditujukan kepada mereka yang buta, cacat, sakit, kehilangan hak milik, buta 
huruf dan miskin telah menjadi suatu pujian dari peran kekristenan yang 
membuahkan hasil. Keadaan perang dan rasa tidak aman adalah sesuatu yang 
tidak mudah bagi 70 staff tenaga asing yang berasal dari berbagai negara; 
doakanlah mereka, dan perekrutan tenaga baru sebagai kaum profesional yang 
berdedikasi dengan ketrampilan yang luas. Ini adalah kesempatan yang luar 
biasa.  
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6. Penyebaran Kitab Suci. Perjanjian Baru dalam bahasa Dari baru tersedia dalam 
jumlah yang cukup, dan PB dalam bhs. Pushtu dalam jumlah yang terbatas. 
Doakan penyebarannya yang efektif, walaupun banyak rintangan. Doakan juga 
bagi penerjemahan Kitab Suci ke dalam bahasa-bahasa lain; terjemahan sedang 
berlangsung dalam 8 bahasa, tetapi 29 bahasa lainnya masih membutuhkan 
tenaga penerjemah. Penelitian bahasa-bahasa sudah lama tidak dijalankan. Ini 
adalah kebutuhan yang mendesak sesudah kekacauan perang.  

Sumber bahan adalah ringkasan dari:  

• Buku "DOAKANLAH ASIA! Pedoman Pokok Doa untuk Negara-negara Asia"; 
karya Patrick Johnstone. [Bagian dari Buku Asli "OPERATION WORLD, The 
Day-by-Day Guide to Praying For the World"; karya Patrick Johnstone, 1993]  

• CD-ROM SABDA [Nomor Topik: 18833]  
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Kesaksian Misi: Resiko Menyebarkan Injil di Afganistan  

Pemerintah Taliban di Afganistan mengatakan bahwa ada sekelompok pekerja sosial -- 
termasuk 2 orang Amerika dan beberapa warga Jerman -- telah ditangkap dan 
dipenjarakan sampai pengadilan tinggi Islam menyelesaikan penyelidikan atas tuduhan 
yang ditimpakan kepada mereka, yaitu tuduhan mereka telah mengabarkan Injil kepada 
penduduk Afganistan.  

Pemerintah Taliban telah mengumpulkan pernyataan-pernyataan dari penduduk 
Afganistan yang menyatakan bahwa kelompok itu telah membujuk penduduk untuk 
meninggalkan Islam. Menyebarkan Injil dianggap sebagai kejahatan dan patut dijatuhi 
hukuman mati di negara yang 95% penduduknya menganut agama Islam.  

Organisasi Shelter Now International melakukan pelayanannya di Afganistan dengan 
didukung oleh Vision for Asia -- lembaga bantuan Kristen Jerman. Lembaga bantuan ini 
semula dijalankan oleh orang- orang Amerika, namun kemudian diambil alih oleh orang-
orang Jerman beberapa tahun yang lalu karena orang-orang Amerika itu mendapat 
perlakuan yang tidak baik di kamp pengungsi Afganistan.  

Sampai saat ini, pemerintah Taliban tidak mengijinkan seorang pun untuk mengunjungi 
pekerja-pekerja sosial yang ditahan tersebut.  

 
Sumber: NEWSBRIEF--2001-08-30  

Dari Meja Redaksi: Buletin Pokok-pokok Doa Penginjilan 
Sedunia  

Bagi Anda yang ingin mendapatkan buletin Pokok-pokok Doa Penginjilan Sedunia PD 
Timotius untuk bulan Oktober 2001, silakan menghubungi e-mail kami : <owner-i-kan-
misi-JEMMi@xc.org> atau <endah@sabda.org>  

Surat Anda  

 
Dari: "Dian" <turo@> 
>Syalom, 
>Saya dari GMI. Efrata Palembang, saya atas nama GDM (Gerakan Doa 
>Misi) mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang selama ini 
>telah terjalin melalui internet. Terima kasih atas pemberian 
>informasi2 melalui internet. 
>Saat ini umur GDM kami 2 th, dan puji Tuhan semakin banyak orang 
>yang rindu untuk berdoa (diikuti oleh +/- 20-an orang). Kegiatan 
>GDM kami laksanakan setiap hari Sabtu. Namun, ada rencana untuk 
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>mengubah hari tsb pada akhir bulan ini. Kegiatan ini terbuka untuk 
>semua jemaat. Namun, kegiatan ini berada di bawah tanggung jawab 
>P3MI Efrata (Persekutuan Pemuda Pemudi Methodist Indonesia 
>Efrata). 
>Di kesempatan kali ini juga kami ingin meminta tolong, tentang 
>buku panduan doa (buku yang berisi ttg pokok2 doa Asia) Dulu kami 
>memakai buku Doakanlah Asia, namun sekarang buku tsb sudah habis 
>(bahannya sudah selesai). Apakah buku doakanlah Asia yang baru 
>sudah ada (terbitan baru). Untuk doa suku2 terabaikan kami sudah 
>memakai buku Indonesia-Doakanlah Suku-Suku Terabaikan (covernya 
>berwarna hitam). 
> 
>Sekali terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya. 
>Kiranya Tuhan Terus Memberkati dan Menyertai Pelayanan Kita Semua. 
>Terima Kasih. 
>GDM. GMI. Efrata Palembang <Pray_4_God@> 

Redaksi: 
Terima kasih untuk surat anda yang memberi kabar yang sangat menggembirakan, 
terutama tentang kegiatan GDM. Mudah-mudahan sharing anda ini dapat menggugah 
pembaca e-JEMMi untuk giat di gereja masing- masing dengan kegiatan doa yang 
serupa. Bagaimana pendapat pembaca e-JEMMi, setuju?  

Sehubungan dengan buku "Doakanlah Asia", saat ini kami sedang mencoba 
menghubungi sumbernya, karena kami dengar mereka telah selesai mencetak buku 
"Doakanlah Asia" yang baru. Atau mungkin ada pembaca e-JEMMi yang tahu, apakah 
benar sudah ada buku tsb.?  

"Tidak ada keadaan seburuk apapun yang dapat menghalangi kita 
untuk menyatakan kebaikan Tuhan."  

“  '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 39/Oktober/2001  
Editorial 

Salam Sejahtera.  

Amanat Agung Yesus adalah ... "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-
Ku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Semua bangsa 
berarti semua orang ... tanpa terkecuali. Nah, pernahkah anda terpikir untuk melayani 
orang-orang tuna rungu? Bukankah mereka juga sangat membutuhkan jamahan kasih 
Kristus dan keselamatan di dalam Dia?  

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, dalam edisi penerbitan kali ini, 
Redaksi mengetengahkan dua sumber pelayanan bagi mereka yang tuna rungu di 
kolom Sumber Misi. Juga disajikan kesaksian-kesaksian misi dari India, Nigeria dan 
Amerika Serikat yang mensharingkan tentang pelayanan bagi orang buta dan tuna 
rungu.  

Kiranya hal ini dapat menggerakkan kita untuk melayani orang-orang tuna rungu yang 
ada di lingkungan kita.  

Staf Redaksi  
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Doakan Misi Dunia 

India 

Istri dan anak perempuan Sudhir ditabrak sebuah bis tepat didepan matanya. Dia 
berteriak untuk menghentikan mereka, tetapi terlambat -- karena bis telah menabrak 
mereka. Ibu dan anak perempuan itu terluka parah dan megeluarkan banyak darah. 
Sudhir membawa mereka ke rumah sakit di atas ricksaw motornya, sambil berdoa, 
"Mari Yesus kembalikan mereka padaku." Hasil diagnosis dokter menghancurkan hati 
Sudhir. Istrinya, Renuka, mengalami luka serius di kepala, 12 patah tulang dan 
pinggulnya telah pecah menjadi 42 bagian. Anak perempuannya, Chaksu, kemungkinan 
besar akan mengalami cacat akibat luka dalam yang dideritanya. Meskipun begitu, 
Sudhir mulai berdoa bersama-sama orang-orang Kristen lainnya sampai kondisi istri 
dan anaknya mulai mengalami perubahan. Dokter yang menangani Chaku melaporkan 
bahwa dia tidak jadi cacat, dan luka dalamnya dapat disembuhkan. Dokter yang 
menangani Renuka telah merencanakan 9 jam operasi. Setelah berdoa, Renuka dibawa 
memasuki ruang operasi dengan senyum menghiasi wajahnya. Ajaibnya, operasi 
berakhir sebelum dimulai. Para dokter bedah dengan keheranan keluar dari ruang 
operasi untuk berbicara dengan orang-orang yang menunggu di luar kamar operasi. 
"Kepada Allah yang mana kalian berdoa?" tanya seorang dokter bedah. "Istrimu tidak 
memerlukan operasi lagi. Tulang-tulangnya yang patah tiba-tiba telah tersambung 
kembali pada tempatnya." Tidak lama kemudian Renuka pun dapat berjalan dengan 
kakinya. Allah telah menjawab doa keluarga Sudhir.  
Sumber: FridayFax, August 10, 2001  

• Berdoa agar kesaksian keluarga Sudhir dapat menolong penduduk India di 
sekitarnya untuk mengenal Kristus.  

• Doakan para pekerja dari organisasi-organisasi pelayanan Kristen yang saat ini 
melayani penduduk India agar mereka tetap setia dan kuat dalam menghadapi 
segala rintangan.  

Nigeria 

Christian Blind Mission (CBMI) memberikan penglihatan baik secara fisik maupun 
spiritual kepada orang-orang buta di Nigeria. Direktur CBMI untuk Overseas Operations, 
JW, baru saja kembali dari Nigeria dan menceritakan bahwa pertikaian yang terjadi di 
wilayah tersebut tidak mempengaruhi pelayanan mereka. "Saat pertama kali 
mengunjungi komunitas-komunitas di wilayah itu telah tersiar kabar burung bahwa kami 
mencoba mengontrol populasi penduduk, karena pil-pil/obat yang kami berikan 
memang sama besarnya dengan pil KB yang mereka kenal. Tetapi, sekali mereka 
menerima perawatan yang kami berikan dan melihat bagaimana kami mengasihi 
mereka, penduduk di wilayah itu menyadari bahwa kami benar-benar datang ke wilayah 
itu untuk menolong mereka." Menurut JW, pelayanan yang mereka lakukan telah 
membukakan pintu-pintu bagi pelayanan lain. "Kami tidak ingin hanya menolong 
mereka secara fisik, tetapi juga rindu untuk menolong kerohanian mereka. Beberapa 
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komunitas penduduk telah meminta kami untuk memutarkan film Yesus. Ada juga yang 
mengundang kami untuk diajak berbincang-bincang tentang iman percaya kami. Kami 
pikir mereka telah melihat iman kami melalui pelayanan yang kami lakukan."  
Sumber: NEWSBRIEF--2001-06-21  

• Doakan setiap pelayanan CBMI agar dapat menolong komunitas penduduk 
Nigeria untuk mengenal Yesus.  

• Berdoa juga untuk setiap pekerja CBMI dalam melakukan pelayanannya, agar 
mereka tetap setia dan bersandar pada Allah dalam menghadapi setiap 
hambatan.  

Amerikaserikat 

Assemblies of God National Deaf Culture Fellowship mengadakan pendidikan bagi para 
pendeta pada tanggal 18 - 22 Juni 2001 di Santa Cruz, California. Fokus pendidikan itu 
adalah memberikan dorongan, inspirasi, dan pelatihan bagi para pendeta, misionaris 
dan pemimpin kelompok orang-orang tuna rungu.  

Seorang peserta, dan juga 64 peserta lainnya dari berbagai negara, mengatakan bahwa 
Allah telah memberikan kesempatan yang sangat baik untuk bertemu di Washington, 
D.C., di Universitas Gallaudet. Keistimewaan universitas ini adalah memberikan 
pelatihan bagi mereka yang menderita tuna rungu dan yang pendengarannya 
mengalami kesulitan. David dan Yoon Raxdale yang menjadi dosen baru di Gallaudet 
akan mengelola pelayanan kampus pertama dan satu-satunya yang menangani orang-
orang tuna rungu. Sangatlah penting bahwa para pendeta dan pelayan Tuhan 
berkumpul untuk belajar bagaimana dapat melayani orang tuna rungu sebaik mungkin.  
Sumber: ReligionToday, July 25, 2001  

• Doakan pelayanan Assemblies of God National Deaf Culture Fellowship dalam 
melatih para pendeta, misionaris dan pemimpin kelompok orang-orang tuna 
rungu.  

• Berdoa untuk setiap peserta agar dapat mengembangkan pengetahuan yang 
diperolehnya di gereja mereka masing-masing.  
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Doa Bagi Suku  

Suku Tamiang 

Rumpun  : Aceh  
Wilayah  : Sumatera  
Jumlah Penduduk  : 50.000  
Kristen yang diketahui  : 0  
Persentase Kristen  : 0  
Alkitab  : Belum  
Film Yesus  : Belum  
Radio  : Belum  

 
Suku ini berdiam di bagian tenggara dari Kab. Aceh Timur dan tersebar dibeberapa 
kecamatan seperti Kuala Simpang, Bendahara, Karangbaru, Seuruway, Kejuruanmuda 
dan Kec. Tamiang Hulu. Di daerah ini banyak diketemukan benda-benda pra sejarah. 
Bahasa mereka adalah bahasa Tamiang. Saat ini suku Tamiang hidup berbaur dengan 
suku lain seperti: Aceh, Batak, Jawa, Minangkabau, dan Cina. Mata pencaharian utama 
adalah bercocok tanam padi di sawah atau diladang. Menurut informasi yang ada pada 
kami belum ada orang percaya dari suku ini. Marilah kita mendoakan suku Tamiang ini.  

1. Berdoa agar Tuhan melembutkan hati orang Tamiang supaya mereka menjadi 
terbuka terhadap orang luar, mau berkomunikasi serta mendengarkan "Kabar 
Sukacita".  

2. Berdoa untuk gereja-Nya di Aceh Timur dan daerah lain di Indonesia agar 
mereka peduli dan berbelas kasihan sehingga mereka mau melayani dan 
memberitakan kabar baik kepada suku ini.  

3. Berdoa agar sejumlah murid Kristus (pendatang) yang tinggal di daerah kab. 
Aceh Timur dan sekitarnya dapat di penuhi kuasa Roh Kudus sehingga dengan 
berani dan penuh hikmat menceritakan Kabar Keselamatan. Doakan untuk pola 
pendekatan yang cocok kepada mereka.  

4. Berdoa bagi pemerintah daerah dan tokoh-tokoh masyarakat setempat agar 
dapat menerapkan program-program pembangunan yang menyetuh kebutuhan 
masyarakat secara langsung.  

5. Berdoa agar Alkitab, literatur, pelayanan radio dan Film Yesus dapat 
diterjemahkan dalam bahasa suku Tamiang.  

 
Sumber: CD-ROM SABDA  

Pokok Doa 
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• Doakan segenap panitia retreat dalam melakukan persiapannya. Doakan para 
pembicara, termasuk satu pembicara yang datang dari luar negeri.  

• Doakan juga para peserta yang akan hadir dalam retreat supaya berkat yang 
mereka terima bisa dibagikan kepada gereja/pelayanan masing-masing.  
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Kesaksian Misi: Tuhan Celikkan Mataku  

"Dulu, saya adalah penganut agama Hindu dan terbiasa untuk memuja semua dewa 
dan dewi, sedangkan suami saya melakukan praktek perdukunan," kata Jeewa saat dia 
mulai men-sharingkan kisahnya di desa Rajasthan dimana mereka tinggal. "Suatu hari 
saya sakit demam selama beberapa hari. Setelah sembuh, saya kehilangan penglihatan 
saya dan menjadi buta total. Suami saya mencoba melakukan segala kemampuannya 
sebagai dukun, tetapi saya tidak sembuh. Lalu dia membawa saya kepada beberapa 
dukun lain yang dianggapnya lebih mampu dan bahkan ke beberapa dokter spesialis 
mata, tetapi mereka tetap tidak mampu menyembuhkan penglihatan saya. Saya 
mempersembahkan banyak sajian untuk dewa dan dewi yang menjadi kepercayaan 
kami sekeluarga. Saya juga melakukan berbagai upacara ritual, dan menjanjikan 
banyak hal kepada dewa bila memberikan kesembuhan. Namun tak ada yang terjadi. 
Tujuh tahun berlalu. Suatu hari seorang misionaris dari Every Home for Christ, Brother 
Shanti, datang ke desa saya dan menceritakan berita baik mengenai keselamatan. Dia 
juga menceritakan bagaimana Yesus Kristus membuat orang lumpuh dapat berjalan, 
mencelikkan mata orang buta, dan menyembuhkan orang bisu dan tuli. Brother Santi 
juga menceritakan tentang Kasih Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Akhirnya, saya 
menerima Injil itu. Saya bertobat dan berjanji tidak akan lagi menyembah patung dewa-
dewi, namun hanya mau menjadi pengikut Yesus. Lalu saya mulai bergabung 
sekelompok orang yang selalu bersekutu bersama tiap hari Minggu untuk memuji dan 
menyembah Yesus Kristus."  

"Suami saya menjadi terganggu dengan kepercayaan saya yang baru dan meminta 
saya untuk tidak menyembah Allah orang Kristen. Tetapi saya terus mencoba 
meyakinkan dia agar bersedia meninggalkan praktek perdukunannya. Hal ini 
memerlukan waktu selama 20 hari dan akhirnya suami saya mau menerima Yesus dan 
mulai menghadiri ibadah pada hari Minggu. Meskipun mata saya tidak menjadi sembuh, 
saya memiliki kedamaian dalam hati saya, yang juga dialami oleh suami saya. Namun 
pada hari ke 30, sesudah persekutuan, Brother Santi dan kami berdoa, tiba-tiba saya 
merasakan satu sentuhan di kedua mata saya dan saya pun dapat melihat. Saya 
berteriak kegirangan! Semua orang takut mendengar teriakan saya, mereka berpikir 
bahwa ada roh jahat yang telah menyerang saya. Tetapi ketika saya mengatakan pada 
mereka mengenai pulihnya penglihatan mata saya, setiap orang mulai memuji Allah! 
Sekarang, saya sehat dan seluruh keluarga saya telah menerima Yesus Kristus."  

Para pekerja dari Every Home for Christ (EHC) di India telah membagikan lebih dari 473 
juta booklet Injil dari rumah ke rumah. Hasilnya: mereka mendapatkan 7,3 juta respon 
dan terbentuknya 22.522 persekutuan desa, yang disebut dengan kelompok Kristus.  

 
Sumber: Fax of the Apostles, April 2001  
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Dari Meja Redaksi: Global Congress On Church Ministry 
And Missions (GCCMM)  

 
==> http://www.worldevangelical.org/efacongress.htm 
GCCMM yang saat ini sedang berlangsung (1 - 5 Oktober 2001) di Pattaya, Thailand, 
mengambil tema "The Church in The 21st Century: Holiness in The Innermost and 
Witness to The Uttermost." Acara ini bersifat umum dengan 3 alasan:  

1. Keinginan untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan mengenai pelayanan di 
Asia.  

2. Kerinduan agar para pemimpin gereja di belahan dunia lainnya ikut hadir dan 
membagi pengalaman dan visi bersama-sama.  

3. Kerinduan untuk bersekutu bersama sebagai anggota Keluarga Allah, di dalam 
persekutuan yang unik di dalam Yesus Kristus.  

[ 
Sumber: Buletin PANGGILAN, Edisi Agustus - Oktober 2001]  

Surat Anda  

 
Dari: "PT ****" <perdagangan@> 
>Dengan hormat, 
>Saya tertarik sekali dengan Bulletin Pokok Doa, saya ingin tahu 
>bagaimana cara mendapatkannya dan berapa harganya? Terima kasih 
>untuk informasinya. Tuhan Memberkati. 
>Salam, Vita Maria L. 
 
Dari: Jimmy_Handoko@ 
>Syalom, 
>Saya ingin mendapatkan buletin Pokok-pokok Doa Penginjilan Sedunia 
>PD Timotius untuk bulan Oktober 2001 
>Tuhan memberkati 

Redaksi: 
Terima kasih atas responnya. Buletin ini dibagikan secara gratis. Sebagai informasi, 
kami telah memberikan alamat email anda kepada pengasuh PD Timotius. Kiranya 
Buletin itu dapat memberikan panduan bagi kita untuk berdoa bagi pekerjaan Tuhan di 
seluruh dunia. Selamat berdoa. Bagi pembaca lain yang juga ingin menerima Pokok- 
pokok Doa Penginjilan Sedunia untuk bulan Oktober 2001, silakan menghubungi 
<endah@sabda.org>.  

 
URL/Link Edisi ini  

http://www.worldevangelical.org/efacongress.htm
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• BRIGADA TODAY http://www.brigada.org/today/  
• Every Home For Christ http://www.ehc.org/  
• FridayFax http://www.egroups.com/groups/FridayFax/  
• IFC http://www.gospelcom.net/ifc/newsletter.shtml  
• Religion Today http://www.crosswalk.com/lists/  

"Setia dalam tugas yang kecil,  
menyiapkan kita untuk menyongsong tugas yang lebih besar." 

“  '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/today/
http://www.ehc.org/
http://www.egroups.com/groups/FridayFax/
http://www.gospelcom.net/ifc/newsletter.shtml
http://www.crosswalk.com/lists/
http://alkitab.mobi/?Yesaya+6%3A8
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e-JEMMi 40/Oktober/2001  
Editorial 

Salam Sejahtera,  

Ada banyak orang takut menghadapi masa depannya, sehingga mereka mencari jalan 
pintas agar memiliki kedamaian dan keberhasilan dalam hidupnya. Jalan pintas ini 
sering membuat kita tergoda untuk mengorbankan apa saja bahkan jiwa kita yaitu 
dengan pergi ke dukun, seperti yang diceritakan dalam kolom Kesaksian Misi minggu 
ini. Nah... silakan membaca dan kami berharap kesaksian ini dapat mendorong kita 
untuk berdoa bagi mereka yang terikat dengan kuasa gelap dan perdukunan. Selain itu 
kesaksian ini juga mengingatkan kita untuk selalu bersyukur bahwa hidup kita telah 
ditebus dan kita telah memiliki kedamaian yang melebihi akal. Oleh karena itu biarlah 
kita memiliki kerinduan untuk membagikannya kepada mereka yang belum 
mendapatkannya.  

Pokok doa khusus minggu ini adalah untuk aksi militer yang sedang terjadi di Afganistan 
dan pengaruhnya bagi situasi di Indonesia. Marilah kita terus bertekun dalam doa agar 
hikmat dan bijaksana Allah dicurahkan bagi semua pihak, termasuk pemerintah 
Indonesia, dalam mengatasi situasi-situasi ini.  

Selamat berdoa,  
Staf Redaksi  
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Doakan Misi Dunia 

Afghanistan 

Amerika Serikat, Inggris, dan sekutu-sekutunya telah melancarkan serangan atas 
jaringan terorisme Osama bin Laden, Al Qaeda, dan pemerintahan Taliban di 
Afghanistan. Bin Laden menantang bahwa siapa saja yang melawannya adalah orang 
"kafir", yang tidak akan pernah hidup damai sampai orang-orang Palestina dapat 
menguasai kembali tanah Israel dan pasukan-pasukan Amerika meninggalkan wilayah 
Timur Tengah. Dia juga menyatakan bahwa dimasa yang akan datang target kekerasan 
terorisme adalah penduduk sipil dan militer.  

• Doakan agar Allah menyentuh hati Osama dan pendukungnya agar mereka tidak 
mengarahkan serangan pada wanita dan anak-anak. Doakan juga agar Allah 
menyatakan diri-Nya sebagai Allah yang mengasihi anak- anak-Nya yang 
terhilang.  

• Berdoa untuk melawan kuasa kegelapan yang bekerja dibalik kedua belah pihak 
yang sedang bertikai. Minta Allah agar mengikat roh- roh kebencian yang 
memicu terjadinya tindak kekerasan ini.  

• Doakan agar para pemimpin militer dapat berlatih untuk menahan diri, punya 
ketajaman penglihatan dan memfokuskan penyerangan hanya pada sasaran-
sasaran militer saja.  

• Minta kepada Allah agar lembaga-lembaga bantuan sosial dapat masuk ke 
Afghanistan sehingga dapat menolong penduduk Afghanistan yang telah lama 
menderita kelaparan.  

• Minta kepada Allah agar menyatakan diri-Nya kepada umat Islam di seluruh 
dunia dan menunjukkan kepada mereka bahwa Osama dan sekutu- sekutunya 
telah menyimpangkan ajaran Quran untuk membenarkan kebencian dan 
kekerasan yang mereka lakukan. Berdoa agar mereka menyadari bahwa hal ini 
bukanlah peperangan antara orang-orang Kristen dengan Muslim.  

• Doakan umat percaya dan pekerja Kristen yang saat ini ada di wilayah negara-
negara muslim. Minta kepada Allah agar menjauhkan mereka dari segala tindak 
kekerasan, memberi mereka hikmat dan kekuatan agar senantiasa setia menjadi 
saksi-saksi Kristus di tengah-tengah situasi yang kacau ini.  

• Minta kepada Allah agar menggunakan tragedi ini untuk memuliakan nama-Nya 
dan anak-anak-Nya yang terhilang dapat kembali lagi pada-Nya. Berdoa agar 
Roh-Nya menggerakkan hati orang-orang Kristen dimanapun mereka berada 
untuk menceritakan tentang Kasih Allah dan pengampunan-Nya.  
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• Minta kepada Allah agar menolong kita untuk mengingat bahwa Dialah adalah 
satu-satunya Pribadi yang telah membayar kemerdekaan kita dengan harga yang 
mahal. Minta agar Dia menolong kita mengendalikan diri selama hari-hari yang 
sulit ini dengan sikap yang benar sesuai dengan harga yang telah dibayarkan 
Yesus untuk kita.  

 
Sumber: Advance! prayer bulletin: Oct. 7, 2001  

Jepang 

Para pekerja Kristen membagi-bagikan Injil dari stan sewaan di festival Budha di 
Jepang. Lebih dari 900 Alkitab dibagi-bagikan secara gratis selama festival berlangsung 
-- suatu jumlah yang cukup besar untuk negara dengan budaya yang kurang begitu 
memberikan kebebasan beragama bagi penduduknya. Seorang pengunjung berkata: 
"Semua stan di sini dibuka untuk memperoleh keuntungan. Mengapa anda justru 
membagikan buku-buku ini dengan cuma-cuma?" Puji Tuhan karena Ia telah 
menggerakkan hati orang-orang Jepang selama festival tersebut berlangsung.  
Sumber: Advance, Sept. 24, 2001  

• Doakan agar Roh Kudus membukakan hati orang-orang yang telah menerima 
Alkitab tersebut sehingga mereka terdorong untuk menghubungi pekerja Kristen 
di sana untuk memperoleh informasi lebih lanjut.  

• Doakan juga agar Tuhan menyatakan kasih dan kuasa-Nya kepada rakyat 
Jepang.  

Korea 

Saat ini, orang-orang Kristen Korea, yang tergabung dalam Evangelism Explosion, 
memberikan pengaruh yang hebat melalui pelayanan penginjilan yang mereka lakukan. 
Evangelism Explosion hingga kini memiliki lebih dari 44,000 pekerja Korea terlatih yang 
tersebar di seluruh dunia. Direktur E-E Asia, mengatakan, "Mereka sangat bersemangat 
dalam menjangkau saudara-saudara mereka yang berasal dari Korea. Sungguh 
menarik melihat mereka mendirikan gereja- gereja Korea di berbagai negara. Karena 
iman mereka begitu berpengaruh, kerja mereka menjadi lebih efektif, terutama di 
negara- negara Asia lainnya." Mereka selalu berdoa agar dapat menjangkau saudara-
saudara sebangsa mereka bahkan kalau perlu sampai ke daerah- daerah di mana Injil 
dilarang masuk."  
Sumber: Mission Network News, September 6th 2001  

• Berdoa untuk pelayanan Evangelism Explosion Korea dalam menjangkau 
saudara-saudara sebangsa mereka di seluruh dunia.  

• Doakan agar semangat dari pelayanan Evangelism Explosion Korea dapat 
memberi pengaruh di negara-negara Asia lainnya.  
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Doa Bagi Suku  

Suku Dompu 

Rumpun  : Sasak  
Wilayah  : Nusa Tenggara  
Jumlah Penduduk  : 80.000  
Kristen yang diketahui  : 0  
Persentase Kristen  : 0%  
Alkitab  : Belum  
Film Yesus  : Belum  
Radio  : Belum  

Suku ini berdiam di pulau Sumbawa, Propinsi Nusa Tenggara Barat dalam wilayah Kab. 
Dompu dan tersebar dalam 4 kecamatan: Huu, Dompu, Kempo dan Kilo. Kab. Dompu 
merupakan daerah berbukit-bukit dan daerah vulkanik. Suku Dompu hidup 
berdampingan dengan orang Donggo, Bima, Sasak, Melayu, Bugis, Cina, Arab, Bali dan 
Timor. Bahasa mereka disebut Nggahi Mbojo. Mereka hidup dari pertanian, 
perkebunan, perikanan dan sebagian beternak, berdagang dan pegawai. Sampai 
sejauh ini belum diketemukan adanya orang percaya dari suku ini.  

Pokok Doa 

1. Berdoa agar Tuhan membuka hati orang Dompu untuk menerima Injil.  
2. Berdoa agar gereja-gereja di Nusa Tenggara Barat dan daerah lain di Indonesia 

digerakkan oleh Kasih Allah untuk melayani dan mengirimkan utusan Injil kepada 
suku ini.  

3. Berdoa untuk sejumlah orang-orang percaya yang tinggal di daerah Kab. Dompu 
dan sekitarnya supaya mereka dipimpin Roh Kudus dan memiliki keberanian 
untuk mengabarkan Injil Kristus kepada orang Dompu.  

4. Berdoa agar ada literatur/Alkitab dan pelayanan radio yang diterjemahkan dan 
disebarkan kepada suku ini sehingga mereka dapat mengenal berita Injil.  

5. Doakan Film Yesus dalam bahasa Bima yang sedang diproses yang mungkin 
dapat dimengerti oleh orang Dompu.  

6. Berdoa bagi pemerintah daerah dan tokoh-tokoh masyarakat setempat agar 
dapat menerapkan program-program pembangunan yang menyentuh kebutuhan 
masyarakat secara langsung.  

 
Sumber: CD-ROM SABDA  
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Kesaksian Misi: "Rotiku Hilang!"  

Onyiyenchi Ijomah adalah seorang pelajar dari Nigeria. Dia menuliskan pengalamannya 
ketika sedang mempersiapkan diri untuk menempuh beberapa ujian.  

Saat aku masih berada di tahun terakhir di sekolah lanjutan, aku benar-benar ingin 
berhasil melewati ujian SSCE dengan baik. Ujian ini sangat penting bagiku agar aku 
dapat memperoleh pekerjaan. Suatu malam, aku terjaga dari tidur sambil memikirkan 
sesuatu. Karena sampai tengah malam aku masih terjaga dan tidak dapat tidur lagi, aku 
putuskan untuk pergi ke rumah teman dan meminta sekedar saran. Temanku bercerita 
tentang seorang dukun dan bagaimana dukun itu dapat menolong persoalanku. Aku 
memutuskan untuk pergi menemui dukun itu. Lalu aku pulang ke rumah dan kali ini aku 
dapat tidur dengan nyenyak.  

Aku mengunjungi dukun itu bersama dengan temanku. Dukun itu menyuruhku untuk 
membeli sepotong roti sebagai sarana agar ilmu sihirnya dapat bekerja. Setelah ia 
memberi mantera pada roti yang kubeli, ia menyuruhku untuk memberikannya kepada 
ibuku. "Jika kau tidak dapat melakukannya dalam waktu 24 jam," kata dukun itu 
memperingatkanku, "kau akan mati!"  

Dalam perjalanan pulang, aku mengalami kecelakaan dan roti itu hilang entah kemana! 
Saat aku sadar, aku sudah berada di rumah sakit. Beberapa perawat berdiri 
mengelilingiku sambil mengucap syukur kepada Tuhan karena aku masih hidup. Aku 
sangat terkejut dan bertanya kepada mereka apa yang telah terjadi. Mereka 
menjelaskan bahwa aku tidak sadar selama tiga hari. Setelah tiga puluh menit berlalu, 
tiba-tiba aku mulai ingat apa yang dikatakan dukun kepadaku tentang roti yang harus 
kuberikan kepada ibu. "Mana rotiku!" teriakku penuh ketakutan, "Aku akan mati, berikan 
aku rotiku!"  

Para dokter dan perawat di sekelilingku kebingungan melihat tingkahku yang aneh. 
Mereka bertanya kepadaku apa yang sebenarnya terjadi. Lalu aku mulai menceritakan 
kepada mereka tentang pertemuanku dengan seorang dukun. Mendengar ceritaku, 
dokter yang merawatku berkata bahwa aku tidak akan mati dan karena itu aku cukup 
sehat untuk menghadiri persekutuan Kristen bersama mereka. Persekutuan tersebut 
benar-benar telah mengubah hidupku karena melalui persekutuan itu aku menemukan 
kedamaian.  

Mengapa Ijomah menemukan hidupnya telah diubahkan setelah menghadiri 
persekutuan itu? Sebenarnya bukan persekutuan itu yang mengubahkan hidup Ijomah, 
melainkan Yesus Kristus sendiri yang telah berkenan untuk mengubah hidup Ijomah. 
Ijomah sekarang telah membuktikan sendiri bahwa kata-kata dukun tidak benar. Ia tidak 
meninggal hanya karena ia gagal melaksanakan tugas dari dukun tersebut. Apa yang 
diberikan oleh dukun hanya memberikan ketakutan bagi Ijomah.  
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Yesus Kristus memberikan kedamaian dalam hidup Ijomah, dan bukan ketakutan, dan 
bahkan lebih dari itu. Para perawat meminta Allah untuk menyembuhkan Ijomah, dan 
dia tidak meninggal. Allah telah menyelamatkan nyawa Ijomah dari kecelakaan itu.  

Allah juga akan menyelamatkan kita dari suatu bentuk kematian lain. Alkitab 
mengatakan bahwa jiwa kita sebenarnya telah mati karena dosa. Kita selalu dipenuhi 
dengan ketakutan dan pikiran kita menjadi tidak damai. Namun, Allah telah mengutus 
Yesus Kristus (Isa Masih) ke dalam dunia untuk membebaskan kita dari rasa ketakutan 
dan memberikan kedamaian dalam pikiran dan kehidupan kita, Dia mati untuk menebus 
semua dosa kita. Saat kita percaya dan beriman kepada- Nya, Ia mengampuni dan 
menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kita dapat memiliki hidup baru yang 
indah -- dan Allah berjanji bahwa jiwa kita akan hidup tanpa rasa takut akan 
penghukuman.  

 
Sumber: S O O N, Issue no. 168  

Dari Meja Redaksi: Seminar Misi Kaum Professional  

Badan Pengutus Lintas Budaya - Yayasan Persekutuan Kristen Indonesia (BPLB-
YAPKI) bekerja sama dengan Pemuda Gereja Kristus Ketapang, Perkantas Divisi 
Alumni, Yayasan BerKaT, dan Alumni PMK IPB akan menyelenggarakan SEMINAR 
MISI KAUM PROFESSIONAL dengan tujuan untuk:  

1. Membangun kesadaran kaum profesi, alumni dan gereja untuk memahami 
perannya dalam misi di Indonesia dan Asia Timur.  

2. Mendorong kaum profesi untuk terlibat dalam pelayanan misi secara bersama 
dan lebih konkrit.  

Seminar tersebut akan dilaksanakan pada:  

Hari/Tgl  :  Sabtu, 13 Oktober 2001  
Waktu  :  09:30 - 16:30 bbwi  

Tempat  :  
Aula Gereja Kristus Ketapang  
Jl. K.H. Zainul Arifin no. 9, Jakarta Pusat 10130  
(belakang Gajah Mada Plaza)  

Informasi lebih lanjut: Yayasan BerKaT <yasberkat@yahoo.com>  

Surat Anda  

 
Dari: "PPA" <p14777ih@> 
>Salam sejahtera, 
>Saya ingin mendapatkan bahan-bahan menarik tersebut. Karena adik 
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>saya adalah tunarungu. Tapi apakah ada yang berbahasa Indonesia. 
>Terima kasih. Tuhan memberkati! 
>Salam, Onibala 

Redaksi: 
Sumber-sumber informasi tentang pelayanan tunarungu yang ada pada kami hanya 
dalam bahasa Inggris (setahu kami belum ada dalam bahasa Indonesia, tapi kalau ada 
pembaca e-JEMMi lain yang tahu, mohon hubungi kami). Jika adik anda berdomisili di 
Jakarta berikut ini ada informasi dari Sdr. Fonny tentang kebaktian untuk para Tuna 
Rungu:  

Dari: FYapriadi@  

>Dear Natalia, 
>For info, kalo di Jakarta juga ada kebaktian Tuna Rungu yang 
>diadakan oleh GBI Sungai Yordan setiap hari minggu, di Roxy Mas, 
>untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi sekretariat. 
--CUT-- 
>GBU, fonny 

 
Redaksi: 
Terima kasih banyak atas info yang dikirimkan ini. Kami yakin pembaca-pembaca e-
JEMMi dapat meneruskannya kepada teman-teman lain 
yang membutuhkan. 
 
 
Dari: Juniati Darwinto juniati_d@ 
>Subject: Alkitab Huruf Braille 
>Salam dalam kasih Kristus, 
>saya ingin mendapatkan informasi di mana saya bisa membeli 
>Alkitab huruf Braille dan harganya. Jika Bapak/Ibu bisa memberikan 
>informasi saya sangat berterima kasih atas bantuannya. 
>Tuhan memberkati. Salam, 
>Juniati 

Redaksi: 
Terima kasih juga atas suratnya. Mengenai Alkitab huruf Braille, apakah anda sudah 
menanyakannya ke LAI, atau adakah diantara pembaca e-JEMMi yang mengetahui 
informasi tentang Alkitab dalam format tsb. atau pun bahan-bahan lain yang bisa 
dipakai untuk melayani orang buta? Kami tunggu kiriman informasinya di 
<endah@sabda.org>.  

Sebenarnya ada beberapa ide lain dari staf e-JEMMi untuk cara lain yang bisa 
digunakan untuk melayani orang buta antara lain dengan menggunakan film/kaset 
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Yesus, audio/khotbah, dll. Bila anda memerlukan informasi tersebut, silakan 
menghubungi kami.  

  

 
URL/Link Edisi ini  

• CMD http://www.cmd.org.nz/  
• Mission Network News http://www.missionnetworknews.org/  
• S O O N http://www.soon.org.uk/  

"Setia dalam tugas yang kecil,  
menyiapkan kita untuk menyongsong tugas yang lebih besar." 

“  '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.missionnetworknews.org/
http://www.soon.org.uk/
http://alkitab.mobi/?Yesaya+6%3A8
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e-JEMMi 41/Oktober/2001  
Editorial 

Salam Sejahtera  

Kembali kali ini e-JEMMi menyampaikan berita-berita seputar PI dan tiga sumber misi 
online di internet. Kesaksian Misi edisi ini menyoroti tentang proyek utama EHC, yaitu 
"Kristus: Satu-Satunya Jalan!" sebagai upaya untuk menjangkau semua rumah di Brazil 
dengan Injil. Kita saksikan pula bagaimana Tuhan bekerja di tempat-tempat terpencil 
seperti di Zambia khususnya di wilayah Suku Mbunda. Melalui siaran radio, para 
pekerja Kristen di Afrika Barat berusaha menjangkau suku Anyi di Ghana. Selain itu, 
simak juga kesaksian yang ditampilkan dalam edisi ini.  

Lalu, bagaimana dengan kita umat Kristen di Indonesia? Mungkin Tuhanpun tengah 
mempersiapkan setiap kita untuk ambil bagian dalam bidang pelayanan misi. Karena 
itu, jangan mengeraskan hati anda saat mendengar panggilan Tuhan.  

Tuhan memberkati,  

Staf Redaksi  
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Doakan Misi Dunia 

Ghana 

Dalam kurun waktu yang lama, pekerja-pekerja Kristen di Afrika Barat telah bekerja dan 
berdoa untuk berdirinya satu stasiun radio Injil bagi suku Anyi yang belum terjangkau di 
Cote d'Ivoire dan Ghana. Para pekerja itu telah membuat surat aplikasi untuk mengurus 
beberapa tanah yang sedianya akan digunakan oleh pemerintah. Pekerja-pekerja 
Kristen itu takut bila terjadi pergantian pejabat di pemerintahan maka mereka 
diharuskan membuat surat aplikasi baru untuk tanah itu mulai dari awal lagi. Pada 
tanggal 3 Agustus -- hari dimana orang percaya berkumpul untuk berdoa secara 
simultan bagi Afrika -- pejabat pemerintahan yang baru mengatakan bahwa dia baru 
saja kembali dari rapat yang memutuskan bahwa surat aplikasi mereka (yang lama) 
atas tanah-tanah itu telah disetujui.  
==> http://www.byhisgrace.com/anyi 
 
Sumber: Advance, Sept. 24, 2001 <subscribe-advance-newsletter@xc.org>  

• Bersyukur untuk doa yang telah dijawab oleh Tuhan. Terpujilah Tuhan karena 
Roh Kudus yang berkarya secara misterius dalan hati setiap orang yang belum 
percaya.  

• Berdoa agar stasiun radio baru tersebut dapat segera mengudara sehingga 
dapat dipakai untuk mengabarkan Injil bagi suku Anyi.  

Zambia 

Suku Mbunda adalah suku terbesar di kerajaan Baroste Zambia Barat. Hampir semua 
penduduk suku tersebut bermatapencaharian nelayan dan petani. Kebanyakan dari 
mereka memiliki agama tradisional yang masih menggunakan praktek-praktek sihir dan 
percaya terhadap roh-roh nenek moyang. Meskipun penduduk asli Mbunda sangat 
terbuka terhadap kekristenan, beberapa kelompok kepercayaan seringkali 
mengacaukan atau menipu orang-orang yang memiliki keinginan untuk mencari 
kebenaran. Sampai saat ini, orang-orang yang terbeban untuk mengabarkan Injil di 
Mbunda masih sangat sedikit. Bahkan selama ini bisa dikatakan tidak diketemukan jejak 
penginjilan ataupun materi- materi untuk pendalaman Alkitab di Mbunda. Saat ini 
sedang dilangsungkan proyek penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa Mbunda yang 
diperkirakan akan selesai pada tahun 2004 nanti. Alkitab terjemahan tersebut 
diharapkan dapat membantu penyebaran Injil di kalangan kelompok-kelompok kecil 
masyarakat Mbunda.  
Sumber: Advance, Sept. 24, 2001 <subscribe-advance-newsletter@xc.org>  

• Doakan agar Roh Kudus bekerja di hati rakyat Mbunda dan mengikat kuasa-
kuasa gelap yang mencoba menyesatkan masyarakat Mbunda.  

http://www.byhisgrace.com/anyi
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• Doakan juga orang-orang yang terbeban untuk melakukan tugas penerjemahan 
Alkitab ke dalam bahasa Mbunda agar mereka dapat menyelesaikan tugas 
mereka tepat pada waktunya.  

Turki 

Banyak orang percaya yang saat ini berdoa bagi Debbie, seorang mahasiswa Turki 
yang diancam oleh ayahnya, seorang ektrimis muslim, karena ia memutuskan untuk 
menerima Kristus. Setelah kehilangan visanya, Debbie kembali ke Turki, dan teman-
teman seimannya prihatin jika ayah Debbie benar-benar membuktikan ancamannya 
untuk membunuh Debbie. Terpujilah Tuhan karena sesampainya di Turki, Ibu dan 
saudara Debbi telah memutuskan menjadi pengikut Yesus juga. Bersyukur juga karena 
saat ini Debbie dan suaminya sedang menantikan kelahiran anaknya!  
Sumber: Advance, Sept. 24, 2001 <subscribe-advance-newsletter@xc.org>  

• Teruslah berdoa agar Allah untuk melembutkan hati ayah Debbie dan doakan 
juga keselamatan jiwanya.  

• Doakan Debbie dan suaminya yang memutuskan untuk terus memancarkan 
terang Yesus di Turki dan diberi hikmat oleh Tuhan untuk memelihara anaknya 
yang akan lahir.  
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Doa Bagi Suku  

Suku Ribun (Kalimantan) 

Rumpun  : Dayak  
Wilayah  : Kalimantan  
Jumlah Penduduk  : 15.000  
Kristen yang diketahui  : 0  
Persentase Kristen  : 0%  
Alkitab  : Belum  
Film Yesus  : Belum  

Mereka bermukim dalam wilayah Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, Kalimatan 
Barat. Orang Ribun menganut kepercayaan Animisme dan hidup mereka pada 
umumnya berasal dari hasil hutan misalnya kayu, rotan, kemenyan dan lain-lain. 
Mereka juga bekerja di perkebunan untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari. Pada 
umumnya orang Ribun sangat bangga terhadap kebudayaan mereka sehingga tidak 
mudah bagi orang luar untuk mempengaruhi mereka supaya meninggalkan 
kebudayaannya. Mereka lebih senang menikmati kepercayaan dari nenek moyang 
daripada mengikuti ajaran kepercayaan baru. Belum jelas diketahui jumlah orang 
percaya.  

Pokok Doa 

1. Doakan suku Ribun agar Tuhan terus-menerus bekerja untuk membuka mata 
rohani mereka sehingga Injil yang diberitakan kepada mereka akan diterima.  

2. Berdoa untuk pekerja-pekerja Tuhan yang sedang melayani mereka supaya 
tetap setia dalam segala situasi apapun yang mereka hadapi dan supaya 
kekuatan dari Tuhan selalu menguatkan mereka.  

3. Berdoa juga untuk para misi/utusan injil yang terus berusaha melakukan 
pelayanan dengan berbagai macam metode untuk menjangkau suku ini. Doakan 
agar mereka bersandar kepada Tuhan.  

4. Berdoa untuk penerjemahan Alkitab kedalam bahasa Ribun supaya 
memudahkan baik para hamba Tuhan maupun orang Ribun sendiri dalam 
pelayanan.  

                                        
Sumber: CD-ROM SABDA 
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Kesaksian Misi: Kristus: Satu-Satunya Jalan!  

Every Home for Christ (EHC) adalah sebuah pelayanan yang bergerak dalam hal 
penyediaan buklet-buklet Injil dan bahan-bahan Pemahaman Alkitab yang diharapkan 
dapat didistribusikan dari rumah ke rumah, di sebanyak mungkin negara di dunia. Selain 
untuk penginjilan, bahan-bahan tsb. juga untuk menolong para petobat baru untuk 
semakin bertumbuh imannya. EHC melakukan pelayanan pertama kalinya pada tahun 
1953 dan telah menggerakkan para pekerjanya untuk mendistribusikan secara 
sistematis buklet-buklet Injil dari rumah ke rumah di 190 negara. Selain membagikan 
buklet, para pekerja itu selalu menggunakan setiap kesempatan yang ada untuk 
menceritakan Injil kepada setiap orang yang mereka jumpai, dan hasil yang telah 
dicapai oleh EHC sampai saat ini:  

• Buklet Injil yang telah didistribusikan : 2,025,342,942  
• Respon yang diterima EHC : 27,101,574  
• Materi Kursus Alkitab yang dikirim : 32,171,024  
• Kelompok Persekutuan Kristen yang terbentuk: 40,764  

Berikut ini adalah salah satu kesaksian dari pelayanan yang dilakukan oleh EHC di 
Brazil.  

 

Banyak perubahan dapat terjadi selama kurun waktu 38 tahun. Semenjak EHC 
mengadakan pelayanan pertama kalinya di Brazil pada tahun 1963, jutaan anak telah 
lahir dan mulai membentuk keluarga-keluarga baru. Selama kurun waktu itu jumlah 
populasi penduduk di Brazil telah meningkat 300%, dari 10 juta menjadi lebih dari 50 
juta keluarga! EHC mempunyai banyak pekerjaan rumah!! Dengan slogan "Kristus: 
Satu- satunya Jalan!" EHC diharapkan dapat menjangkau rumah-rumah di seluruh 
negara Brazil dengan Injil!  

Kita harus bersyukur karena untuk menyelesaikan pekerjaan yang banyak itu ada 
banyak yayasan penting di Brazil yang bersedia membantu pelaksanaan kampanye 
EHC ini. Gereja-gereja yang berdiri dan tumbuh karena keterlibatan mereka dengan 
EHC sangat bersemangat untuk menjangkau generasi-generasi baru bagi Kristus. "Kita 
baru saja menerima surat dari pendeta-pendeta gereja-gereja yang meminta EHC untuk 
berkunjung ke kota-kota mereka." tulis direktur EHC. Sebuah kapal, the New Zealand I, 
disediakan oleh rekan-rekan EHC di New Zealand dan Australia untuk membawa para 
pekerja EHC ke desa- desa di sepanjang sungai Amazon dan anak sungainya. Selain 
itu pelayanan PI bagi para penghuni penjara dan pasien-pasien rumah sakit berjalan 
dengan baik dan terus bertumbuh.  

Sebuah surat yang diterima baru-baru ini dari penghuni penjara di Rio de Janeiro 
menuliskan kisah yang luar biasa tentang hidup yang diubahkan. Dalam surat itu RS 
menulis: "Saya pernah suatu kali terhilang dan menjadi alat setan sehingga membuat 
saya masuk ke penjara dan dijatuhi hukuman lebih dari seratus tahun penjara. etelah 
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menjalani hukumnan selama 10 tahun dan 8 bulan di penjara, saya mendapatkan 
pelayanan rohani dan saya telah benar-benar diselamatkan oleh tangan Tuhan Yesus 
yang maha kuasa. Meskipun saat ini saya masih di penjara, namun saya tidak lagi 
merasa seperti tawanan. Saya telah menjadi hamba Tuhan yang melayani Dia di tempat 
yang penuh dosa ini."  

Di luar dinding penjara, gereja-gereja bekerja sama dengan EHC untuk menjangkau 
puluhan kota di tiga negara bagian yang strategis, yaitu Acre, Amazons dan Rondonia. 
Lebih dari empat juta orang yang tinggal di 817.000 rumah akan menjadi target, 
termasuk banyak komunitas Indian yang terisolasi dan tinggal di lembah Amazon Basin. 
Namun, itu baru permulaan dari usaha penjangkauan yang kedua yang dilakukan EHC 
di seluruh Brasil.  

Doa-doa anda bagi pelayanan kami dan bagi kelanjutan dukungan finasial sangatlah 
dibutuhkan supaya para pekerja EHC dapat menjangkau semua rumah di Brazil. 
Pimpinan EHC memperkirakan bahwa 108 juta booklet Injil dan 2 juta bahan PA untuk 
follow up perlu dicetak lagi. Selain itu, dukungan doa-doa anda bagi proyek utama EHC: 
"Kristus: Satu-satunya Jalan!" sangat penting untuk membantu tercapainya proyek ini.  

 
Sumber: FAX OF THE APOSTLES -- August 2001 -- Every Home for Christ  

To receive FAX OF THE APOSTLES, contact: < carola@ehc.org > 
Visit EHC's web site at: http://www.ehc.org 

Dari Meja Redaksi: Buku Panduan "40 Hari Doa Bangsa-
Bangsa"  

(7 November -- 16 Desember 2001)  

Tanpa terasa, sebentar lagi kita akan bersama-sama memasuki bulan November tahun 
2001. Ini berarti bulan Ramadhan sudah diambang pintu. Sama seperti tahun lalu, 
dalam rangka menyambut dimulainya bulan Ramadhan 17 November 2001, e-DOA 
akan mengajak anda untuk bersama-sama menaikkan pokok doa 10 hari menjelang 
Ramadhan dan selama 30 hari Ramadhan (40 Hari Doa) agar kuasa Allah dinyatakan di 
antara bangsa-bangsa yang belum mengenal Injil.  

Tak lupa, e-DOA mengucapkan terima kasih atas partisipasi para PENDOA yang telah 
ikut bergabung tahun lalu. Kini, e-DOA dengan gembira mengajak anda untuk 
berpartisipasi lagi dalam berdoa bersama selama "40 Hari Bagi Bangsa-Bangsa" (7 
November -- 16 Desember 2001).  

Versi Cetak 

Sehubungan dengan hal tersebut e-DOA ingin memberitahukan bahwa telah terbit 
BUKU PANDUAN "40 HARI DOA BANGSA-BANGSA" (7 November 2001 -- 16 

http://www.ehc.org/
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Desember 2001). Jika anda menginginkan anda bisa memesannya dengan harga Rp. 
5.000,-/buku.  

Untuk memesan (versi cetak), kami sarankan agar anda memesannya atas nama 
gereja anda (sekaligus untuk dibagi-bagikan kepada anggota jemaat lain). Silakan 
memesan langsung lewat email ke alamat: < a30dindo@hotmail.com > atau < 
h_usmany@yahoo.com > dengan "CC:" ke < endah@sabda.org > . Mohon dalam surat 
tersebut ditulis dengan jelas dan betul: nama anda, nama gereja, alamat pos (lengkap 
dengan kode pos) dan jumlah buku yang anda pesan.  

Versi e-mail 

Jika anda belum tergabung dalam Milis e-Doa dan anda ingin menerima pokok-pokok 
doa dari BUKU PANDUAN "40 HARI DOA BANGSA-BANGSA" lewat e-mail setiap hari 
(7 November - 16 Desember 2001), silakan anda mendaftar di:  

            < subscribe-i-kan-buah-doa@xc.org > 

atau kirim email ke < endah@sabda.org > .  

Surat Anda  

 
Dari: "Elrika Iskandar" <milooneyum2000@> 
>Terima kasih atas surat kesaksiannya....sebenarnya saya mau 
>bertanya kalau ada versi bahasa inggrisnya...kan lebih baik buat 
>kita share cerita ini dengan teman-teman di sini..... 
>Terima kasih sebelumnya. 
>Salam dalam kasih, Elrika Iskandar di Canada 

Redaksi: 
Wah... kebetulan sekali, karena sebagian besar bahan-bahan e-JEMMi adalah 
terjemahan dari bahan bahasa Inggris (Coba lihat Sumber asli dari bahan-bahan 
tersebut yang dapat anda baca di bagian bawah setiap artikel). Selain itu, untuk 
mendapatkannya, cek juga kolom URLS EDISI INI (pada setiap edisi) dan silakan anda 
berkunjung ke alamat-alamat tsb. Bila anda masih perlu bantuan, jangan segan untuk 
menulis email lagi ... kami siap membantu anda. Nah.... selamat sharing, ya...  

 
URL/Link Edisi ini  

• Mission Links On The Web http://www.cmd.org.nz/links.html  
• Every Home for Christ (EHC) http://www.ehc.org  

"Setia dalam tugas yang kecil,  
menyiapkan kita untuk menyongsong tugas yang lebih besar." 

http://www.cmd.org.nz/links.html
http://www.ehc.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 42/Oktober/2001  
Editorial 

Salam dalam Kasih Kristus  

Tujuan dan kerinduan diterbitkannya e-JEMMi adalah agar masyarakat Kristen 
Indonesia melihat bagaimana Allah bekerja dan menyatakan kuasanya di berbagai 
tempat di seluruh dunia. Harapan kami, kiranya melalui pemberitaan ini, hati kita dapat 
tergugah agar ikut berperan aktif dalam misi memperluas kerajaan-Nya di dunia ini.  

Banyak hal yang dapat kita lakukan untuk memajukan usaha-usaha misi atau 
penginjilan, antara lain dengan mendukung dalam doa dan menggerakkan lebih banyak 
orang Kristen untuk berdoa bagi pekerjaan misi. Selain itu, anda juga bisa membantu 
menyebarkan informasi atau memberikan kesaksian-kesaksian misi agar nama Tuhan 
dimuliakan. Tapi yang pasti dimanapun anda berada dan apapun yang anda kerjakan 
(apapun jenis talenta anda) anda dapat menjadi saksi Tuhan untuk keharuman nama-
Nya, ... dan untuk memberitakan Kabar Baik !!  

Nah ... Marilah kita menjadi orang Kristen yang aktif berperan dalam mengekspresikan 
sukacita keselamatan yang telah kita peroleh dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Jika anda 
membutuhkan tempat untuk menyebarkan kesaksian atau informasi misi kepada rekan-
rekan seiman yang lain, silakan menggunakan e-JEMMi, karena kami selalu siap sedia 
menjadi alat untuk kerajaan-Nya.  

Selamat berkarya untuk Tuhan,  

Staf Redaksi  
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Doakan Misi Dunia 

Berikut ini adalah kesaksian-kesaksian dari para peserta konferensi Evangel Fellowship 
International Conference, yang kami ambil dari SIM (Serving In Mission) edisi 95 - 
September 2001. Info lain tentang SIM dapat anda simak di kolom SUMBER MISI di 
atas.  

Angola 

Pada bulan Juni, komisi pemuda dan wanita dari gereja kami pergi untuk memberitakan 
Injil kepada ribuan pengungsi dari Zambia dan Namibia. Peristiwa yang menyedihkan 
terjadi dalam aktivitas outreach ini, karena delapan orang misionaris dibunuh oleh 
tentara dan empat remaja wanita diculik. Kendati demikian, gereja di Angola tetap 
bertumbuh dengan pesat, dan kami telah membentuk suatu tim doa yang dengan giat 
berdoa memohon kepada Tuhan untuk membuka hati para politikus dan para pemimpin 
negara untuk mencapai perdamaian melalui rekonsiliasi. Kami juga memberitakan Injil 
melalui radio. Sebuah sekolah Alkitab telah berjalan, dan kami juga mempunyai 
peternakan dan pusat kesehatan untuk melayani penduduk desa yang datang ke kota 
untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Kami tetap membutuhkan dukungan doa dari 
saudara-saudara sekalian. Pemimpin- pemimpin gereja kami sangat lelah menghadapi 
penderitaan- penderitaan yang terjadi di gereja dan di negara mereka.  
Sumber: Serving In Mission, edisi 95 - September 2001  

• Mohon dukungan doa untuk berakhirnya perang saudara yang telah berlangsung 
selama 32 tahun.  

• Doakan pemberitaan Injil kepada mereka yang sulit dijangkau karena konflik ini.  

Bolivia 

Puji Tuhan! Kami bekerja di setiap propinsi di negara kami melalui lebih dari 1000 
gereja. Kami juga telah mengirim misionaris ke berbagai negara termasuk: Equatorial 
Guinea, India, Morocco. Tuhan memberkati kami dengan kebebasan untuk 
memberitakan Injil kepada 80 persen penduduk Bolivia yang belum percaya Yesus - 
dan tahun ini kami berharap dapat menjalin kerjasama dengan SIM untuk mengabarkan 
Injil melalui radio agar dapat menjangkau lebih jauh lagi. SIM telah banyak membantu 
dengan membiayai beberapa pemimpin kami untuk belajar di seminari. Gereja-gereja di 
Bolivia membutuhkan kesatuan jati diri yang semakin hari semakin meluntur sebagai 
akibat dari kemiskinan dan penderitaan (Bolivia adalah salah satu negara termiskin di 
dunia).  
Sumber: Serving In Mission, edisi 95 - September 2001  

• Mohon dukungan doa untuk kepemimpinan gereja di Bolivia.  
• Doakan agar gereja-gereja Tuhan diberi kemampuan untuk mencukupi secara 

finansial pekerjaan Tuhan di Angola.  
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Pakistan 

[Populasi: 141.599.000 orang (1995) ] Kurang dari tiga persen penduduk Pakistan 
beragama Kristen, selebihnya beragama Islam. Penganiayaan terhadap orang Kristen 
sudah menjadi hal yang biasa. Melalui kerjasama dengan SIM, kami sekarang 
mempunyai 10 gereja yang mandiri dengan total jemaat sekitar 1000 orang. Para 
misionaris bekerja sama dengan pendeta lokal untuk memberitakan Injil. Kami sedang 
menterjemahkan Alkitab ke dalam bahasa setempat, dan kami sedang berusaha untuk 
memperluas visi kami. Kami juga mengadakan bazaar untuk mengumpulkan dana bagi 
pekerjaan Tuhan di Sudan. Puji Tuhan untuk delapan pendeta dari gereja-gereja di 
Ethiopia yang datang ke gereja kami untuk mengajar dan membangkitkan semangat 
kami. Jemaat kami sangat bersuka cita menerima mereka.  
Sumber: Serving In Mission, edisi 95 - September 2001  

• Bersyukur atas 3 SD yang membantu mengatasi masalah anak-anak kami yang 
menderita inferioriti kompleks karena penganiayaan yang dilakukan oleh anak-
anak Islam. Doakan juga agar kami bisa memiliki sekolah menengah bagi anak-
anak Kristen.  

• Mohon dukungan doa untuk penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa setempat 
yang sedang dilaksanakan.  
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Doa Bagi Suku  

Suku Kwandang (Sulawesi) 

Rumpun  : Gorontalo  
Wilayah  : Sulawesi  
Jumlah Penduduk  : 10.000  
Kristen yang diketahui  : 0  
Persentase Kristen  : 0%  
Alkitab  : Belum  
Film Yesus  : Belum  

Suku Kwandang terletak di Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo, Sulawesi 
Utara. Daerah ini merupakan daerah wisata yang terkenal karena pantainya yang indah, 
tempat istirahat, "perahu ketamaran", taman laut dsbnya. Tidak heran kalau banyak 
wisatawan yang datang melancong ke sana. Benteng peninggalan Portugis yang 
dibangun pada abad ke-15, kini dijadikan sebagai monumen sejarah. Menurut berita 
sudah ada usaha pelayanan dan hasilnya dijadikan sebagai monumen sejarah. Menurut 
berita sudah ada usaha pelayanan dan hasilnya belum kelihatan saat ini. Kami berharap 
peran dan doa Anda akan dijawab Allah pada waktu-Nya.  

Pokok Doa 

1. Kehadiran orang percaya untuk menjadi teladan bagi suku ini, baik pemimpin 
atau aparat yang bertugas. Doakan untuk keluarga dan pekerjaannya agar 
mendapat bimbingan dari Tuhan Yesus Kristus.  

2. Obyek wisata yang sedang dikembangkan agar membuat daerah ini terbuka bagi 
pendatang asing. Doakan agar ada yang mau membagi kasih Yesus kepada 
mereka.  

3. Lembaga pengutusan agar dapat mengirim tenaga untuk belajar budaya dan 
kehidupan suku di sini sehingga dapat mengembangkan pelayanan yang efektif.  

4. Kerinduan akan kebenaran agar orang Kwandang dapat bertemu dengan Yesus 
Kristus. Untuk itu doakan supaya Alkitab diterjemahkan dan direkam untuk 
menjadi sarana penginjilan. Doakan juga supaya ada tenaga trampil dan setia 
yang diutus ke sana.  

 
Sumber: CD-ROM SABDA  
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Kesaksian Misi: Rintangan? ... Siapa Takut??  

Tragedi nuklir di Chernobyl tahun 1986 tetap membekas di Belarusia. Angka kematian 
melampaui angka kelahiran. 30% dari seluruh populasi adalah pencandu minuman 
keras. Bermacam-macam serangan terhadap orang Kristen tercatat di Belarusia -- 
termasuk pendeta pantekosta yang dipukuli oleh sekelompok gang di Minsk baru-baru 
ini.  

Penganiayaan dalam bentuk lain yang terjadi adalah serangan verbal dan diskriminasi. 
Surat kabar negara mempublikasikan sebuah artikel dengan judul "Kelompok Protestan 
... membahayakan negara, baik dalam hal psikologis, maupun sekuritas." Mendapat 
serangan dan tuduhan seperti itu sangatlah sulit bagi orang-orang Kristen di Belarusia 
untuk melakukan penginjilan.  

Kendala lain: Persekutuan-persekutuan Kristen tidak diperkenankan mendaftarkan 
kelompok mereka secara resmi, dan sebagai akibatnya mereka tidak bisa memimjam 
atau membeli tempat untuk mengadakan kebaktian. Kendati banyak rintangan, Gereja 
Tuhan di Belarusia tetap bertumbuh. Menurut sebuah laporan yang dikeluarkan pada 
bulan September 2000, "Sejak tahun 1990 jumlah jemaat Protestan, baik yang terdaftar 
dan yang tidak terdaftar, telah meningkat lebih dari dua kali lipat, dan kini berjumlah 
lebih dari 1000." Puji Tuhan!  

Pokok doa: Mohon kepada Tuhan untuk membuka pintu-pintu kesempatan bagi 
pengkabaran Injil dan pendirian gereja di Belarusia.  

 
Sumber: SIM (Serving In Mission) Edisi September 2001  

Dari Meja Redaksi: Milis Publikasi E-Konsel  

Kini telah terbit milis publikasi e-Konsel, publikasi elektronik pertama dalam bahasa 
Indonesia yang menyajikan berbagai bahan (artikel/renungan/tanya-jawab) seputar 
pelayanan konseling ditinjau dari sudut pandang Kristen. Tujuan diterbitkannya 
publikasi ini adalah untuk menolong hamba-hamba Tuhan, orang-orang Kristen 
profesional dan orang-orang Kristen awam yang terlibat dalam pelayanan konseling 
untuk dapat dibekali dengan berbagai bahan/ informasi yang berguna bagi pelayanan 
konseling.  

Publikasi e-Konsel, yang terbit secara rutin dua kali dalam sebulan (setiap tgl. 1 dan 
15), meluncurkan edisi perdananya pada tanggal 1 Oktober 2001 yang lalu dengan 
mengangkat topik tentang visi dan misi "Christian Counseling Center Indonesia (C3I)" -- 
pelayanan virtual yang menaungi penerbitan publikasi e-Konsel. Sedangkan edisi kedua 
e-Konsel mengulas topik tentang "Apakah Konseling Kristen?". Bagi anda yang ingin 
mendapatkan copy kedua edisi e-Konsel tersebut, silakan menghubungi 
<endah@sabda.org> atau langsung memintanya ke alamat <staf-Konsel@sabda.org> .  
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Dan apabila anda tertarik untuk berlangganan, silakan mengirim email kosong ke 
alamat: 
< susbscribe-i-kan-Konsel@xc.org >  

Selamat bergabung di Milis Publikasi e-Konsel !!!  

 
Sumber: e-Konsel Edisi Perdana dan Edisi 002  

Surat Anda  

 
Dari: "Wahyudi triwiyanto" <wtriwiyanto@> 
>Dalam upaya mempersiapkan para pelayan yang dapat menjadi berkat 
>bagi desa-desa dan suku-suku terabaikan, STT Terpadu PESAT Salatiga 
>membuka pendaftaran bagi para pemuda-pemudi yang terbeban dalam 
>pelayanan desa maupun penjangkauan suku-suku. Bagi saudara yang 
>rindu akan dilengkapi sebagai motivator pembangunan desa dan guru TK 
>(khusus wanita). Pendaftaran dibuka hari ini dan ditutup tanggal 
>31 Januari 2002. Seleksi dan orientasi akan diadakan awal pebruari. 
>Persyaratan umum: 
>1. Mempunyai panggilan pelayanan di desa-desa maupun suku-suku. 
>2. Pendidikan minimal SLTA. 
> 
>Bagi Saudara yang terbeban dan terpanggil dapat menghubungi: 
>==cut== e-mail: <st3holy@indo.net.id> 
>Dengan dimuatnya pengumuman ini, kami mengucapkan terima kasih. 
>Tuhan memberkati. 
>STT Terpadu Salatiga 

Redaksi: 
Terima kasih atas kiriman informasinya. Bagi anda-anda yang terbeban untuk melayani 
Tuhan di desa-desa dan di suku-suku terpencil, inilah kesempatan yang indah agar 
anda diperlengkapi dengan pendidikan yang anda perlukan. Cepatlah mendaftar.  

 
URL/Link Edisi ini  

• SIM http://www.sim.org.nz/  

"Setia dalam tugas yang kecil, menyiapkan kita untuk menyongsong tugas yang lebih 
besar." 

“  '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.sim.org.nz/
http://alkitab.mobi/?Yesaya+6%3A8
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e-JEMMi 43/Oktober/2001  
Editorial 

Salam Sejahtera.  

Pada tanggal 04 - 11 November 2001, gereja-gereja di seluruh dunia akan bersama-
sama bersatu hati berdoa bagi gereja-gereja teraniaya. Hari doa bersama ini dikenal 
dengan sebutan "International Day of Prayer" (IDOP) atau "Hari Doa Internasional".  

Karena itu, mari kita juga mengambil kesempatan ini untuk berdoa bagi saudara-
saudara kita yang saat ini masih mengalami penganiayaan karena mempertahankan 
iman kepercayaan mereka. Kiranya penganiayaan ini tidak menipiskan iman dan 
semangat mereka, namun sebaliknya akan membuat mereka semakin setia kepada 
Yesus dan terus menjadi saksi-saksi-Nya di tengah-tengah penderitaan yang mereka 
alami. Karena itu, janganlah kita jemu untuk terus mendukung mereka melalui doa.  

Selamat berdoa,  

Staf Redaksi  

[[Cat. Red.: Jangan lupa "40 Hari Doa bagi Bangsa-Bangsa" yang akan dimulai tanggal 
07 Nov - 16 Des 2001]]  
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Doakan Misi Dunia 

India 

Hari Minggu depan tepatnya tanggal 4 November 2001, sekitar =TIGA RATUS JUTA= 
(300,000,000) orang-orang suku Dalit, kasta rendah di India, akan mengambil 
keputusan penting tentang kepercayaan baru yang akan mereka anut. Pemimpin 
mereka tampaknya cenderung mengajak mereka untuk menganut agama Buda, namun 
baru-baru ini dia sedang mempelajari tentang ajaran-ajaran Kristus. Selama berabad-
abad, suku Dalits selalu dipandang rendah oleh suku-suku lainnya di India. Minta 
kepada Allah untuk mengenalkan mereka kepada seorang Pribadi yang bersedia 
dipandang rendah dan ditolak oleh ciptaan-Nya demi menyelamatkan manusia dengan 
memakukan-Nya di kayu Salib untuk mengadakan perdamaian dengan Allah.  
Sumber: Advance, Oct. 29, 2001  

• Doakan agar tanggal 4 November nanti akan menjadi hari keselamatan bagi 
=RATUSAN JUTA= orang suku Dalits di India.  

• Bila anda ingin mendapat artikel/informasi aslinya dalam bahasa Inggris, hubungi 
<endah@sabda.org> .  

Bulgaria 

Negara Bulgaria senantiasa berjuang mengatasi masalah polusi air, udara dan tanah. 
Angka pengangguran sebesar 15% dengan pendapatan perkapita sekitar $4,100. 
Beberapa orang Kristen telah berencana untuk mempertunjukkan film Yesus, namun 
mereka diserang oleh sekelompok anak-anak muda dan film tersebut dicuri. Rupanya 
kelompok anak muda ini mendapat perintah dari pendeta gereja Orthodoks setempat. 
Konstitusi Bulgaria menjamin kebebasan beragama, tetapi kebebasan ini tidak diberikan 
kepada agama-agama lain selain Orthodoks. Seringkali Gereja-gereja Kristen injili 
ditolak pendaftarannya. Selain itu pihak yang berwajib juga tidak menaruh peduli 
terhadap serangan-serangan kepada kaum Kristen dan pemeluk agama-agama 
minoritas lainnya. Kendati demikian, gereja Tuhan tetap bertumbuh. Alexandra Pavlova 
adalah salah seorang yang menerima ajakan tetangganya untuk datang ke gereja. 
"Saya sangat tertarik mendengarkan Firman Tuhan diberitakan", ujarnya. Alexandra 
tergugah hatinya dan berusaha untuk mengetahui lebih banyak, karena ia mendapati 
apa yang didengarnya di gereja Kristen injili bertentangan dengan apa yang diterimanya 
di gereja Orthodoks. Tetangganya terus memberikan dorongan kepadanya untuk 
menggumuli ajaran Kristen dengan lebih mendalam. "Pada suatu pagi", kata Alexandra, 
"setelah saya bangun dari tidur, saya membuat keputusan untuk percaya pada Yesus." 
Alexandra terus mempelajari Firman Tuhan bersama-sama dengan tetangganya, dan 
kehidupannya mengalami banyak perubahan.  
Sumber: "Prayer for the Persecuted Church" <IDOP@xc.org>  
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• Mohon kepada Tuhan untuk memberi kekuatan kepada orang-orang percaya 
baru di Bulgaria. Mereka menghadapi banyak tantangan yang besar ketika 
mereka harus mengambil keputusan untuk menjadi pengikut Yesus.  

Kamboja 

Pada masa pemerintahan Pol Pot, hampir semua cendekiawan dibunuh atau melarikan 
diri meninggalkan Kamboja. Negara Kamboja mempunyai pendapatan perkapita 
sebesar $700 dan 93% populasinya beragama Budha. Penganiayaan di Kamboja 
mencapai puncaknya yang mengerikan pada tahun 1970an, di bawah pemerintahan 
brutal Khmer Merah, dan pemimpinnya Pol Pot. Semua orang beriman dimusnahkan. 
Orang Kristen di Kamboja belajar menyembunyikan diri. Saat ini, orang-orang Kristen 
masih tetap takut untuk ambil bagian dalam kepengurusan gereja dan menunjukkan 
iman percaya mereka secara publik. Pol Pot sudah mati tetapi rasa takut yang 
diciptakannya masih terus hidup. Pemerintah Kamboja mendukung kebebasan 
beragama, namun orang-orang Kristen tetap takut akan penganiayaan. Hanya kasih 
Tuhanlah yang sanggup menghapus masa lampau Kamboja. Phat Promochom 
memahami betul hal ini. Ia adalah mantan Komandan di Khmer Merah. Tetapi beberapa 
tahun yang lalu, ia dihantui oleh masa lalunya yang berdarah dan mulai berusaha 
mendapatkan pengampunan. Ia datang ke gereja. Apa yang didengarnya dalam 
kebaktian tersebut, menimbulkan kerinduannya untuk bergabung dalam kelompok 
Pemahaman Alkitab. Pada akhirnya ia mengakui dosa-dosanya dan menerima 
Keselamatan. Setelah pertobatannya ia belajar menjadi seorang murid, dan mulai 
berusaha memimpin kelompok PA. Pada tahun 1998 ia mengikuti kelas untuk 
perintisam gereja dan berhasil mendirikan dua gereja. Firman Tuhan mengubah hidup 
manusia!  
Sumber: "Prayer for the Persecuted Church" <IDOP@xc.org>  

• Doakan pemulihan dalam segala aspek di Kamboja, terutama pemulihan dalam 
hal rohani.  
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Doa Bagi Asia  

Bangladesh (Republik Rakyat Bangladesh) 

Luas: 144.000 km2. Berlokasi di sepanjang delta dan dataran banjir dari sungai Gangga 
dan Brahmaputra dengan curahan hujan yang lebat dan sering kebanjiran.  
Jumlah penduduk : (1995) 132.219.000  
Suku Bangsa  : seluruhnya 50 suku.  
Orang Bengali :  97,3%.  
Suku-suku terpencil : 1,1%.  
Suku-suku minoritas lain 1,6%.  
Bebas buta huruf : 24%.  
Bahasa Nasional : Bhs. Bengali, bhs. Inggris  
Ibu kota  : Dhaka  

EKONOMI: Salah satu bangsa yang paling miskin di dunia, menderita karena 
penduduknya amat banyak dan bencana alam selalu datang secara berkala seperti 
banjir yang hebat dan angin topan yang mengakibatkan kehilangan nyawa yang besar. 
Tampaknya tipis harapan untuk mengurangi kemiskinan di negara yang menyedihkan 
ini. Sumber devisa utama berasal dari penerimaan bantuan, ekspor pakaian dan goni. 
Angka pengangguran 50%.  

POLITIK: Dahulu merupakan daerah Pakistan Timur; menjadi merdeka th. 1971 setelah 
perang saudara yang sengit dan kekalahan Pakistan oleh pasukan-pasukan India dan 
Bangladesh. Korupsi, ketidakstabilan, pembunuhan dan 18 kudeta telah merusak 
negara ini selama bertahun- tahun. Diktator militer yang telah memerintah selama 9 
tahun berakhir pada th. 1991 dengan pembaruan demokrasi dan terpilihnya 
pemerintahan baru yang dipimpin oleh seorang wanita, Begum Khaleda Zia.  

Pokok Doa 

1. Bangladesh adalah ladang yang sulit bagi penginjilan. Reaksi yang besar 
terhadap kekejaman penindasan Pakistan atas nama Islam pada perang sipil th. 
1971 melemahkan kesetiaan orang Bangladesh terhadap Islam. Hal ini untuk 
sementara dan membuka kesempatan bagi penyebaran Injil. Namun munculnya 
beberapa aliran Islam ekstrim yang menekankan Islam yang lebih radikal 
mempengaruhi pemberitaan Injil dalam berbagai hal. Doakan agar kebebasan 
untuk mempraktekkan dan menyebarkan agama dapat dipertahankan dan agar 
pemimpin-pemimpin bangsa dapat mengatasi banyak masalah dengan ketulusan 
hati, pengabdian dan keadilan. Doakan agar semua kuasa gelap dapat 
dipatahkan.  

2. Puji Tuhan untuk kemajuan penginjilan meskipun kesulitan- kesulitan bertambah.  
1. Sejak kemerdekaan dan selama bencana alam nasional yang sering 

melanda negara ini, banyak sekali bantuan diberikan oleh badan-badan 
Kristen luar negeri tanpa pamrih dan dengan tidak membeda-bedakan. 
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Lembaga-lembaga non- pemerintah seperti HEED dan World Vision 
mencoba untuk menjunjung tinggi nilai-nilai Kristen dan menyiapkan jalan 
untuk melibatkan gereja-gereja serta badan-badan misi lokal. TEAR Fund 
memperbantukan tenaga dan memberi bantuan dana untuk proyek- 
proyek. Berdoa untuk kebijaksanaan dan kepekaan dari orang- orang 
yang terlibat dalam pelaksanaan program- program ini agar bantuan tsb. 
tidak dipandang sebagai manipulasi atau menyebabkan ketergantungan.  

2. Keterbukaan dan tanggapan keluarga-keluarga orang Islam di beberapa 
daerah terhadap penginjilan yang dilakukan dengan cara-cara baru 
sungguh membesarkan hati. Doakan agar gereja- gereja yang mau 
bersaksi dengan berani dapat dirintis dan agar semua pengikut Kristus 
dilindungi dari penganiayaan.  

3. Gerakan-gerakan pertobatan masyarakat di antara suku-suku terpencil 
telah menyebabkan hampir semua orang Bawm dan Pankhu menjadi 
orang Kristen, dan juga 95% dari orang Garo, 60% dari orang Oraon, dan 
50% dari orang Mahili dan Khasi. Pertobatan kepada Allah terus 
berlangsung di antara orang Santal (25%) dan Munda (16%).  

3. Orang yang belum terjangkau. Tidak banyak bangsa di dunia ini yang 
mempunyai jumlah penduduk yang lebih besar yang secara keseluruhan tidak 
terjangkau oleh Injil seperti di Bangladesh. Doakan:  

1. Orang Islam. Di antara 100 juta orang Islam hanya ada beberapa ribu 
yang percaya, walaupun jumlahnya terus bertambah. Doakan pertemuan 
kelompok-kelompok di rumah seperti Jamat (jemaat gaya muslim) dan 
agar mereka dapat dimuridkan. Pada th. 1985 hanya 25 hamba Tuhan 
melayani di antara mereka. Situasi ini telah membaik, tetapi sebagian 
besar masyarakat tersebut belum pernah mendengar Injil. Kebanyakan 
cenderung untuk mengabaikan ibadah dalam agama Islam mereka.  

2. Orang Hindu yang merasa terdesak sebagai agama minoritas. Rasa tidak 
aman mereka bertambah selama perang teluk 1991, ketika orang Islam 
menghancurkan candi-candi Hindu. Doakan agar hal ini membawa banyak 
orang kepada kebenaran dalam Yesus. Dari 29 kasta rendah, hanya ada 4 
kasta di mana jumlah orang Kristen melebihi 2%, dan dalam 6 kasta yang 
lain responnya lebih sedikit. Kasta-kasta yang lebih tinggi tetap keras 
terhadap Injil.  

4. Media Kristen penting karena sebagian besar penduduk masih buta huruf. 
Doakan hasil penginjilan melalui:  

1. Radio. Stasiun-stasiun Kristen (TWR, FEBC, FEBA) menyiarkan 8 jam 
seminggu dalam bhs. Bengali dan 88 jam dalam bhs. Inggris. Doakan 
khususnya agar diproduksikan siaran-siaran yang cocok dan cukup untuk 
mayoritas orang non-Kristen.  

2. Film "Yesus". Film ini tersedia dalam bhs. Bengali, Assam dan Santali, 
dan telah digunakan di antara orang Hindu dan Islam dengan tanggapan 
yang baik. Doakan agar kursus-kursus latihan dapat diadakan bagi 
mereka yang menggunakan film tersebut - baik dalam pemeliharaan 
peralatannya maupun dalam pemakaian film ini secara efektif untuk 
perintisan gereja. Doakan pengeluaran ijin untuk memutar film ini di desa-
desa dan untuk perlindungan bagi para pelaksananya.  
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3. Kaset. GRn memiliki tim perekam yang menyiapkan kaset-kaset induk 
dalam bahasa-bahasa pribumi; 2 bahasa telah direkam. Berdoa agar 
sebuah rekaman dapat disiapkan dalam setiap bahasa pribumi dan agar 
dapat digunakan secara efektif.  

Bahan diambil dari: :  

• Buku "DOAKANLAH ASIA! Pedoman Pokok Doa untuk Negara-negara Asia"; 
karya Patrick Johnstone. [Bagian dari Buku Asli "OPERATION WORLD, The 
Day-by-Day Guide to Praying For the World"; karya Patrick Johnstone, 1993]  

• CD-ROM SABDA [Nomor Topik: 18836] <order-cd@in-christ.net>  
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Kesaksian Misi: Polisi Dari Krasnodar  

Oleh R. Lehtonen  

Sesudah mengadakan rapat di tempat kediaman pendeta di Krasnodar, pendeta dan 
istrinya mengundangku makan malam. Dalam perjalanan, kami bertiga berpapasan 
dengan seorang pria yang tajam tatapan matanya. Dia juga diundang untuk bergabung 
dengan kami.  

Selama makan malam tsb. aku kebetulan mendapat kesempatan untuk duduk di 
samping GK (singkatan namanya), pria yang tajam tatapan matanya. Sejak awal, ada 
sesuatu dalam dirinya yang tampak tidak asing lagi bagiku, khususnya dari caranya 
memandang dan bersikap. Aku berpikir keras untuk mencoba mengingat-ingat apakah 
kami pernah bertemu sebelumnya atau mungkin dia mirip dengan orang lain yang aku 
kenal. Lalu GK pun menceritakan tentang dirinya padaku:  

"Sebelum menjadi Kristen, saya adalah seorang polisi yang punya kedudukan tinggi 
dan bertanggung jawab penuh untuk memimpin langsung penindakan atas pelaku 
tindak kriminal yang serius sampai ke kejahatan biasa. Saya yang memimpin interogasi 
karena saya punya keahlian di bidang kriminologi. Saya lah orang yang berdiri di 
barisan terdepan dari kampanye-kampanye yang diadakan untuk melawan orang 
Kristen pada tahun 1970 dan 1980."  

Saat duduk dan mendengarkan GK bercerita, aku teringat saudara- saudaraku dalam 
Kristus yang berada di balik tirai besi. Pastilah mereka pernah bertemu GK berulang 
kali. Orang seperti dialah yang duduk bertatapan muka dengan orang-orang Kristen 
yang dihukum karena mencetak Alkitab secara rahasia. Orang seperti dialah yang telah 
menghancurkan rumah saudara-saudaraku dalam Kristus selama tahun-tahun dengan 
penuh kekerasan. Dia juga yang menghancurkan literatur-literatur Kristen dan mengirim 
orang-orang Kristen ke penjara atau ke tempat pengasingan. Dan saat ini orang itu 
sedang menikmati makan malam denganku.  

"Bulan Mei 1978, kami mendengar dari beberapa wartawan bahwa orang- orang Kristen 
berencana untuk mengadakan sebuah konferensi pemuda di daerah pinggiran 
Krasnodar, yaitu di wilayah Gorjatijij Kljutj. Menurut rencana, mereka akan naik kereta 
dan tiba hari Minggu pagi. Sesudah melintasi rel, mereka akan menuju ke hutan yang 
terletak di sebelah Utara stasiun."  

"Pada hari Minggu, kami menunggu kedatangan lebih dari 500 orang Kristen yang akan 
memasuki hutan di dekat stasiun. Tugas saya adalah menyusun strategi penyerangan. 
Beberapa ratus polisi dan petugas keamanan telah dihubungi dan mereka telah 
menempati posisi- posisi strategis di sekitar wilayah tersebut. Mereka menunggu 
perintah saya yang duduk dalam sebuah helikopter sambil memegang radio di tangan. 
Saya masih teringat bus-bus yang di parkir di dekat stasiun. Meskipun orang-orang 
Kristen itu berlarian ke segala penjuru, kami telah mengatur cara agar dapat 
menangkap sebagian besar dari mereka. Kami menggunakan beragam jenis senjata 
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untuk memaksa orang-orang Kristen itu masuk ke dalam bus dan membawa mereka ke 
kantor polisi dimana kami mendata nama-nama mereka."  

Sebagian besar dari orang-orang muda yang tertangkap saat itu segera dibebaskan 
keesokan harinya, beberapa pemuda yang lain masih ditahan dan dijatuhi hukuman. JB, 
salah satu koordinator dari pertemuan pemuda tersebut, dihukum tiga tahun penjara. 
GK dan tim- nya dipuji-puji karena kesuksesan mereka dalam melaksanakan misi untuk 
menangkap orang-orang Kristen.  

Sepuluh tahun kemudian, saat GK melintasi gereja Pantekosta di Krasnodar, dia 
memasuki gereja itu. Selama mengikuti jalannya ibadah, dia menyadari betapa dirinya 
adalah orang yang berdosa. Di akhir ibadah, tanpa ada paksaan, dia maju ke mimbar 
dan minta pengampunan dari Tuhan. Hari ini, GK memimpin gereja yang sama dengan 
gereja yang 25 tahun y.l. telah dihancurkannya.  

Judul Asli: The Policeman from Krasnodar  
Sumber  : Ljus i Öster (Light for the Peoples)  
URL  : http://www.worldevangelical.org/  

Dari Meja Redaksi: Hari Doa Internasional Bagi Gereja 
Yang Teraniaya (4 - 11 Nov 2001)  

(International Day Of Prayer For The Persecuted Church)  

Pada bulan November yang akan datang, gereja-gereja di Amerika akan bergabung 
dengan lebih dari 100 negara untuk menjadi penengah dan mengadakan aksi bagi para 
umat Kristen yang masih teraniaya di seluruh penjuru dunia. Kita akan bersama-sama 
berjalan menuju kayu salib Kristus, satu-satunya tempat dimana kita dapat memperoleh 
penyembuhan, pemulihan dan kekuatan yang kita butuhkan.  

Pada bulan Agustus lalu, Commission on International Religious Freedom di Amerika 
(http://www.uscirf.gov) merekomendasikan agar Birma, Cina, Iran, Irak, dan Sudan tetap 
masuk dalam daftar negara- negara yang membutuhkan perhatian khusus karena 
pemerintah di negara- negara tersebut masih melakukan pelanggaran terhadap 
kebebasan beragama masyarakatnya. Negara-negara lain yang ditambahkan ke dalam 
daftar tersebut adalah Laos, Korea Utara, Saudi Arabia, dan Turkmenistan. Taliban, 
meskipun bukan pemerintah, masuk kembali ke dalam daftar pelanggar kebebasan 
beragama yang paling kejam setelah berkali-kali tercantum dalam daftar tersebut sejak 
dicanangkannya USCIRF pada tahun 1998.  

Jika saat ini kita berdoa bagi kepulihan negara kita, doakanlah Gereja-gereja Kristen di 
dunia dan umat Kristen di negara-negara lain yang sampai saat ini tidak dapat 
menikmati kebebasan beragama. Saudara-saudara Kristen kita di sana membutuhkan 
dukungan doa kita karena mereka setia pada ajaran Kristus seperti yang terungkap 

http://www.worldevangelical.org/
http://www.uscirf.gov/
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dalam Yohanes 15:20, "Seorang hamba tidaklah lebih tinggi dari pada tuannya. Jikalau 
mereka telah menganiaya Aku, mereka juga akan menganiaya kamu."  

Akhirnya, biarlah kita tetap kuat dalam iman, seperti yang Yohanes 16:33 tuliskan, 
"Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam 
Aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, Aku telah 
mengalahkan dunia."  

 
Sumber: Shatter The Silence, September 2001, Volume 5, Issue 4  

http://www.persecutedchurch.org/ 

Surat Anda  

 
Dari  : "Yo S." <somawiharja.2@> 
Subject: Buku Operation World edisi 2001 
 
>FYI. 
>Buku yang ditunggu-tunggu oleh para pendoa sudah terbit lagi edisi 
>terbarunya (September 2001). Berikut adalah info yang saya ambil 
>dari CBD <http://www.christianbook.com>: 
 
>"Operation World, 21st Century Edition: When We Pray God Works" 
> By: Patrick Johnstone 
> Type: Trade Paperback 
> Number of Pages: 800 
> Vendor: Paternoster Publishing 
> ISBN: 1850783578 
> CBD Stock Number: WW83578 
> Dimensions: 9 X 6 
> Retail Price: $17.99 
> CBD Price: $12.99 
> You Save $5.00 (27%) 
> Availability: In Stock 
>Saya recommend buku ini, yang berisi banyak data. Saya kira 
>penting bagi orang yang berdoa untuk mencari tahu dengan baik apa 
>saja pokok-pokok doanya. Buku ini akan membantu kita untuk 
>mendapatkan info yang lumayan tentang si-kon tiap negara Semoga 
>info ini membantu 
>Yo 

Redaksi: 
Terima kasih sekali atas kiriman informasinya. Nah, bagi anda yang tertarik untuk 
memiliki buku tersebut, silakan menjelajahi Situs CBD  

http://alkitab.mobi/?Yohanes+15%3A20
http://www.persecutedchurch.org/
http://www.christianbook.com/
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==> http://www.christianbook.com 
..atau silakan baca versi ONLINE secara gratis yang ada di Situs GMI (Global Mapping 
International)  
==> http://www.gmi.org/ 

"Setia dalam tugas yang kecil,  
menyiapkan kita untuk menyongsong tugas yang lebih besar." 

“  '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.christianbook.com/
http://www.gmi.org/
http://alkitab.mobi/?Yesaya+6%3A8
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e-JEMMi 44/November/2001  
Editorial 

Salam dalam Kasih Kristus  

Seperti telah kami beritakan, bahwa untuk menyambut bulan Ramadhan pada tanggal 
17 November - 16 Desember 2001 telah diterbitkan buku panduan doa yang berjudul 
"40 Hari Doa Bangsa-bangsa". Seperti tahun sebelumnya, kita akan berdoa 10 hari 
lebih awal, untuk khusus berdoa bagi suku-suku di Indonesia (7 November - 16 
Desember 2001). Buku pokok doa ini diharapkan dapat mendorong umat Kristen 
Indonesia untuk lebih terarah berdoa bagi saudara-saudara sepupu kita selama bulan 
Ramadhan ini. Jangan lupa juga berdoa agar ada lebih banyak lagi duta-duta Injil yang 
diutus dan melayani di antara para sepupu.  

e-DOA, yang bekerjasama dengan "Doa Bangsa-bangsa" dan e-MISI, pada tahun ini 
juga telah mendapat ijin untuk menerbitkan ke-40 pokok doa tersebut melalui email. 
Bagi mereka yang telah menjadi anggota e-DOA akan secara otomatis mendapat 
kiriman pokok-pokok doa tersebut selama 40 hari. Bagi para pembaca e-JEMMi yang 
tertarik dan belum bergabung dengan e-DOA, silakan mengirim email ke alamat:  

        <subscribe-i-kan-buah-doa@xc.org> 

Mari kita bersama-sama bersatu hati berdoa bagi para sepupu di Indonesia.  

Selamat berdoa, Staf Redaksi  

[[Cat.Red.: Mohon perhatian, Buku Panduan "40 Hari Doa Bangsa- bangsa" ini 
diterbitkan untuk KALANGAN SENDIRI dan tidak untuk disebarkan kepada umum. 
Untuk itu pakailah hikmat Tuhan jika anda ingin menyebarkannya. Untuk mendapatkan 
versi cetak), silakan memesan langsung lewat email ke alamat: < 
a30dindo@hotmail.com > . Mohon dicantumkan dengan jelas: nama anda, nama 
gereja, alamat pos (lengkap dengan kode pos), dan jumlah buku yang anda pesan.]]  
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Doakan Misi Dunia 

Kenya 

Teroris yang menyerang Amerika Serikat rupanya memberi dampak yang besar bagi 
penginjilan di Kenya, demikian dilaporkan oleh perwakilan dari Audio Scripture 
Ministries yang baru kembali dari Kenya. Perwakilan ini menjelaskan bagaimana hal 
tersebut bisa terjadi. "Orang-orang Kenya teringat pada perjuangan mereka dalam 
menghadapi teroris dan mereka sangat tergerak dengan kejadian pada tanggal 11 
September di New York. Orang-orang Kristen di Kenya menyadari bahwa teman-teman 
mereka dan dunia sedang mencari jawaban dan hanya Tuhan yang benar-benar 
menyediakan harapan sejati pada saat yang membingungkan seperti itu." Penyerangan 
itu memudahkan orang-orang Kristen di Kenya untuk memberitakan Injil. Banyak orang 
yang mulai bersedia mendengarkan Injil karena Injil menjanjikan harapan dan jaminan 
keselamatan bagi mereka yang benar-benar membutuhkannya.  
Sumber: Mission Network News, Edisi Oktober 2001  

• Bersyukur untuk hikmah yang terjadi dibalik tragedi tanggal 11 September, 
karena dapat membawa dampak bagi penginjilan di Kenya.  

• Berdoa bagi orang-orang Kristen yang melayani di Kenya agar mereka sungguh-
sungguh memberitakan berita kebenaran Injil.  

• Doakan Audio Scripture Ministries dalam menyediakan Alkitab untuk mendukung 
setiap pelayanan penginjilan di seluruh dunia.  

Afghanistan 

Pihak Pentagon mengatakan mereka mempunyai informasi yang mengindikasikan 
bahwa Taliban kemungkinan bermaksud meracuni penduduk Afghanistan dan 
menimpakan kesalahannya kepada Amerika. Sejumlah petugas keamanan ditempatkan 
untuk mengawasi pengiriman bantuan-bantuan kemanusiaan yang datang dari berbagai 
negara. Menurut laporan dari World Vision di Islamabad, "Gagasan tentang 
kemungkinan seseorang akan meracuni bantuan kemanusiaan benar- benar tidak 
masuk akal, khususnya bagi World Vision. Bantuan pangan tersebut disimpan dalam 
gudang. Kami menempatkan petugas keamanan di sekitarnya, kami juga mengawasi 
dan mengatur pengiriman bahan pangan itu agar sampai kepada orang-orang yang 
berhak menerimanya." Perwakilan dari World Vision itu juga mengatakan bahwa tim 
World Vision berhati-hati dalam men-sharing-kan kesaksian iman mereka. Karena jika 
tidak hati-hati, para penduduk Afghanistan dapat menutup pintu bagi mereka dan juga 
Injil. "Misi World Vision adalah menyediakan bantuan dan dukungan bagi penduduk 
Afghanistan yang membutuhkan, khususnya anak-anak. Aktivitas yang kami lakukan 
diarahkan untuk menolong anak-anak Afghanistan, yang sekaligus juga mendukung 
orang tua dan keluarga mereka. Melalui perbuatan kita lah, kita dapat menunjukkan 
kasih dan iman kita."  
Sumber: Mission Network News Edisi Oktober 2001  
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• Doakan pelayanan tim World Vision yang memberikan bantuan dan pertolongan 
kepada para pengungsi Afghanistan.  

• Berdoa agar tidak ada pihak-pihak lain yang memanfaatkan bantuan ini untuk 
maksud-maksud yang tidak baik.  

Timur Tengah 

Baru-baru ini, pada saat diadakan pemutaran Film YESUS di suatu desa kecil di Timur 
Tengah, dekat salah satu kamp pelatihan milik Osama bin Laden, tiga orang teroris 
memperlihatkan diri, kata EP dari Jesus Film Project. "Ketiganya membawa 
persenjataan berat. Kebanyakan penduduk desa sangat ketakutan dengan ketiga teroris 
ini. Namun ketika perkataan Yesus masuk ke dalam hati mereka, melalui bahasa yang 
mereka mengerti, entah bagaimana mereka mendapat perspektif baru." Ketiga orang ini 
akhirnya berterimakasih kepada tim pekerja yang telah menunjukkan kepada mereka 
tentang ajaran-ajaran Kristus. Menurut EP, "Orang-orang percaya seharusnya bertanya 
kepada diri mereka sendiri, 'Apakah cara yang tercepat sehingga kita dapat mengubah 
ancaman teroris di seluruh dunia?' Saya percaya, cara tercepat adalah dengan melihat 
hati teroris- teroris itu diubahkan oleh perkataan Yesus Kristus, perkataan yang memiliki 
kuasa."  
Sumber: What In The World ... is God Doing? Edisi October 2001  

• Doakan agar usaha "Jesus Film Project" memperkenalkan Yesus kepada 
penduduk Timur Tengah dapat berhasil dengan baik.  

• Berdoa dan minta kepada Allah untuk mengubahkan hati yang masih gelap 
dengan dosa supaya mereka memancarkann kasih Kristus.  

  



e-JEMMi 2001 
 

455 
 

Doa Bagi Suku  

Suku Sula (Maluku) 

Rumpun  : Maluku Jumlah Penduduk  : 25.000 Persentase Kristen  : 0% Kristen yang 
diketahui  : 0 Alkitab  : Belum Film Yesus  : Belum  

Letak suku ini berada di Pulau Sulabesi dan pulau lainnya di Kepulauan Sula serta 
beberapa daerah yang berbeda, dialek Facei dituturkan di desa Facei bagian selatan, 
dialek Falahu dan Bega di Sulabesi serta di beberapa kelompok masyarakat di Pulau 
Mangole. Dialek yang ketiga adalah Fagudu, digunakan di desa lainnya di Sulabesi 
serta di ujung timur dan barat Pulau Manole. Hasil pendapatan orang Sula diperoleh 
dari panen kopra dan kopi, juga dari perikanan. Pembangunan fisik seperti air bersih, 
listrik, dll serta keahlian/ketrampilan dalam bertani pada daerah mereka merupakan 
kebutuhan utama orang Sula.  

Pokok Doa 

1. Doakan supaya pintu terbuka untuk pemberitaan Kabar Baik bagi suku Sula ini, 
sehingga Terang Tuhan dapat menerangi kegelapan rohani di sana.  

2. Doakan adat istiadat dan praktek agama suku yang mengikat dengan animisme 
supaya mereka sadar bahwa itu hanya tipu daya si jahat, yang ingin menjauhkan 
mereka dari kebenaran. Doakan supaya ada hati yang rindu kepada Air Hidup.  

3. Doakan agar ada Gereja Tuhan yang memperdulikan suku ini dan mulai 
mengadopsinya.  

4. Mohon supaya Allah yang empunya Tuaian mengirim tenaga Injil yang terampil 
melalui gereja dan lembaga-lembaga karena "ladangnya" sudah menguning.  

5. Doakan agar pemerintah dapat mendukung pembangunan fisik di daerah ini, dan 
dapat menyediakan tenaga ahli untuk melatih sehingga terjadi peningkatan taraf hidup 
orang-orang Sula.  

                                        
Sumber: CD-ROM SABDA 
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Kesaksian Misi: Afak  

Afak lahir dan dibesarkan dalam sebuah keluarga "Muslim Orthodox". Dia mempunyai 
empat saudara laki-laki dan empat saudara perempuan. Ketika dia masih muda, ibunya 
meninggal dan dia dikirim ke sekolah Muslim, Madrassa, dimana dia belajar bahasa 
Arab dan Urdu. Dia adalah seorang murid yang tekun dan ingin sekali mengetahui Allah 
yang sejati serta mau menyembah Dia dengan sungguh-sungguh.  

Suatu hari, saat sedang membaca Al Qur'an seperti biasa, Afak terpaku pada ayat Al 
Qur'an dalam Sura 4:171 dimana Yesus digambarkan sebagai Ruh-e-allah, Roh Allah. 
Hal ini membingungkan Afak karena selama ini dia menganggap Yesus sebagai salah 
satu nabi, sesuai dengan ajaran Islam yang diterimanya. Namun, dalam kitab Sura 
dituliskan bahwa Yesus adalah Roh Allah. Lalu Afak menemui seorang pendeta Kristen 
yang menjelaskan kepadanya bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan untuk dapat 
mengenal Allah dan keselamatan hanya ada di dalam Dia.  

Mulai saat itu, terjadilah pergumulan dalam diri Afak saat dia terus membaca, baik Al 
Quran maupun Alkitab. Afak meluangkan waktu dengan para pemimpin Islam dan juga 
seorang pendeta Kristen untuk bertanya kepada mereka secara teratur. Ketika 
mengetahui bahwa Afak juga berdiskusi dengan pendeta Kristen, para pemimpin Islam 
lambat laun mulai membenci Afak.  

Meskipun menghadapi resiko secara fisik, pendeta Kristen terus membantu Afak dan 
beberapa waktu kemudian Afak menjadi percaya dan yakin bahwa Yesus adalah satu-
satunya jalan keselamatan. Keluarga Afak menjadi sangat marah karena Afak menjadi 
pengikut Kristus. Akhirnya mereka menolak Afak dan mengusirnya dari rumah. Mereka 
sudah menganggap Afak sebagai orang asing. Segera setelah peristiwa itu terjadi, Afak 
memutuskan untuk bersedia dibaptis.  

Sekarang, Afak melayani orang-orang Muslim di India, khususnya dalam sebuah 
program pemberantasan buta huruf. Imannya kepada Kristus terus bertumbuh dan dia 
semakin terbeban untuk menjangkau orang-orang Muslim dan mengenalkan mereka 
kepada Kristus.  

 
Sumber: <30-days@ls.pmbx.net>  

List-Subscribe: <mailto:30-days-on@ls.pmbx.net> 

Dari Meja Redaksi: Merayakan Edisi Ke-10 Fokus Doa  

Selamat datang dalam edisi ke-10, dalam 30 hari panduan fokus doa bangsa-bangsa 
bagi kaum Sepupu. Bukanlah hal yang asing bagi telinga kita untuk mendengar kata-
kata bahwa, untuk melayani kaum Sepupu dengan Kabar Baik tidak hanya sukar tetapi 
juga mustahil. Tetapi sekarang ada iman dalam hati orang percaya di seluruh dunia, 

http://alkitab.mobi/?Sura+4%3A171
mailto:30-days-on@ls.pmbx.net
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bahwa hal ini bukan saja mungkin, tidak mustahil, tetapi sedang terjadi di hadapan 
setiap mata orang percaya.  

Setiap tahun jutaan orang percaya di seluruh dunia berpartisipasi selama 30 hari dalam 
doa dan puasa bagi para Sepupu dengan menggunakan buku panduan "30 Hari Fokus 
Doa Bangsa-bangsa". Doa ini bersifat internasional dan dilaksanakan bersamaan pada 
bulan "Ramadhan", bulan suci bagi para Sepupu. Secara khusus Indonesia memiliki 10 
hari fokus doa lebih awal, sehingga waktu doanya menjadi 40 hari. Tahun lalu, 
diperkirakan 20 juta orang percaya berpartisipasi dalam momen doa ini, dan ini menjadi 
fokus kegerakkan doa yang bersejarah.  

Tahun ini kita telah tiba pada edisi ke-10 dari "30 Hari Fokus Doa Bangsa-bangsa" yang 
dikhususkan bagi kaum Sepupu. Umat percaya dari setiap bangsa akan bergabung 
bersama dalam kesatuan doa selama 30 hari dengan menggunakan buku panduan "30 
Hari Fokus Doa Bangsa- bangsa" yang telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 35 
bahasa di 40 kantor di dunia.  

Sejak "30 Hari Fokus Doa Bangsa-bangsa" dimulai pada tahun 1993, setiap kelompok 
masyarakat dan bangsa Sepupu telah menerima perhatian tertinggi untuk didoakan. 
Sejak itu jumlah Duta Injil yang bekerja di dunia Sepupu telah meningkat lebih dari 3 kali 
lipat. Terjadi pertambahan yang berarti dalam jumlah pekerja- pekerja orang percaya 
yang dikirim keluar, dan gelombang mobilisasi baru akhirnya menjadi nyata. Sebagai 
hasil dari banyaknya doa, ada banyak praktek- praktek dan pelayanan yang sedang 
dirintis di seluruh dunia.  

Hari ini telah banyak kesaksian-kesaksian mengenai para Sepupu yang datang kepada 
Isa Almasih di seluruh dunia. Seperti Sheik Barau dari Uganda yang menjadi pengikut 
Isa. Setelah pertemuannya dengan seorang percaya selama Ramadhan 1998. Barau 
yang sudah belajar Teologi Islam di Saudi Arabia, kini mengajar orang-orang percaya di 
Afrika bagaimana mereka membagikan iman mereka dengan kaum Sepupu. Barau, 
yang akhirnya meninggalkan negaranya karena penganiayaan menulis; "Saya yakin, 
saya tidak akan mati sebagai seorang berdosa tapi sebagai seorang anak Allah". Saat 
anda berpartisipasi dalam "30 Hari Fokus Doa", anda yakin dan dikuatkan bahwa doa-
doa anda membawa perubahan.  

Apa yang anda pegang dan miliki di tangan anda saat ini adalah hasil dari pekerjaan 
suatu tim besar di seluruh dunia yang bekerja dengan cepat. Dapatkanlah buku 
pedoman doa ini setiap tahun dan libatkanlah sebanyak mungkin para pendoa syafaat. 
Anda dapat memesan dan memperoleh panduan doa ini dengan membelinya dari 
kantor lokal yang ada, atau pelayanan orang percaya yang menyediakan. Anda juga 
dapat memberikan buku panduan ini sebagai sebuah hadiah untuk kawan. Saat anda 
memiliki buku ini, yakinlah bahwa ada begitu banyak orang yang sudah terlibat dalam 
doa ini.  
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Di Afrika suatu tim kecil dengan beberapa orang mengendarai mobil Van melakukan 
perjalanan menyeberangi beberapa negara dan bangsa untuk membagikan panduan 
doa ini dan menggerakkan gereja-gereja untuk berdoa.  

Di banyak bangsa Sepupu, panduan doa dapat lolos di perbatasan dengan cara-cara 
yang khusus. Ribuan orang memasukkan informasi panduan doa melalui internet.  

Selama bertahun-tahun mereka yang terlibat untuk menghasilkan panduan doa sudah 
banyak menghadapi kesulitan-kesulitan dan penderitaan. Satu kantor fokus doa telah 
dibakar, di lain pihak bahan-bahan panduan doa dicuri sampai dua kali! Komputer dicuri 
dan dihancurkan, kehabisan uang, juga terjadi serangan fisik dan rohani terhadap 
pribadi-pribadi. Akhirnya setiap orang diingatkan untuk tetap berkomitmen 
menggerakkan umat percaya untuk terus berdoa bagi para Sepupu. Kami menghormati 
setiap dedikasi dan kesetiaan mereka.  

[Koordinator Nasional 40 Hari Doa Bangsa-bangsa]  

Bahan ini diambil dari: Judul Buku  : 40 Hari Doa Bangsa-Bangsa (7 Nov - 16 Des 2001) 
Halaman  : 1  

Surat Anda  

 
Dari: "J. Tanamas" <stuborn@> 
>Redaksi JEMMi, 
>Salam sejahtera dalam Yesus, 
>Saya sebagai orang Kristen sangat berterima kasih atas kiriman 
>rutin melalui e-mail yang begitu bagus saduran berita dan segala 
>informasi, sehingga memberitahu kepada kita semua yang membaca 
>e-mail dari Anda, bisa mengetahui bahwa dunia ini masih banyak 
>memerlukan tenaga pengabaran Injil kepada orang yang masih belum 
>kenal Yesus Kristus, terutama dinegara kita Indonesia yang 
>tercinta ini yang begitu luas dan beraneka ragam budaya. Saya 
>sangat berterima akasih atas misi2 yang telah berangkat dan mau 
>menyelamatkan orang2 yang terpencil, agar jiwa mereka bisa 
>tertolong dan memperoleh hidup yang layak dalam lingkungan 
>Kristen. Kiranya Tuhan berkati tenaga Kristen yang telah bekerja 
>keras dan bagi orang2 yang belum kenal Tuhan. Semoga hati mereka 
>yang terima Firman Tuhan bisa merasakan kesejukan dalam iman. 
> 
>Jika boleh saya mendapatkan sedikit informasi, darimana Anda bisa 
>dapat alamat e-mail saya? 
> 
>Tuhan berkati kerja keras Anda. Salam kasih dan doa dari Batam, 
>Tanamas. 
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Redaksi: 
Kami bersyukur e-JEMMi ini telah menjadi berkat bagi anda dan mendorong anda untuk 
giat berdoa bagi pekerjaan misi di seluruh Sedangkan mengenai bagaimana anda bisa 
terdaftar dalam milis ini, ada beberapa kemungkinan. 1 Pertama, mungkin teman anda 
ada yang memberikan alamat e-mail anda kepada kami [Trims Ya!!] (entah lewat surat 
atau situs). 2 Kedua, mungkin juga ada moderator/anggota milis yang mendaftarkan 
milisnya untuk menerima e-JEMMi. 3 Ketiga, cara-cara yang dipakai Allah memang 
misterius ;-) ... dan kami sungguh bersukacita dengan keikutsertaan anda ... untuk 
BERDOA bagi Indonesia, dan dunia bersama kami!! Selamat Datang e-JEMMi !! :)  

Nah, apakah pertanyaan anda sudah terjawab? Selamat Berdoa!  

 
URL/Link Edisi ini  

• CMD http://www.cmd.org.nz/  
• Mission Network News http://www.missionnetworknews.org/  
• What In The World... http://www.egroups.com/messages/whatintheworld  

 

"The true light that enlightens every man was coming into the world." John 1:9  

“  '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.missionnetworknews.org/
http://www.egroups.com/messages/whatintheworld
http://alkitab.mobi/?John+1%3A9
http://alkitab.mobi/?Yesaya+6%3A8
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e-JEMMi 45/November/2001  
Editorial 

Larangan untuk memberitakan Injil sering kali Tuhan pakai justru untuk membuat orang-
orang Kristen semakin kreatif dalam memakai metode penginjilan. Ingin tahu ide kreatif 
penginjilan yang dilakukan di Mesir? Simak Kesaksian Misi di edisi ini.  

Kesaksian-kesaksian lain (dari Uzbekistan, Inggris dan Asia) juga akan menghiasi 
sajian e-JEMMi edisi ini. Bagaimana dengan kesaksian misi di Indonesia? Bagi anda 
yang rindu mensharingkan kesaksian pelayanan anda, silakan kirimkan ke Redaksi, 
kami akan dengan senang menerima dan memuatnya di journal misi ini (identitas dan 
lokasi pelayanan anda tidak akan diekspos tapi akan disimpan oleh Redaksi).  

Selamat bersaksi, Staf Redaksi  
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Doakan Misi Dunia 

Uzbekistan 

Saat pengeboman terus berlangsung di Afganistan, banyak warga Afganistan yang 
mengungsi ke daerah perbatasan Uzbekistan di mana daerah tersebut sangat sulit 
dijangkau oleh Injil. Menurut Operation World, 83% dari penduduk Uzbekistan adalah 
Muslim, sedangkan penduduk Kristen kurang dari 1%. Sementara itu dari tujuh bahasa 
daerah yang terdapat di Uzbekistan, baru ada satu bahasa daerah saja yang telah 
memiliki terjemahan Alkitab secara lengkap. Untuk dapat menjangkau para pengungsi 
dan saudara-saudara mereka sebangsa yang belum mendengar Injil, penduduk yang 
beragama Kristen diminta untuk berdoa di gereja yang ada di sekitarnya.  
Sumber: Mission Network News, Edisi Oktober 2001  

• Mari bersama-sama mendukung dalam doa, setiap usaha yang dilakukan oleh 
penduduk Kristen di Uzbekistan dalam menjangkau para pengungsi dan 
saudara-saudara mereka sebangsa yang belum mendengar Injil.  

• Doakan agar ada lembaga/pribadi yang terbeban untuk menerjemahkan Alkitab 
ke dalam berbagai bahasa daerah di Uzbekistan.  

Asia 

Kabar baik akan Kasih Allah telah tersebar begitu cepat di berbagai tempat di Asia 
Tengah dan Asia Selatan sejak runtuhnya komunis, sehingga pelatihan bagi pemimpin-
pemimpin gereja telah menjadi kebutuhan yang mendesak. Seorang pekerja Kristen 
yang melayani di satu daerah yang bergunung-gunung meminta orang-orang percaya 
untuk berdoa bagi dia saat melatih timnya dengan materi-materi cerita Alkitab, sehingga 
mereka dapat dikirimkan ke 35 lokasi yang berbeda untuk mengajar kurang lebih dari 
1,700 pemimpin gereja yang sangat membutuhkan pelatihan. Puji Tuhan karena Roh 
Kudus telah bekerja di daerah-daerah tersebut sejak runtuhnya komunisme.  
Sumber: Advance: Aug. 31, 2001  

• Doakan agar Tuhan menguatkan orang-orang percaya di daerah tersebut 
sehingga mereka semakin berani memberitakan Injil.  

• Berdoa juga agar Tuhan memberikan kelancaran bagi usaha-usaha pelatihan 
bagi para pemimpin gereja.  

Inggris 

SC, seorang penginjil dari India, biasa memakai jubah saffron (jubah yang dipakai orang 
suci di India). Sewaktu ia sedang menunggu jadwal penerbangannya di bandara di 
Inggris baru-baru ini, seorang wanita petugas keamanan bandara mendekatinya dan 
membuka telapak tangan di hadapannya. "Apa yang dapat kau lihat dari tanganku?" 
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tanya wanita tersebut kepada SC. "Tangan anda sangat cantik" jawab SC singkat. 
"Bukan itu maksudku. Baca tanganku," kata wanita itu lagi, "Bukankah anda seorang 
yang bisa membaca nasib seseorang dari telapak tangan?" SC melihat kesempatan 
yang baik untuk mewartakan Injil kepada wanita tersebut. Ia lalu mengatakan bahwa 
menjalin hubungan pribadi dengan Yesus Kristus jauh lebih baik daripada hanya 
membaca nasib dari tangan. Wanita itu sangat tersentuh hatinya mendengar kesaksian 
SC Ia langsung berlutut untuk berdoa (disaksikan banyak orang) saat itu juga, setelah ia 
mempunyai dorongan yang kuat untuk menjadi pengikut Kristus.  
Sumber: FRIDAY FAX: Issue 39, October 5, 2001  

• Doakan SC agar selalu mendapat kesempatan untuk menyaksikan kebenaran 
Injil kepada setiap orang yang dijumpainya.  

• Berdoa agar orang-orang yang pernah ditolongnya dapat segera menemukan 
orang-orang yang tepat untuk melakukan follow-up bagi pertumbuhan iman 
mereka.  
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Doa Bagi Suku  

Suku Sumbawa (Nusa Tenggara) 

Rumpun  : Sasak Wilayah  : Nusa Tenggara Jumlah Penduduk  : 300.000 Persentase 
Kristen  : 0% Alkitab  : Belum Film Yesus Siaran Radio  : Belum  

Suku Sumbawa mendiami bagian barat dari pulau Sumbawa, Propinsi Nusa Tenggara 
Barat. Suku ini cukup kental didalam kepercayaannya. Mereka percaya pada berbagai 
macam roh dan jin, termasuk samar dan bakek. Sumber penghasilan yang cukup 
penting bagi orang Sumbawa adalah hasil ternak seperti kerbau, sapi dan kambing. 
Berbagai macam upacara dipakai oleh masyarakat untuk mencari keselamatan anak-
anak dan kampung mereka dari berbagai malapetaka dan gangguan roh. Mereka 
sangat membutuhkan pelayanan yang menjelaskan kuasa Yesus untuk mengatasi 
pekerjaan iblis dan kuasa gelap.  

Pokok Doa 

 

1. Berdoa agar kehadiran dan kehidupan orang percaya pendatang dapat menjadi 
berkat bagi suku ini. Mereka adalah pendidik, pegawai dan pedagang. Doakan supaya 
mereka menjadi alat dalam tangan Allah.  

2. Mari doakan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, para pendidik, para medis 
supaya mereka dapat memenuhi keperluan orang Sumbawa.  

3. Doakan supaya Allah memanggil orang percaya dan memberi beban kepada mereka 
untuk menjangkau suku ini.  

4. Minta kepada Tuhan Yesus supaya ia mengirim tenaga penerjemah Alkitab, buku-
buku cerita rohani, dan juga untuk tersedianya kaset Injil.  

5. Doakan agar ada gereja/Sekolah Teologi yang memiliki beban untuk mengadopsi 
suku ini.  

                                        
Sumber: CD-ROM SABDA 
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Kesaksian Misi: Festival Penginjilan Di Mesir  

Siapapun yang mengenal Mesir pasti akan sulit percaya saat membaca laporan berita 
yang diterima oleh Redaksi FridayFax dari salah seorang pemimpin Evangelical 
Alliance ini. Setelah diadakan beberapa kali pengecekan, laporan ini terbukti akurat: 
Bayadiya, sebuah kota di Mesir, telah mengalami terobosan-terobosan penginjilan 
terbesar di sepanjang sejarah Mesir: sekitar 7,500 orang telah memutuskan untuk 
menjadi pengikut Kristus.  

Gagasan untuk mengadakan Festival Penginjilan (Evangelical Festival) muncul dari 
para perintis gereja, musikus dan seniman- seniman muda ketika mereka sedang 
menghabiskan akhir pekan bersama. Mereka ingin membuat suatu perayaan yang mirip 
seperti perayaan- perayaan yang diselenggarakan oleh gereja Coptic Orthodox. Mereka 
kemudian mulai merencanakan perayaan besar-besaran yang ditujukan bagi kelompok-
kelompok yang berorientasi pada penginjilan. Dengan penuh semangat, orang-orang 
muda ini mulai menulis lagu-lagu dan drama untuk mempersiapkan perayaan tersebut.  

Bayadiya adalah sebuah kota di dekat Minyas yang mayoritas penduduknya beragama 
Kristen. Kota inilah yang dipilih menjadi tempat untuk menyelenggarakan perayaan 
tersebut. Meskipun jumlah penduduk Bayadiya yang beragama Kristen sebanyak 
30,000 orang, namun hanya 1,000 orang saja yang aktif mengikuti ibadah di enam 
gereja yang ada di kota tersebut. Lima dari enam gereja di kota Bayadiya menyatakan 
kesediaannya untuk mendukung perayaan tersebut melalui doa dan melalui persiapan-
persiapan lainnya, termasuk mengurus ijin mengadakan perayaan.  

Namun ketika hari pelaksanaan perayaan tinggal sehari lagi, polisi Mesir mencabut ijin 
penyelenggaraan perayaan tersebut. Mereka meminta semua tenda yang telah didirikan 
untuk dicabut kembali. Puji Tuhan, pencabutan ijin ini tidak menggoyahkan semangat 
orang- orang Kristen di Mesir untuk tetap mengadakan perayaan tersebut. Sebagai 
gantinya, perayaan diadakan di jalanan, di hadapan kerumunan massa, di gereja-
gereja, dan di rumah-rumah para penyelenggara. Para seniman yang ikut berpartisipasi 
dalam perayaan tersebut memainkan drama di bak belakang truk yang dikendarai untuk 
berkeliling di seputar kota Bayadiya dan berhenti di tempat-tempat strategis. Ratusan 
bahkan ribuan orang datang berduyun-duyun untuk menyaksikan drama, mendengar 
cerita, mengambil bagian dalam pertunjukkan boneka yang disajikan para seniman, 
mendengar musik- musik yang disajikan dari para musisi, dan bahkan mereka juga 
menerima pelayanan doa di kafe-kafe.  

Menurut laporan, diperkirakan ribuan pengunjung (sekitar 7,500 - 15,000 orang) dari 
berbagai kelompok usia, termasuk penduduk dari desa sekitarnya, mengalami 
kebangunan rohani. Seorang pemimpin gang (perampok) bersedia menyerahkan 
hidupnya bagi Kristus setelah ia menyaksikan film Yesus. Dia juga memimpin 6 orang 
anggota gangnya untuk dapat menjadi pengikut Kristus. Selain itu, ada sejumlah besar 
orang yang disembuhkan dari sakitnya, dilepaskan dari pengaruh kuasa jahat, dan 
akhirnya mereka bersedia menjadi pengikut Kristus. Banyak orang Kristen dan non-
Kristen tersentuh hatinya saat mendengar khotbah yang disampaikan. Beberapa pelaku 
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kriminal dan bahkan pembunuh tersentuh hatinya dan dengan penuh penyesalan 
bertobat atas segala perbuatan jahat yang telah mereka lakukan.  

Sebanyak 50 orang terkemuka dari gereja-gereja di Bayadiya saat ini memiliki tanggung 
jawab penuh untuk melanjutkan follow up dari kebangunan rohani tersebut. Sekitar 25 
persekutuan baru dimulai setiap minggunya. Banyak dari orang-orang percaya baru ini 
yang minta diijinkan untuk memulai persekutuan Kristen di rumah-rumah mereka. 
Proses follow up selanjutnya difokuskan pada perintisan gereja-gereja baru. 80 gereja 
diantaranya direncanakan akan didirikan pada bulan yang akan datang. Festival 
Penginjilan untuk umum seperti ini direncanakan akan diadakan setiap dua bulan sekali. 
Sebanyak 350 orang Kristen yang turut terlibat dalam penyelenggaraan festival ini juga 
telah diubahkan. Mereka kini memiliki paradigma baru tentang pelayanan yang mereka 
lakukan, dan saat mereka kembali ke gereja mereka masing-masing, roh mereka telah 
disegarkan dan diperbaharui.  

 
Sumber: FRIDAY FAX: Issue 40, October 12, 2001  

Dari Meja Redaksi: Ucapan Syukur Untuk Materi "40 Hari 
Doa Bagi Bangsa-Bangsa"  

Kami banyak menerima surat yang berisi respon positif tentang pengiriman materi "40 
Hari Doa bagi Bangsa-bangsa". Berikut ini kami cantumkan beberapa surat untuk 
menguatkan kita semua (Maaf kami tidak dapat mencantumkan semuanya karena 
cukup banyak). Untuk itu kami mengucapkan banyak terima kasih, terutama untuk 
dorongan agar kita terus bertekun berdoa bagi mereka yang sedang melaksanakan 
puasa di bulan Ramadhan ini. Kiranya kasih dan kuasa Tuhan ditunjukkan bagi mereka.  

1. Dari: Arnie <r_neex@> >Saya b'syukur m'dapat buletin ini,dari sini saya belajar untuk 
>lebih peduli akan bangsa kita sendiri di bumi Indonesia. Terus >terang, dari buletin ini, 
selain dari pokok doa yg diberikan, >saya jg merasa banyak dibukakan tentang 
informasi2, data2, >kondisi ttg suku2 bangsa baik di indonesia maupun luar negeri. 
>Walaupun saya sbg bangsa indonesia, tapi banyak hal yg blm saya >ketahui ttg seluk 
beluk mereka. Saya berterima kasih sekali. >Mudah2an Tuhan bangkitkan orang2 yg 
mau SETIA berdoa bagi >bangsanya sendiri & bangsa lain... Tolong kirimkan edisi doa 
>bangsa ini kepada teman saya berikut ini: ==cut==  

2. Dari: <kis.rachmanto@> >Syaloom >Terima kasih atas pengumumannya. Tuhan 
senantiasa memberkati anda >semua dan dalam kesempatan ini kami akan 
berpartisipasi dalam >pergumulan dan doa, saya telah menyebarluaskan ke e-mail yg 
lain >mungkin lebih dari 20 orang dan harapan saya email ke-20 orang >tersebut dapat 
meneruskan ke email lainnya. Tuhan Yesus >senantiasa memberkati anda dan seluruh 
umat manusia yg percaya >dan berharap kepadaNYA. amen.  
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3. Dari: <paulusa@> >Kiranya tidak bosan kirim berita Firman Allah kepada saya 
karena >melelui ini saya banyak memperoleh pendalaman iman untuk saya dan >juga 
dapat berita dari luar lingkungan saya yang sehubungan >dengan pemberitaan Firman 
Tuhan. >Dan atasnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan Tuhan 
>Memberkati Kita Semua Dan dari jau saya ucapkan Selamat Melayani. >Terima Kasih, 
April Paulus  

4. Dari: <ypatandianan@> >Syaloom, >Terima kasih banyak atas kirimannya yang pada 
awalnya membuat >saya kaget dari mana redaksi mendapat alamat e-mail saya, 
>sehingga bisa mengirimi saya berita ini. Saya sangat bersyukur >kepada Tuhan 
karena melalui caranya sendiri saya dapat menerima >berita ini. Kebetulan informasi ini 
memang sangat saya butuhkan >dalam pelayanan sebagai salah seorang anggota 
kelompok pendoa >syafaat di kota kami. Marilah kita saling bergandengan tangan 
>dalam mengangkat tugas panggilan ini yang telah dikaruniakan >Tuhan kepada kita 
melalui persekutuan kita di dalam berdoa dengan >bimbingan Roh Kudus. Tuhan 
memberkati kita semua dan Misi kita. >Haleluya....... >Best Regards  

5. Dari: Lower T. <lowerbosman@> >trims kasih buat beritanya trimasikasih buat 
pelayan Tuhan yang >menyediakan ini bagi kami paling tidak kami mendapat informasi 
>yang dapat membantu kami dalam melakukan pelayanan PI >syaloom, dari saya 
pemabaca  

[[Cat. Red.: Sampai hari ini (semenjak tanggal 7 Nov yang lalu), e-DOA telah 
mengirimkan 8 dari 40 pokok doa, dan 10 dari 15 artikel yang diambil dari buku "40 Hari 
Doa Bangsa-bangsa." Bagi yang belum memiliki koleksi lengkap dari pokok-pokok doa 
yang telah terbit, anda dapat mengaksesnya melalui Web, di alamat :  
==> http://www.sabda.org/publikasi/40hari/ 
yang merupakan Situs "40 Hari Doa bagi Bangsa-bangsa." ]]  

Kesempatan Bersaksi 

Selama bulan Ramadhan ini, Redaksi membuka kesempatan bagi anda yang ingin 
mengirim kesaksian dalam menggunakan materi "40 Hari Doa bagi Bangsa-bangsa". 
Silakan kirim kirim kesaksian tsb. lewat email ke alamat: Staf e-DOA <owner-i-kan-
buah-doa@xc.org> dengan Subject: 40 Hari Doa -- Kesaksian [atau Komentar] ..... 
Selamat bersaksi!!  

Surat Anda  

 
Dari: "fajar suryadi" <fjsuryadi@> 
Subject: informasi mengenai misi atau profil bangsa 
>Salam dalam Kristus, 
>Saya mendapat alamat email ini dari rekan saya dan saya pun 
>tertarik dan berharap pula untuk mendapat informasi atau berita 
>tentang misi/kegiatan misi atau profil bangsa. Mohon dikirimkan 

http://www.sabda.org/publikasi/40hari/
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>lewat alamat email ini <fjsuryadi@> atau <gapbali@>. 
>Sebelum dan sesudahnya saya tidak lupa mengucapkan banyak 
>terimakasih atas bantuan dan perhatiannya. Tuhan memberkati. 
>Dalam pelayanan-Nya, 
>Fajar 

Redaksi: 
Done! kami telah mendaftarkan nama/email anda sebagai pelanggan e-JEMMi. Selain 
melalui email, anda juga dapat subscribe/ unsubscribe melalui WEB di alamat:       
http://www.sabda.org/publikasi/misi/ 

Dalam Situs tersebut, sekaligus anda bisa membaca arsip-arsip e-JEMMi yang telah 
terbit.  

Kiranya informasi/berita pelayanan misi yang akan anda terima dapat menguatkan dan 
menggerakkan anda untuk berdoa bagi pekerjaan dan pelayan Tuhan di berbagai 
tempat di dunia. Tuhan memberkati anda.  

 
URL/Link Edisi ini  

• .AGNI MINISTRIES http://www.agniministries.com  
• BRIGADA TODAY http://www.brigada.org/today/  
• CMD http://www.cmd.org.nz/cmdnet  
• FridayFax http://www.egroups.com/groups/FridayFax/  

"Pemenang bukanlah mereka yang tidak pernah gagal, 
melainkan mereka yang tiada pernah berhenti berdoa." 

“  '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/publikasi/misi/
http://www.agniministries.com/
http://www.brigada.org/today/
http://www.cmd.org.nz/cmdnet
http://www.egroups.com/groups/FridayFax/
http://alkitab.mobi/?Yesaya+6%3A8
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e-JEMMi 46/November/2001  
Editorial 

Salam Sejahtera.  

Memasuki minggu ketiga di bulan November ini, kami masih akan menampilkan 
kesaksian-kesaksian dan sumber informasi seputar Ramadhan. Harapan kami, anda 
semakin termotivasi untuk berdoa bagi mereka yang sedang melaksanakan ibadah 
puasa agar mereka memperoleh kesempatan untuk mengenal Kasih Allah yang sejati 
dalam hidup mereka.  

Selain itu, kami juga ingin membagikan berita gembira, karena salah satu pokok doa 
yang kita naikkan bersama-sama beberapa waktu y.l. telah dijawab Tuhan. Berikut ini 
adalah surat dari "Jane Phang" yang memberitakan kabar gembira ini: >Dear All Staff 
>Beberapa bulan yang lalu, saya pernah memberitahukan bahwa 8 Aid >Workers dari 
USA, German and Australia sedang diadili oleh pihak >Taliban, mereka dituduh 
mengabarkan injil kepada penduduk >Afganistan. Menurut berita mass media kemarin 
mereka sudah >dibebaskan, sekarang mereka berada di salah satu negara Eropa utk 
>menerima counselling selama 2 minggu, sebelum mereka kembali ke >negara masing-
masing. > >Terima kasih dan Puji TUHAN! Kini mereka sudah dibebaskan. >Terima 
kasih atas dukungan doa umat Kristen yang berada di tanah >air. Saya percaya bahwa 
jika kehendak TUHAN mereka pasti >dibebaskan, karena IN THE LORD NOTHING IS 
IMPOSSIBLE. >Regards in Christ, Jane Phang (Sydney - Australia)  

Karena itu, mari kita bertekun berdoa bagi pekerjaan Tuhan.  

Staf Redaksi  

N.B.:  
Wow ... semangat doa anda yang tiada henti telah menampakkan buahnya. Selain 
jawaban doa di atas, ada satu lagi jawaban doa yang dapat anda simak dalam kolom 
DARI MEJA REDAKSI. Semuanya itu menyatakan betapa mulianya Allah yang kita 
sembah .. yang bersedia mendengar doa setiap umatnya.  
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Doakan Misi Dunia 

Tajikistan 

Kesaksian berikut ini terjadi di Tajikistan dimana pelayanan yang dilakukan Medical 
Ambassadors International mengalami gangguan akibat peperangan yang terjadi 
dengan Afghanistan. Namun, menurut Dr. PC. tragedi tersebut membuka kesempatan 
bagi penginjilan melalui pelayanan kesehatan. Sekarang, para pekerja Medical 
Ambassadors International dapat menjangkau para pengungsi Afghanistan. Para 
pengungsi tersebut adalah sekelompok orang yang kebingungan dan sedang 
melakukan perjalanan ke Utara dengan kondisi yang menyedihkan. Banyak anak dari 
para pengungsi yang menjadi korban dan diperkirakan bahwa nantinya anak-anak 
tersebut hanya dapat bertahan hidup sampai umur 46 tahun. Hal-hal tersebut semakin 
menambah penting pelayanan yang mereka lakukan. "Bersama dengan pendidikan 
kesehatan yang dilakukan para pekerja Medical Ambassadors International, mereka 
juga melatih para penduduk Tajikistan agar dapat mengabarkan Injil dan memberitakan 
harapan dari Allah, sang Pencipta, yang ingin mengundang semua ciptaan-Nya untuk 
menjadi bagian dari kerajaan Allah yang kekal.  
Sumber: Mission Network News, November 6, 2001  

• Doakan agar Injil dapat disebarkan melalui pelayanan kesehatan yang dilakukan 
oleh tim pekerja Medical Ambassadors International di Tajikistan.  

• Berdoa untuk para pengungsi supaya mereka dapat melihat kasih dan kebaikan 
Allah melalui pelayanan kesehatan yang mereka terima.  

Kairo 

Pemutaran Film YESUS di Kairo telah menjangkau lebih dari 4 juta orang. Menurut 
laporan statistik terbaru dari pelayanan Jesus Film Project, lebih dari 4 milyar orang 
telah melihat film YESUS semenjak film tersebut dibuat tahun 1979. Film YESUS telah 
diterjemahkan ke dalam 675 bahasa dan sedang diterjemahkan lagi ke dalam 268 
bahasa lainnya. Sebanyak 27 juta kaset video film YESUS telah diproduksi dan 
diedarkan ke seluruh dunia. Dikabarkan para Muslim di Kairo juga diijinkan untuk 
melihat film YESUS ini. Bahkan pemimpin muslim di universitas Al Azhar telah 
membuktikan sendiri bahwa film tersebut tidak mendiskreditkan agama Islam. Sebagai 
hasilnya, banyak umat Islam di Kairo yang akhirnya memutuskan untuk menjadi 
pengikut Kristus setelah melihat film YESUS.  
Sumber: NEWSBRIEF -- 2001-09-20  

• Bersyukur untuk setiap orang di Kairo yang boleh dimenangkan bagi Kristus.  

• Berdoa agar Allah senantiasa menjaga dan terus mencurahkan hikmat bagi 
mereka yang terlibat dalam penerjemahan film YESUS ke dalam berbagai 
bahasa di dunia.  
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Kosovo 

"Orang percaya baru telah membawa seorang Mullah kepada Kristus", demikian sebuah 
buletin lembaga misi Jerman "Globe Europe" memberitakan. Berikut ini kisahnya: 
Sebelum perang, Rahman dan keluarganya adalah penganut agama Islam. Sedangkan 
Rahman sendiri adalah seorang penjahat yang berkelakuan sangat buruk. Namun 
ketika Rahman lari ke Albania, ia mendengar kabar tentang Kristus. Saat itu juga ia 
memutuskan untuk menjadi pengikut Yesus dan meminta agar dirinya dapat dibaptis. 
Keluarga Rahman sangat terkejut atas perubahan yang terjadi pada Rahman ketika ia 
kembali dari Albania, dan oleh sebab itulah Rahman kemudian dikirim keluarganya ke 
seorang psikiater untuk diperiksa. Menurut psikiater tersebut, Rahman dianggap gila 
dan ia dianjurkan untuk menemui seorang Mullah agar ia dapat benar-benar 
memperoleh kesehatan jiwanya kembali. Di tempat sang Mullah yang berusia 82 tahun 
inilah Rahman mulai menceritakan kesaksiannya tentang Yesus kepadanya. Yang 
terjadi sungguh diluar dugaan karena bukan Rahman yang berubah, tetapi justru Mullah 
itu yang berubah. Mullah itu justru memutuskan untuk memberikan hidupnya kepada 
Yesus dan menjadi muridNya setelah mendengar kesaksian Rahman. "Sekarang 
Rahman menjadi seorang penginjil yang berkeliling di Kosovo untuk mewartakan kasih 
Allah melalui Yesus Kristus kepada semua orang," demikian kesimpulan laporan tsb.  
Sumber: Friday Fax: October 12, 2001.  

• Berdoa untuk Rahman yang telah menjadi duta Injil bagi orang-orang di Kosovo.  

• Doakan agar setiap benih Injil yang ditaburkan Rahman di Kosovo dapat jatuh di 
tanah yang subur sehingga para penduduk Kosovo mempunyai kesempatan 
untuk mengenal Kasih Allah.  
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Doa Bagi Suku  

Suku Sambas (Kalimantan) 

Rumpun  : Dayak  
Wilayah  : Kalimantan  
Jumlah Penduduk  : 200.000  
Kristen yang diketahui  : 0  
Persentase Kristen  : 0  
Alkitab  : Belum  
Film Yesus  : Belum  
Radio  : Belum  

Suku ini berdiam di Kab. Sambas, propinsi Kalimantan Barat dan terbagi atas 17 buah 
kecamatan. 9 Kecamatan terletak di daerah pantai seperti: Sungai Raya, Singkawang, 
Selakau, Pemangkat, Jawai, Tebas, Telok Keramat dan Paloh. 6 kecamatan lainnya 
berada di pedalaman seperti: Semalantan, Bengkawang, Ledo, Seluas, sejangkung dan 
Sanggau Ledo. Mata pencahariannya adalah: bertani dan berkebun. Jeruk Sambas 
sangat terkenal dan sering disebut sebagai jeruk Pontianak. Mayoritas suku Melayu 
Sambas beragama lain dan bercampur dengan animisme. Mereka hidup berbaur 
dengan suku-suku lain seperti Dayak, Cina, Bugis, dll. Ada kesempatan yang besar bagi 
mereka untuk dapat mendengar Injil. Mari kita mendoakan suku ini.  

Pokok Doa 

1. Berdoa agar Tuhan melembutkan hati orang Melayu Sambas sehingga mereka 
menjadi terbuka dan mau menerima Injil.  

2. Berdoa agar gereja-gereja di Kalimantan Barat, khususnya di Kab. Sambas 
dipenuhi rasa belas kasihan dan kasih Allah, menjawab panggilan Amanat 
Agung Yesus Kristus untuk melayani dan memberitakan Kabar Baik sehingga 
suku Melayu Sambas mengalami kebangunan rohani.  

3. Berdoa untuk sejumlah murid Kristus (penduduk setempat atau pendatang) yang 
tinggal di daerah Kab. Sambas dan sekitarnya supaya mereka di penuhi kuasa 
Roh Kudus sehingga dengan berani dan bijaksana menceritakan Injil kabar 
keselamatan kepada orang Melayu Sambas.  

4. Berdoa bagi Pemerintah daerah dan tokoh-tokoh masyarakat setempat agar 
dapat menerapkan program-program pembangunan yang menyentuh kebutuhan 
masyarakat secara langsung dan dapat memajukan masyarakat ini.  

5. Berdoa agar Alkitab, literatur, pelayanan radio dan Film Yesus yang dapat 
diterjemahkan dan disebarkan kepada suku Melayu Sambas agar mereka 
semakin mudah mengenal berita Injil.  
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Sumber: CD-ROM SABDA  

Kesaksian Misi: Pertobatan Isaac  

Menjadi anak-anak bisa sangat menakutkan! Isaac mempunyai banyak kisah yang tidak 
menyenangkan di masa mudanya.  

"Ketika aku berumur tujuh tahun, aku ikut berburu bersama kakakku di gerumbulan 
semak-semak. Karena gerakan-gerakan yang aku buat saat asyik berburu membuat 
ayahku mengira aku sebagai binatang sehingga ia menembak beberapa kali ke arahku. 
Aku tak sadarkan diri ketika ayah menghampiriku dan karena luka yang cukup serius, 
aku harus menjalani operasi punggung dan dada di Cape Hospital."  

"Waktu aku berumur delapan tahun, aku mendengar suara di dalam diriku yang terus 
berkata bahwa jika aku dapat melompati api, aku pasti akan menjadi seorang yang 
super suatu hari nanti. Suara itu mendorongku untuk melompati kobaran api tetapi aku 
justru terjatuh di tengah-tengah api yang menyala-nyala."  

"Suatu hari sepulangku dari sekolah, aku tidak dapat menahan diri untuk langsung 
menuju kamar kecil. Karena tergesa-gesa, aku terjatuh kedalam lubang kakus. 
Untunglah ada orang-orang yang mendengar teriakanku dan menarikku keluar dari 
lubang kakus. Namun demikian pengalaman itu sangat mengerikan bagiku!"  

Karena cemas dengan keadaan anaknya, ayah Isaac memanggil seorang Imam kepala 
untuk mendoakan anaknya. Setelah berdoa, Imam tersebut memberi secangkir air 
minum khusus yang harus diminum oleh Isaac. Tetapi segala usaha yang ditempuh 
ayahnya tersebut sia-sia saja. "Tiba-tiba terpikir olehku bahwa setan sebenarnya 
sedang mencoba menggangguku. Tetapi jika aku menengok ke belakang di sepanjang 
sejarah hidupku, aku tahu bahwa Tuhan sebenarnya telah menjaga aku dengan baik."  

Setelah menyelesaikan sekolah menengahnya, Isaac meneruskan studinya di 
Universitas Legon. Sukses yang diperolehnya semasa kuliah membuat Isaac mendapat 
pekerjaan di sekolahnya. Sayangnya, hal ini tetap tidak membuat Isaac tenang dan 
bahagia.  

"Beberapa orang mencoba memberitahuku tentang kekristenan, tetapi aku tetap teguh 
dengan kepercayaanku. Saat itu aku suka menggunakan "rajah" untuk melindungiku 
dari gangguan setan. Tetapi, itu juga tidak membuatku bahagia. Seorang wanita Kristen 
di kantorku pernah menasehatiku untuk menerima Kristus dalam hidupku. Namun aku 
justru mengatakan hal-hal yang buruk tentang Kristus dan menyuruhnya untuk berhenti 
berkhotbah di depanku."  

Suatu hari, Isaac kembali ke kampung halamannya dan sewaktu ia pulang dari 
tempatnya beribadah, Tiba-tiba sebuah suara melintas di kepalaku. Suara tersebut 
mengatakan padaku "Kau akan mati." Hal ini membuatku ketakutan setengah mati 
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sehingga jantungku berdetak keras. Suara yang sama datang lagi tiga kali berturut-turut 
pada suatu malam waktu aku hendak tidur. Saat itu juga aku memutuskan bahwa aku 
harus membeli sebuah Alkitab keesokan paginya."  

Waktu pertama kali memiliki Aklitab, Isaac sangat takut untuk membukanya. Namun, 
begitu ia membuka Alkitab tersebut, apa yang ia baca membuatnya merasa tenang. 
Saat itu ia mulai sadar bahwa rekan kerjanya yang beragama Kristen itu memberinya 
nasehat karena ia benar-benar menginginkan yang terbaik baginya. Ia lalu pergi 
menemui temannya tersebut dan meminta maaf atas kekasaran yang telah ia perbuat 
waktu itu. Temannya kemudian mengajak Isaac untuk ikut beribadah bersamanya di 
gereja.  

Bagi Isaac, semua yang ia lihat dan ia dengar dalam ibadah saat itu tampaknya 
ditujukan hanya untuknya saja. "Aku yakin sekali bahwa semua yang telah terjadi dalam 
hidupku telah direncanakan oleh Tuhan." Dalam perjalanan pulang, Isaac mulai 
merenung dan menyadari bahwa ia sebenarnya adalah pribadi yang tidak 
menyenangkan dan penuh dosa. "Aku berdoa memohon ampun pada Tuhan. Aku 
menangis penuh penyesalan. Setelah tiga hari berlalu, aku baru menyadari, banyak hal 
telah merubah hidupku." Isaac akhirnya menemukan kebenaran yang menakjubkan, 
yaitu bahwa Tuhan sebenarnya mengasihinya sehingga Ia mau mengampuninya dan 
mengubahkan hidupnya.  

Mengetahui anaknya telah menjadi pengikut Kristus, ayah Isaac yang memintanya agar 
tidak meninggalkan agama yang dianutnya. Isaac menjawab permintaan ayahnya 
dengan berkata bahwa ia akan kembali menganut agamanya yang lama tapi dengan 
syarat ayahnya harus mampu mengambil kembali apa yang telah diberikan Kristus 
kepadanya. "Tentu saja hal ini tak mungkin karena tak akan ada seorangpun yang akan 
mampu mengambil kedamaian dan kebahagiaan yang telah kutemukan dalam Kristus."  

Pada suatu hari ayah Isaac sakit keras, dan dia minta didoakan oleh seorang pemimpin 
agama Kristen. Doakan agar kesempatan ini membuat dia (ayah Isaac) dapat membuka 
hatinya untuk Yesus. Sementara itu, saat ini, 20 dari 30 cucu ayah Isaac telah 
menjadikan Yesus sebagai Sahabat dan Penolong dalam kehidupan mereka.  

 
Sumber: S O O N, Issue no. 160  

Dari Meja Redaksi: Jawaban Doa  

Pada hari Senin (19 November 2001), yang menjadi pokok doa dari "40 Hari Doa 
Bangsa-bangsa" adalah negara Brunai Darussalam. Salah satu salah satu pokok 
doanya agar Tuhan menyelamatkan seorang bapak berinisial X dari negeri ini. Karena 
pertobatannya, beliau ditangkap dan di penjara sejak bulan Desember 2000 dan 
terpisah dari anak istrinya. Sehari sesudah pokok doa tersebut dikirimkan, Redaksi e-
DOA mendapat kiriman email yang isinya merupakan jawaban dari permohonan doa 
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tersebut. Bersyukur pada Tuhan yang bersedia mendengar dan telah menjawab 
permohonan doa kita.  

Berikut ini adalah kutipan dari email tersebut:  

Dari: "opendoor" <opendoor@> 
>Informasi Penting: 
>Kami telah menerima informasi langsung dari istri X via email 
>(ttgl. 20/10/01) bahwa X yang dipenjarakan di Brunei sejak Des. 
>2000 telah dibebaskan pada hari Kamis, tgl. 18 Oktober 2001 oleh 
>pemerintah Brunei. Terima kasih untuk doa-doa yang telah 
>dinaikkan untuk kebebasannya. Mari kita tetap berdoa agar X 
>dipakai Tuhan untuk menjadi saksi Kristus di tengah-tengah 
>saudaranya yang belum kenal Tuhan dan juga berdoa agar Y bisa 
>berkumpul kembali dengan istri dan anak2nya. 
>Shalom, ODINDO 
   

Surat Anda  

 
Dari: "Jakarta Berdoa" <jakdoa@> 
Subject: 40 Hari Doa Untuk Bangsa2 
>Shalom Sdr Endah, 
>Saya siap meneruskan 40 Hari Doa untuk Bangsa2 pada mailing list 
>Jakarta Berdoa. Silakan daftarkan saya dalam program itu. 
>Salam kasih, Deny S Pamudji 

Redaksi: 
Puji Tuhan atas keinginan anda dan rekan-rekan di milis "Jakarta Berdoa" untuk bersatu 
hati dalam doa selama bulan Ramadhan ini.  

Jika anda ingin mendaftarkan milis/anggota anda untuk menerima pokok doa "40 Hari 
Doa Bangsa-bangsa", ada 2 pilihan:  

1. silakan daftarkan langsung alamat posting milis Jakarta Berdoa ke <subscribe-i-
kan-buah-doa@xc.org> atau minta kepada staf e-DOA untuk mendaftarkannya.  

2. kirim daftar anggota (alamat e-mail) milis anda ke staf e-DOA < staf-
misi@sabda.org > dan kami akan mendaftarkan mereka langsung menjadi 
pelanggan "40 Hari bagi Berdoa Bangsa-bangsa".  

Kabar baiknya ... bila anda atau rekan-rekan ingin membaca arsip pokok-pokok doa dari 
"40 Hari Doa Bangsa-bangsa" yang telah terkirim sebelum anda bergabung, silakan 
berkunjung =langsung= ke bagian 40 Hari dalam "SISTEM PUBLIKASI DAN ARSIP" di 
SABDA.org !!  
==> http://www.sabda.org/publikasi/40hari/ 

http://www.sabda.org/publikasi/40hari/
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URL/Link Edisi ini  

• FridayFax http://www.egroups.com/groups/FridayFax/  
• Mission Network News http://www.missionnetworknews.org/  
• S O O N http://www.soon.org.uk/  

"Pemenang bukanlah mereka yang tidak pernah gagal,  
melainkan mereka yang tiada pernah berhenti berdoa."  

“  '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.missionnetworknews.org/
http://www.soon.org.uk/
http://alkitab.mobi/?Yesaya+6%3A8
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e-JEMMi 47/November/2001  
Editorial 

Salam dalam Kasih Kristus,  

Dalam edisi ini, Redaksi akan mengulas tentang negara Malaysia yang saat ini sedang 
berkabung atas wafatnya Raja Malaysia, Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, pada hari 
Rabu (21 Nov) yang lalu. Raja Malaysia yang biasa disebut sebagai "Yang Dipertuan 
Agong" merupakan sumber inspirasi rakyat dan simbol persatuan nasional. Malaysia 
membutuhkan bantuan doa anda khususnya sehubungan dengan kebebasan beragama 
yang masih perlu diperjuangkan.  

Pelayanan Misi dan pekabaran Injil yang terjadi di seluruh dunia merupakan kerja keras 
dari para misionaris dan juga penginjil yang menyediakan dirinya untuk diutus Allah 
pergi ke berbagai tempat yang Tuhan inginkan. Namun banyak dari kita lupa bahwa 
keberhasilan mereka juga ditentukan oleh dua faktor lain, yaitu: - dukungan doa jemaat 
gereja/organisasi yang mengutus mereka. - dukungan doa orang-orang Kristen lain 
yang mengasihi Tuhan. Dr. Veronika J. Elbers dalam satu bagian dari bukletnya yang 
berjudul "Doa dan Misi", yang kami muat dalam Kolom Artikel Misi, akan menolong kita 
untuk mengerti pentingnya doa bagi pekerjaan misi.  

Selamat menyimak, Staf Redaksi  
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Artikel Misi: Misi Tidak Mungkin Tanpa Doa  

Banyak orang Kristen, khususnya kaum Injili yang sering berbicara mengenai misi. 
Bahkan di satu sisi ada gereja-gereja di antara mereka yang bersedia mengumpulkan 
uang bagi para Misionaris, namun sangat disayangkan, mereka tidak sepenuhnya 
mengerti apa maknanya terlibat atau mengambil bagian dalam penginjilan misi sedunia. 
Di sisi lain ada gereja-gereja yang kurang tertarik dengan misi, karena takut kehilangan 
dana dan tenaga yang mereka anggap sangat dibutuhkan.  

Kita sebagai orang Kristen yang sudah lahir baru dan yang sudah menikmati 
keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, seharusnya bertanya kepada diri kita 
sendiri, "Bagaimana saya bisa mengambil bagian dalam misi sedunia?" Apakah saya 
harus pergi atau mempersembahkan uang atau terbeban untuk berdoa bagi misi 
sedunia? Memang dapat dikatakan bahwa tidak semua orang Kristen terpanggil untuk 
pergi ke Ladang Misi dan memberitakan Injil di sana. Seorang bapak atau ibu rumah 
tangga yang sudah berumur, yang sibuk mengurus keluarganya, bisa jadi terhalang 
untuk meninggalkan semuanya, pergi ke negara atau suatu daerah baru dan menjadi 
Misionaris di sana. Namun apakah ini berarti dia tidak bisa terlibat dalam misi sedunia? 
Tentu saja tidak berarti demikian. Dia tetap dibutuhkan untuk melaksanakan Amanat 
Agung. Dia bisa mengambil bagian dalam persembahan dana dan doa untuk 
mendukung pekabaran Injil di seluruh dunia. Doa adalah pegangan utama bagi 
keefektifan pekerjaan misi sedunia.  

Kita semua mengetahui bahwa memang ada aktivitas yang bisa dilaksanakan tanpa 
doa. Namun tidak demikian halnya dengan aktivitas yang berkaitan dengan misi. 
Apabila pelayanan misi dapat berhasil dengan baik, maka hal ini tidak lepas dari peran 
doa orang- orang Kristen. Doa orang Kristen merupakan rahasia. Allah yang 
Mahakuasa dan Mahatahu, menginginkan dan meminta doa setiap orang Kristen, 
supaya Kerajaan Allah bisa dibangun di dunia ini. Dan kalau kita melihat keadaan dunia 
saat ini yang penuh dengan berbagai halangan dan kesulitan bagi tersebarnya Injil, 
maka kita tetap tidak boleh lupa, bahwa bukan kita sebagai manusia yang terbatas, 
sering bersalah, dan patah semangat, namun marilah kita melihat kepada Allah yang 
adalah sang Pemilik Tuaian, yang telah berfirman, "Karena itu pergilah, jadikanlah 
semua bangsa murid- Ku...." (Matius 28:19-20).  

"Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi, karena 
senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang 
diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-
benteng." (2 Korintus 10:3-4). Dalam Efesus 6:12 dikatakan, "Karena perjuangan kita 
bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah- pemerintah, 
melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, 
melawan roh-roh jahat di udara." Dan dalam Wahyu 5:1-8:5 disebutkan bahwa di satu 
pihak hanya Anak Domba Allah yaitu Yesus Kristus yang berkuasa membuka meterai-
meterai dan bahwa hanya Dialah yang berkuasa mengontrol seluruh dunia dan sejarah. 
Namun di lain pihak doa-doa orang percaya, yaitu orang Kristen yang sudah lahir baru 

http://alkitab.mobi/?Matius+28%3A19
http://alkitab.mobi/?Efesus+6%3A12
http://alkitab.mobi/?Wahyu+5%3A1
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sangat dibutuhkan supaya rencana Allah untuk dunia ini terlaksana (bandingkan Wahyu 
5:8 dengan 8:1-5).  

Dengan kata lain, Allah yang mahakuasa ingin menyelamatkan manusia dan bersedia 
untuk melibatkan umat Kristen dalam membangun Kerajaan-Nya. Dia ingin jemaat-Nya 
berdoa bagi dunia yang penuh dengan orang yang belum diselamatkan. Itulah 
sebabnya sangat penting bagi kita sebagai orang Kristen untuk berdoa agar Amanat 
Agung bisa terlaksana di dunia ini. Tetapi apabila kita malas dan tidak peduli akan 
keselamatan jiwa orang lain, maka banyak orang yang tidak akan diselamatkan, oleh 
karena jemaat Allah tidak menaati perintah dan Amanat Agung Tuhannya. Namun 
jikalau kita berdoa maka kita bisa mengubah dunia ini. "Dan umat-Ku, yang atasnya 
nama-Ku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari Wajah- Ku, lalu berbalik dari 
jalan-jalannya yang jahat, maka Aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa 
mereka, serta memulihkan negeri mereka." (2 Tawarikh 7:14).  

Pada masa sekarang ini, kita sebagai orang Kristen sangat dihimbau untuk membuka 
mata rohani kita serta melihat bahwa dunia ini dan negara kita, sangat memerlukan 
dukungan doa syafaat, agar dipulihkan dari dosa mereka. Masih sangat banyak orang 
yang tersesat dan belum dijangkau oleh Injil. Jumlah orang yang membutuhkan Kabar 
Baik ini, semakin bertambah jumlahnya. Bandingkan dengan statistik di bawah ini:  

Tahun  Penduduk Dunia  Orang Kristen  Orang Non-Kristen  

   [yang perlu dijangkau]  
0030  170.000.000  puluhan ribu  170.000.000  

   (Tugas Rasul Paulus)  
1900  1.620.000.000  588.000.000  1.032.000.000  
1960  3.010.000.000  1.008.000.000  2.002.000.000  
1981  4.585.000.000  1.473.000.000  3.112.000.000  
2000  6.240.000.000  1.900.000.000  4.340.000.000  

   (Tugas KITA !! )  

Kalau kita melihat statistik ini, kita harus mengakui bahwa gereja selama 200 tahun 
terakhir telah bekerja dengan keras, dan memang sudah ada hasilnya. Akan tetapi 
masih ada begitu banyak orang yang belum tercapai oleh Injil. Dan jumlah mereka saat 
ini masih sangat besar.  

Setiap orang dari 4.3 milyar jiwa tersebut mempunyai kepribadian sendiri dan berhak 
untuk mendengar Kabar Baik. Firman Tuhan menyatakan bahwa Tuhan Yesus Kristus 
sangat mengasihi mereka, dan Ia telah rela mati di atas kayu salib, supaya mereka 
dapat diselamatkan dari kebinasaan yang kekal. Jumlah 4.3 milyar ini bukan sekadar 
angka saja, tetapi merupakan manusia yang sangat berharga di mata Allah yang 
menciptakan mereka. Mereka hanya satu kali saja hidup di dunia ini, dan hanya di 
dunialah mereka mempunyai kesempatan untuk bertobat. Apabila mereka sudah mati, 
maka tidak ada lagi kesempatan kedua mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan 

http://alkitab.mobi/?Wahyu+5%3A8
http://alkitab.mobi/?Wahyu+5%3A8
http://alkitab.mobi/?Tawarikh+7%3A14
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Yesus Kristus. Hidup di dunia ini sangat menentukan di mana mereka kelak berada. 
Apakah mereka nantinya berada di surga dalam persekutuan yang indah dengan Tuhan 
Yesus Kristus, atau berada di neraka di mana tidak ada damai sejahtera. Masa depan 
setelah kematian bukanlah suatu jangka waktu yang pendek, tetapi merupakan jangka 
waktu yang sangat panjang, yaitu jangka waktu yang kekal.  

Kalau kita sebagai orang Kristen berdia dan menggumuli mereka yang masih tersesat, 
maka Tuhan akan menyelamatkan mereka dari kuasa iblis dan akan keluar dari 
kerajaan kegelapan. Kita harus diperbarui lagi dan apabila kita lebih setia kepada-Nya 
kita yakin bahwa Tuhan sedang bekerja di dunia ini.  

Melakukan pembicaraan tentang kasih Allah kepada sesama manusia, adalah suatu 
perkara yang mulia. Namun alangkah lebih mulianya, apabila kita berbicara kepada 
Allah tentang manusia.  

Seorang murid Kristus tidak akan dapat bersaksi dengan baik dan sukses, apabila dia 
sebelumnya tidak belajar untuk memperjuangkan dunia yang perlu diselamatkan di 
hadapan Allah. Segala kesaksian dan pelayanan bagi Tuhan Yesus Kritus tidak akan 
berhasil apabila tidak disertai dengan doa. makin sedikit komunikasi seorang murid 
Kristus dengan Tuhannya, maka semakin sedikit pula doa syafaat dan hasil 
pelayanannya bagi Tuhan. Sebagai murid Kristus dan agar hidup kita tidak sia-sia di 
dunia ini, maka sangat perlu bagi kita untuk berperan serta di dalam misi sedunia, 
supaya Amanat Agung bisa terlaksana sampai Tuhan Yesus datang kembali ke dalam 
dunia ini. Seluruh tubuh Kristus, yaitu tiap-tiap anggota jemaat di dunia ini, harus 
mengambil bagian agar tujuan misi dapat tercapai. Jemaat harus bangun dari tidurnya 
secara rohani dan berperang serta berdoa, supaya banyak orang bisa diselamatkan. 
Tiap-tiap kita diminta dan dibutuhkan untuk berdoa.  
 
Artikel ini dikutip dari: Judul Buku: Doa dan Misi Penulis  : Dr. Veronika J. Elbers 
Penerbit  : Seminari Alkitab Asia Tenggara (SAAT) Halaman  : 1 - 7 dari 50 Catatan: 
Judul asli artikel ini: Pekabaran Injil Tidak Mungkin Tanpa Doa.  

  

http://benny.sabda.ylsa/publikasi/index.php?title=Catatan:_Judul_asli_artikel_ini:_Pekabaran_Injil_Tidak_Mungkin_Tanpa_Doa.&action=edit&redlink=1
http://benny.sabda.ylsa/publikasi/index.php?title=Catatan:_Judul_asli_artikel_ini:_Pekabaran_Injil_Tidak_Mungkin_Tanpa_Doa.&action=edit&redlink=1
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Doakan Misi Dunia 

Kuba 

Saat ini, Preventative Health Care yang bertugas di Kuba menyediakan kesempatan 
untuk membawa orang-orang komunis di Kuba kepada Kristus. Perwakilan dari Medical 
Ambassador International mengatakan bahwa program Community Health Evangelism 
(CHE) baru saja dimulai. "Kami melatih bangsa Kuba untuk mengenali kebutuhan 
mereka yang utama, terutama hal-hal yang menyangkut kesehatan fisik seperti 
kebutuhan air bersih yang saat ini menjadi problem penting di Kuba. Setelah itu, mereka 
akan bekerja bersama-sama untuk memperbaiki permasalahan yang telah mereka 
identifikasikan tsb. Pada waktu yang bersamaan kami juga berharap agar dapat 
melakukan penginjilan dan membangun komunitas Kristen di Kuba." Walaupun 
kebijaksanaan pemerintah Kuba tidak memperbolehkan pembangunan gereja-gereja 
baru, namun hal ini tidak mempengaruhi pertumbuhan gereja yang sudah ada di Kuba. 
"Gereja-gereja di Kuba tempat kami melayani telah bertumbuh dengan pesatnya 
sehubungan dengan penerapan ajaran tentang gereja sel selama 4-5 tahun terakhir ini. 
Gereja-gereja tersebut menggunakan kelompok-kelompok sel sebagai sarana untuk 
membawa orang-orang kepada Kristus dan sebagai sarana untuk bertumbuh."  
Sumber: Mission Network News, October 1st 2001  

• Bersyukur untuk pelayanan CHE dari Medical Ambassador  International yang 
telah berusaha menjangkau para penduduk Kuba dengan pelayanan kesehatan 
yang mereka lakukan.  

• Doakan pertumbuhan kelompok-kelompok sel yang dirintis oleh gereja-gereja di 
Kuba agar menjadi sarana yang efektif untuk menjangkau banyak penduduk 
Kuba.  

Argentina 

Para polisi memperkirakan bahwa lebih dari 450.000 orang yang merupakan perwakilan 
dari 18.000 gereja-gereja Injili baru-baru ini telah bersekutu bersama di Buenos Aires, 
Argentina. Persekutuan doa ini merupakan persekutuan terbesar yang pernah terjadi di 
sepanjang sejarah Argentina. Orang-orang Kristen dari berbagai penjuru wilayah 
berdatangan ke Buenos Aires sebagai respon terhadap ajakan yang dilakukan oleh 
National Christian Evangelical Council untuk mendoakan bangsa mereka yang 
mengalami resesi ekonomi. Resesi ini mengakibatkan 32% dari semua pekerja di 
Argentina telah kehilangan pekerjaan mereka. Tanpa menghiraukan hujan deras dan 
hawa dingin, orang-orang tersebut menyembah, memuji, dan berdoa pada Allah. 
Mereka semua percaya bahwa Argentina dapat diubahkan, karena Yesus datang untuk 
semua bangsa dan menaruh perhatian kepada semua negara.  
Sumber: WHAT IN THE WORLD...is God doing? October 31 2001  

• Bersyukur untuk gerakan doa massal yang telah terjadi di Argentina. Kiranya 
Tuhan menyatakan kehendak-Nya kepada mereka.  
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• Berdoa agar Allah senantiasa melimpahkan hikmat kepada orang-orang Kristen 
di Argentina yang mencari kekuatan dari Allah untuk mengatasi permasalahan 
yang dihadapi negara mereka.  

Filipina 

Para pendeta di di Filipina meminta dukungan doa dari umat Kristen seluruh dunia. 
Perwakilan dari Voice of China and Asia mengungkapkan bahwa akhir-akhir ini 
penganiayaan terhadap umat Kristen cenderung meningkat di daerah-daerah yang 
mayoritas penduduknya beragama Muslim. "Saat ini ada dua orang pendeta di Filipina 
yang meminta dukungan doa karena mereka seringkali diserang oleh pemberontak 
Muslim saat mereka sedang melaksanakan tugas pelayanan mereka. Kedua pendeta 
tersebut melakukan pelayanan di pedesaan di daerah pegunungan. Pada saat ini, 
mereka sedang mencoba melakukan perintisan gereja dan memenangkan banyak jiwa 
penduduk di daerah tersebut." Meskipun menghadapi banyak rintangan dan serangan, 
namun kedua pendeta tersebut tetap teguh dalam melakukan perintisan gereja dan 
penginjilan di tengah-tengah gangguan para pemberontak Muslim. Selain itu, untuk 
memperlancar tugas pelayanan mereka, kedua pndeta ini memiliki kebutuhan yang 
amat mendesak. "Mereka telah mengajukan permohonan bantuan Jeep agar mereka 
dapat menjangkau tempat-tempat terpencil di daerah pegunungan yang lebih jauh lagi, 
untuk dapat sampai ke daerah yang terpencil itu dengan mengangkut kebutuhan-
kebutuhan yang mereka perlukan untuk membangun gereja."  
Sumber: Mission Network News, November 16th 2001  

• Doakan agar ada banyak orang yang terbeban untuk menanggapi kebutuhan 
kedua pendeta tersebut, baik dalam hal doa, dana, dan juga dukungan 
pelayanan yang mereka perlukan.  

• Berdoa untuk pelayanan yang dilakukan oleh kedua pendeta tersebut dan juga 
pendeta-pendeta lain di Filipina agar dapat memenangkan penduduk Filipina 
yang masih terhilang.  
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Doa Bagi Asia  

Malaysia 

Luas 330.000 km2. Terdiri dua daerah yang terpisah: Semenanjung Malaysia (SM) dan 
Malaysia Timur (MT) yang terdiri dari daerah Sarawak dan Sabah.  

 
Jumlah Penduduk: 19.186.000 (1995)  
Suku bangsa: Melayu, Cina, India (Tamil, Panjabi, Malayali, Telugu), Indonesia, Filipina, 
Inggris, Thailand, Myanmar, Srilangka, Pakistan, dan Vietnam.  

Bebas buta huruf 73%. Bahasa nasional: Bahasa Melayu.  
Jumlah bahasa: 145.  
Bahasa dengan Kitab Suci: 12 Alkitab, 10 PB, 13 bag.  

Ibu kota: Kuala Lumpur 1.475.000. Penduduk perkotaan 38%. Sebagian besar orang 
Cina dan India.  

Ekonomi Malaysia mengalami pertumbuhan pesat sejak kemerdekaan melalui 
perkembangan usaha perkayuan, minyak, pertambangan, pertanian dan industri. 
Perkembangan tersebut menarik begitu banyak orang pendatang gelap dari negara 
miskin di sekitarnya. Pengangguran 8%. Hutang per orang US $ 904. Pendapatan per 
orang US $ 2.230 (hanya 10% dibanding USA).  

Merdeka dari Inggris pada th. 1957 sebagai Federasi Melayu. Th. 1963 Sabah dan 
Sarawak bergabung untuk membentuk Malaysia, sebuah federasi yang terdiri dari 13 
negara bagian, berbentuk kerajaan berdasarkan undang-undang. Pada tahun-tahun 
terakhir ini orang Melayu yang berkuasa dalam bidang politik, berusaha memperluas 
pengaruhnya atas orang-orang (non-Melayu yang merupakan separuh dari penduduk) 
khususnya dalam bidang pendidikan, ekonomi dan agama. Tumbuhnya kekuasaan 
partai politik fundamentalis Islam telah menimbulkan pertentangan lebih lanjut dalam 
negara ini, dengan ketegangan antar suku dan antar agama.  

Pokok Doa: SM = Semenanjung Malaysia; MT = Malaysia Timur  

1. Doakan agar ada kerukunan antar ras dan kebebasan beragama.  
2. Semua orang non-Islam dan khususnya orang Kristen menderita atas terkikisnya 

kebebasan beragama. Gertakan diskriminasi dan hambatan birokrasi terjadi 
bukan hanya di SM, tetapi juga di MT. Doakanlah:  

1. Pemulihan kebebasan beragama.  
2. Penghapusan pembatasan terhadap pertemuan-pertemuan orang Kristen.  
3. Persatuan orang Kristen dalam menghadapi penindasan.  
4. Keberanian pemimpin-pemimpin Kristen untuk terus memberitakan Injil.  
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3. Pelatihan kepemimpinan merupakan faktor yang sangat penting karena tenaga 
misionaris berkurang. Ada sekitar 16 sekolah Alkitab atau seminari di negara ini 
(enam diantaranya dari SIB di MT).  

4. Sejak bahasa Melayu dijadikan satu-satunya bahasa nasional, orang Kristen 
terdesak dalam serangkaian krisis. Doakan untuk penyelesaian dalam hal:  

1. Kebutuhan akan literatur Kristen dalam bahasa Melayu.  
2. Pencabutan larangan terhadap literatur Kristen.  
3. Bahasa yang digunakan dalam kebaktian di Gereja.  

5. Misi lintas budaya masih diperlukan. Doakanlah:  
1. Tenaga asing yang masih tinggal dan perpanjangan visa mereka, dan juga 

agar semua pelayanan mereka berguna dan agar orang Kristen setempat 
dapat dipersiapkan dengan baik untuk mengambil alih semua pelayanan.  

2. Orang Kristen Malaysia agar bangkit menerima tantangan misi lintas 
budaya baik di dalam Malaysia maupun di luar negeri. Doakan gereja di 
Malaysia agar visi dan misi menjadi kuat.  

Bahan diambil dari: :  

• Buku "DOAKANLAH ASIA! Pedoman Pokok Doa untuk Negara-negara  

Asia"; karya Patrick Johnstone. [Bagian dari Buku Asli "OPERATION WORLD, The Day-
by-Day Guide to Praying For the World"; karya Patrick Johnstone, 1993]  

• CD-ROM SABDA [Nomor Topik: 18935] < order-cd@in-christ.net >  

Surat Anda  

 
Dari: ypatandianan@ 
>Syaloom, 
>Terima kasih atas kirimannya setiap saat. Saya sangat bersyukur 
>karena dapat menerima pokok-pokok doa yang harus saya dukung 
>setiap saat dari redaksi. saya adalah salah seorang anggota pendoa 
>syafaat di Kota Sangatta, Kabupaten Kutai Timur Kalimatan Timur. 
>Kegiatan berkumpul kami setiap hari Senin malam dan setelah itu 
>kami masing-masing berdoa dengan pokok-pokok doa yang telah kami 
>kumpulkan pada saat pertemuan. saya sangat bersyukur karena saya 
>dapat tergabung dalam jaringan doa ini. satu keyakinan pada saya 
>bahwa suatu saat nanti kita akan berkumpul bersama bergandengan 
>tangan untuk menaikkan doa-doa kita ke hadapan Tuhan sang pencipta 
>yang telah menyelamatkan kehidupan kita melalui Tuhan kita Yesus 
>Kristus. Selamat berdoa Tuhan memberkati 
>Best Regards, Yulianus Patandianan 

Redaksi: 
Alangkah indahnya gambaran yang anda inginkan, karena meskipun saat ini kita tidak 
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bergandengan tangan, namun kita sedang bergandengan hati berdoa bagi pekerjaan 
Tuhan di dunia. Sekali lagi, terima kasih atas dukungan doanya.  

Apakah anda bisa membagikan pengalaman anda dan rekan-rekan anda yang menjadi 
anggota pendoa syafaat di Kota Sangatta? Silakan kirimkan kepada kami supaya 
pembaca e-JEMMi dapat semakin terbangun semangatnya untuk menjadi pendoa-
pendoa misi Allah!  

 
URL/Link Edisi ini  

• Mission Network News http://www.missionnetworknews.org/  
• WHAT IN THE WORLD... http://www.cmd.org.nz/what  

"Pemenang bukanlah mereka yang tidak pernah gagal,  
melainkan mereka yang tiada pernah berhenti berdoa."  

“  '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.missionnetworknews.org/
http://www.cmd.org.nz/what
http://alkitab.mobi/?Yesaya+6%3A8
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e-JEMMi 48/Desember/2001  
Editorial 

Salam Sejahtera,  

Alkitab adalah Firman Allah yang tertulis yang memiliki otoritas tertinggi dan mutlak atas 
iman dan hidup orang Kristen. Melalui Alkitab lah kita dapat mengenal Allah dan 
kehendak-Nya. Alkitab diberikan oleh Allah melalui para penulis Alkitab dalam bahasa 
Ibrani, Aramaik dan Yunani. Sampai saat ini Alkitab telah diterjemahkan ke dalam 
banyak bahasa di dunia supaya banyak orang dapat membaca dan mengerti Alkitab. 
Alkitab adalah buku yang paling banyak diterjemahkan sepanjang sejarah. Namun 
demikian masih ada ratusan juta orang [milyard] di dunia yang belum pernah melihat 
dan membaca Alkitab, karena Alkitab belum ada dalam bahasa yang mereka ketahui 
(bahasa ibu/hati). Semakin banyak Alkitab diterjemahkan, semakin besar kemungkinan 
orang dapat mendengar, mengetahui, dan mengenal Allah yang benar. Oleh karena itu 
usaha penterjemahan Alkitab termasuk salah satu usaha misi Kristen yang paling 
utama! [Menurut Wycliffe Bible Translators, saat ini ada kurang lebih 3.000 bahasa 
belum memiliki satu pun bagian/kitab/versi Alkitab. ]  

Pada edisi ini kita akan memuat beberapa informasi penting tentang lembaga misi di 
dunia yang bergerak di bidang penerjemahan Alkitab antara lain World Bible Translation 
Center, Wycliffe Bible, Lutheran Bible Translators, dsb. (Simak kolom Profil/Sumber 
Misi). Nah, silakan berdoa bagi lembaga-lembaga ini, dan pelayanannya. AND, we/you 
can make a difference !! :)  

Selamat Melayani.  

Staf Redaksi  

“  "Mereka menterjemahkan Hukum Allah itu bagian demi bagian serta 
menjelaskannya sehingga rakyat dapat mengerti bacaan itu."  ”  

—(Nehemia 8:8)— 

< http://www.bit.net.id/SABDA-Web/Neh/B_Neh8.htm 8:8 >  

  

http://alkitab.mobi/?Nehemia+8%3A8
http://www.bit.net.id/SABDA-Web/Neh/B_Neh8.htm
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Doakan Misi Dunia 

Penerjemahan Alkitab 

• Doakan untuk lembaga-lembaga penerjemahan Alkitab (termasuk,  
misionaris/pribadi dan organisasi/proyek lain) yang sedang melayani di seluruh 
dunia, supaya mereka dapat menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa-bahasa 
yang dibutuhkan. Doakan agar hasil terjemahan mereka dapat diterbitkan 
secepatnya dan dapat didistribusikan kepada mereka yang membutuhkannya. 
[Di Indonesia, doakanlah secara khusus: LAI, Kartidaya, Yasuma, KH, BZ, SB, 
RD, EK, SIL, dll (organisasi maupun pribadi).]  

• Doakan untuk kebutuhan penerjemah yang dibutuhkan bagi proyek  
penerjemahan Alkitab, kiranya Tuhan memanggil lebih banyak orang yang 
mengasihi Tuhan untuk melakukan tugas yang banyak membutuhkan ketelitian 
dan ketekunan ini. [Di Indonesia, doakanlah secara khusus 'ratusan' 
bahasa/suku.]  

• Berdoa untuk perlindungan Allah bagi para penerjemah Alkitab, khususnya bagi 
mereka yang sedang bekerja di lingkungan yang kurang ramah. Biarlah Tuhan 
terus menghibur mereka dan mendorong mereka untuk terus bekerja keras 
menyelesaikan tugas yang telah Tuhan berikan kepada mereka, dan timnya.  

• Doakan untuk penyediaan sarana dan alat-alat yang diperlukan untuk membantu 
memperlancar proses penerjemahan Alkitab. Kiranya Tuhan menolong 
pengembangan baik hardware maupun software yang dapat dipakai untuk 
mempermudah dan mempercepat tugas penerjemahan. [Antara lain: UBS-CAPT, 
SIL, TW, CIEL, OLB, SABDA, LOGOS, AE, dll.]  

• Doakan tersedianya dana yang besar untuk proyek-proyek  penerjemahan 
Alkitab. Biarlah dana yang sudah dan akan dikumpulkan ini dapat dipakai dan di-
manage dengan bijaksana dan bertanggung jawab.  
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Doa Bagi Suku  

Suku Talang Mamak 

Wilayah  : Sumatera  
Jumlah Penduduk  : 20.000  
Kristen yang diketahui  : 0  
Persentase Kristen  : 0  
Alkitab  : Belum  
Film Yesus  : Belum  
Radio  : Belum  

Suku ini berdiam di Kabupaten Indragiri Hulu dan tersebar di 3 Kecamatan Pasirpenyu, 
Siberida dan Rengat. Mereka termasuk masyarakat terasing, hidup berkelompok-
kelompok dan berpencar di daerah hutan. Sudah ada usaha dari pemerintah untuk 
membangun pemukiman tempat mereka menetap. Bahasa Talang Mamak dapat 
digolongkan ke dalam bahasa Melayu Tua. Mata pencahariannya adalah bercocok 
tanam padi ladang dengan pola berpindah-pindah. Sebagian besar mereka belum 
beragama mereka masih menganut kepercayaan kepada kekuatan-kekuatan gaib yang 
terdapat di pohon besar, sungai, batu keramat, dll. Juga dijumpai penyembahan-
penyembahan roh-roh nenek moyang pada suku ini. Marilah kita menangisi suku ini 
siang dan malam dalam doa agar kerajaan gelap digantikan dengan kerajaan terang 
Yesus Kristus. Doa saudara dapat menerobos jarak ratusan bahkan ribuan km, melalui 
kampung, hutan, sungai. "Karena Injil Kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia 
barulah tiba kesudahannya."  

Pokok Doa 

1. Berdoa agar Tuhan melembutkan hati orang Talang Mamak agar mereka 
menjadi terbuka terhadap orang luar, mau berkomunikasi dan mendengar Injil.  

2. Berdoa agar gereja di Kab. Indragiri Hulu atau di Riau umumnya supaya mereka 
mau peduli dan berbelas kasihan sehingga mereka mau melayani dan 
memberitakan kabar baik kepada suku Talang Mamak.  

3. Berdoa untuk sejumlah murid Kristus (pendatang) yang tinggal di daerah Kab. 
Indragiri Hulu dan sekitarnya supaya mereka dipenuhi kuasa Roh Kudus 
sehingga dengan berani dan penuh hikmat menceritakan Injil kabar keselamatan. 
Doakan adanya pola pendekatan yang cocok untuk memperkenalkan Injil kepada 
mereka.  

4. Berdoa bagi Pemerintah daerah dan tokoh-tokoh masyarakat setempat agar 
dapat menerapkan program-program pembangunan yang menyentuh kebutuhan 
masyarakat secara langsung dan agar mereka juga membuka diri bagi 
pelayanan Injil.  
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5. Berdoa agar Alkitab, literatur, pelayanan radio dan Film Yesus dapat 
diterjemahkan agar dapat dipakai untuk sarana penginjilan bagi suku Talang 
Mamak sehingga mereka dapat mengenal berita Injil.  

 
Sumber: CD-ROM SABDA  
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Kesaksian Misi: Rusia Masih Membutuhkan Firman Tuhan  

Pada tanggal 11 April 2001, tubuh Sergey Marar diketemukan di kota Teykovo. Sergey, 
salah seorang pendiri gereja di Rusia, ditemukan meninggal karena dibunuh dalam 
posisi sedang berlutut. Sebelum ajalnya ia sempat memberitahu pendeta seniornya 
bahwa ia menerima ancaman akan dibunuh. Namun ia tetap menjalani pelayanannya 
tanpa rasa takut.  

Alexei Rogovoy, yang berusia 83 tahun, telah mendekam di penjara sebanyak tiga kali, 
dan telah beberapa kali mengalami percobaan pembunuhan dari beberapa orang 
semenjak "menjadi Kristen pada tanggal 11 Juni 1965". Ia pada bulan Pebruari 2000 
dipukuli, karena imannya, oleh seorang polisi yang marah -- Alexei telah menulis surat 
kepada seorang hakim mengenai perlakuan yang diterima orang- orang Kristen dari 
pihak kepolisian setempat. Meskipun Alexei menderita karena imannya, ia mengucap 
syukur kepada Tuhan akan kasih setia-Nya. "Saya mempunyai masa depan yang 
cemerlang karena saya akan bisa hidup bersama dengan Tuhan yang saya kasihi," 
katanya.  

Penganiayaan terhadap orang-orang Kristen di Rusia pada masa post- komunis, tetap 
menjadi suatu tragedi yang nyata. Namun banyak orang- orang Kristen di Barat 
berpendapat bahwa penduduk Rusia kini bisa memeluk agama dengan bebas, tanpa 
rasa takut.  

Pada awal tahun 1990-an, setelah jatuhnya Uni Soviet, banyak badan- badan Kristen 
yang segera mengulurkan tangan untuk menolong. Namun ternyata pekerjaan di Rusia 
tidak mudah dan hanya sedikit yang efektif. Perhatian yang diberikan kepada Rusia 
semakin berkurang, begitu pula dengan dana. Banyak badan organisasi Kristen yang 
pergi, sehingga banyak orang di dunia Barat mengira bahwa "Misi telah tercapai", dan 
kebutuhan rohani di Rusia sudah terpenuhi.  

Sesungguhnya hal ini jauh dari kenyataan. Rusia bukan negara yang sudah terjangkau 
oleh Injil. Sedikit sekali orang Rusia yang bisa terpenuhi harapannya untuk memperoleh 
Alkitab milik mereka sendiri. Menurut direktur dari Bible League di Rusia, hanya 1% dari 
sekitar 135 juta penduduk negara ini yang memiliki Alkitab; Yang miliki Perjanjian Baru 
baru 5%. Itulah sebabnya penting sekali bagi anda dan saya untuk tidak mengabaikan 
Rusia.  

"Selama bertahun-tahun saya tidak mempunyai Alkitab untuk bisa saya baca, karena 
Alkitab sulit sekali diperoleh pada masa komunisme", kata Alexei Rogovoy. "Satu-
satunya cara agar saya bisa dikuatkan di dalam Tuhan adalah dengan mengingat-ingat 
kembali ayat-ayat Alkitab yang sudah saya hafalkan."  

Dengan adanya mitra misi seperti anda, Alexei akhirnya memiliki Alkitab sendiri dari 
Bible League tiga tahun yang lalu. "Sekarang, saya mengalami kesulitan membacanya, 
karena mata saya selalu menjadi berkaca-kaca dipenuhi air mata", katanya, "Sungguh 
suatu sukacita yang luar biasa bagi seorang kakek seperti saya, yang telah lama sekali 
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tidak memiliki kemampuan untuk membaca Alkitab, dan sekarang akhirnya bisa 
membacanya."  

Alexei menunggu selama 33 tahun untuk memperoleh Alkitabnya yang pertama. 
Berdoalah agar orang lain tidak harus menunggu selama itu. Rusia masih 
membutuhkan Firman Tuhan - terutama pada saat ini.  

Jika anda terbeban untuk membantu penyediaan Alkitab bagi orang- orang seperti 
Alexei di Rusia atau negara-negara lainnya, silakan hubungi The Bible League 
(Lembaga Alkitab) setempat, atau kunjungi  
==> http://www.bibleleague.com 

 
Sumber: The Bible League < http://www.bibleleague.com > Catatan dari Situs: Fokus 
pelayanan "The Bible League" adalah menyediakan Alkitab bagi orang-orang Kristen 
yang baru bertobat dan orang-orang Kristen yang teraniaya.  

Catatan Redaksi: Informasi mengenai pelayanan "The Bible League" di Indonesia dapat 
anda baca di kolom Doa Bagi Misi Dunia.  

Surat Anda  

 
Dari: "Peter J.K." <bethany@> 
>Syalom, 
>Nama saya Peter. Saya pelayan sepenuh waktu yang bekerja sehari- 
>harinya di Dept. MIS Bethany XXXX. Kami adalah gereja yang berdoa 
>dan bergerak dalam visi Allah untuk menjangkau negara-negara di 
>jendela 10/40. Setelah membaca Mailing list yang dikirimkan oleh 
>e-Doa, kami memperhatikan bahwa e-Doa juga memuat informasi 
>mengenai Negara-Negara di Jendela 10/40. Itu sebabnya kami memohon 
>kepada e-Doa kalau boleh kiranya kami dapat juga memiliki seluruh 
>informasi mengenai semua negara yang berada dalam jendela 10/40 
>beserta detail informasi yang dapat menolong kami untuk mendoakan 
>bangsa-bangsa tersebut. Terima kasih untuk bantuannya. 
>Tuhan Yesus Memberkati. 
>Salam dalam Pelayanannya, Peter J.K. 

Redaksi: 
Informasi-informasi mengenai negara-negara yang berada di wilayah Jendela 10/40 
dapat anda peroleh saat berkunjung ke beberapa Situs berikut ini:  

• Joshua Project II  

 
==> http://www.joshuaproject.net 

http://www.bibleleague.com/
http://www.bibleleague.com/
http://www.joshuaproject.net/
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• AD2000 Movement  
[Organisasi ini sudah tutup, tetapi bahan/visi/situs masih ada!!]  
==> http://www.ad2000.org 
==> http://www.ad2000.org/peoples/ 

• Global Harvest Ministries  
==> http://www.globalharvest.org/ 
==> http://www.globalharvest.org/observatory 

• Arsip e-JEMMi edisi 19/2000; edisi 09/2001; edisi 27/2001  
==> http://www.sabda.org/publikasi/misi/ 

Harapan kami, anda bisa memperoleh banyak informasi seperti yang anda inginkan 
setelah menjelajahi Situs-situs tersebut. Selamat berdoa bagi negara-negara di wilayah 
Jendela 10/40.  

 
URL/Link Edisi ini  

• Mission Network News http://www.missionnetworknews.org/  

"BE A BLESSING!! GIVE GOD'S WORD TO OTHERS.  
SHARE THIS BLESSING WITH OTHERS!!"  

(Bible Pathway -- http://www.biblepathway.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.ad2000.org/
http://www.ad2000.org/peoples/
http://www.globalharvest.org/
http://www.globalharvest.org/observatory
http://www.sabda.org/publikasi/misi/
http://www.missionnetworknews.org/
http://www.biblepathway.org/
http://alkitab.mobi/?Yesaya+6%3A8
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e-JEMMi 49/Desember/2001  
Editorial 

Salam dalam Kasih Kristus.  

Melalui edisi ini, kita akan diajak bersyukur karena Roh Tuhan yang sedang bekerja di 
Timur Tengah. Puji Tuhan karena sekalipun manusia mencoba menutup pintu bagi Injil, 
tetapi Tuhan berkuasa untuk tetap membukanya. Kasih Tuhan yang besar untuk orang-
orang yang dipanggil- Nya tidak pernah mengenal putus asa. Kita juga akan membaca 
beberapa kesaksian-kesaksian lain yang akan menguatkan keyakinan kita akan kasih 
Tuhan. Terlebih saat membaca kesaksian-kesaksian tentang pelayanan yang dilakukan 
oleh para misionaris/lembaga/ pribadi di daerah-daerah yang sangat sulit untuk 
menerima Injil.  

Marilah kita bersyukur pada Allah yang telah membukakan pintu bagi setiap pelayanan 
Injil yang dilakukan di daerah-daerah sulit itu. Namun perjuangan belumlah berakhir, 
bahkan baru dimulai. Karena itu dukung terus dalam doa-doa anda untuk setiap proses 
follow-up dan juga pemuridan yang dilakukan oleh para pelayan Tuhan dan misionaris 
guna menolong pertumbuhan iman mereka di dalam Kristus.  

Selamat berdoa dan melayani.  

Staf Redaksi  
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Doakan Misi Dunia 

Afganistan 

Sebanyak 1,7 juta pengungsi Afganistan dan negara-negara sekitarnya terancam 
bahaya besar karena perang dan kekeringan selama 30 tahun. Tak satupun dari 
pengungsi tersebut yang pernah mendengarkan Kabar Baik tentang pengampunan dan 
keselamatan dalam Yesus Kristus. Para pekerja Kristen, yang terbeban untuk melayani 
70 suku terabaikan di Afganistan, meminta dukungan doa dari para umat percaya agar 
Tuhan mau membukakan pintu bagi para pekerja Kristen tersebut dan orang- orang 
Kristen nasional agar mendapat peran utama dalam menyalurkan bantuan bagi para 
pengungsi.  
Sumber: Advance: Dec. 3, 2001  

• Doakan penduduk Afganistan yang sedang mengalami penderitaan panjang 
tersebut agar mereka memiliki kesempatan untuk mengenal Kristus sebagai 
sumber kekuatan dalam hidup.  

• Berdoalah agar Kristus dimuliakan dan agar kuasa-Nya melimpah di Afghanistan. 
Oleh karena itu doakan juga untuk para utusan Injil yang bersedia dikirim ke 
Afganistan.  

Irak 

Pegunungan Irak timur laut merupakan tempat kediaman bagi suku Sorani Kurdi 
dengan populasi lebih dari 2,5 juta jiwa. Suku ini terkenal kejam dan suka 
mengintimidasi para pendatang sejak berabad- abad lamanya ketika Marcopolo mulai 
menginjakan kaki pertama kali di negara ini. Di tengah-tengah tekanan Islam dan di 
bawah ancaman pemerintah Irak, suku Sorani Kurdi dilindungi oleh Amerika Serikat 
melalui zona bebas terbang yang diterapkan di wilayah suku tersebut. Meskipun cukup 
sulit untuk mangabarkan Injil bagi suku ini, Kitab Perjanjian Baru sudah tersedia di 
wilayah Sorani Kurdi. Menurut kabar yang diterima, ada sekitar 200 jiwa lebih dari 
penduduk suku Sorani yang sekarang mulai percaya Yesus.  
Sumber: Advance: Dec. 3, 2001  

• Muliakanlah Allah karena belaskasihan-Nya bagi orang-orang di suku Sorani ini. 
Doakan agar kasih-Nya menyebar ke lebih banyak orang.  

• Berdoa dan minta kepada Tuhan agar Ia melipatgandakan jumlah pelayan-Nya di 
suku tersebut dan menumbuhkan kerinduan di hati mereka untuk memenangkan 
suku ini bagi Kristus.  

Bangladesh 
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Ketika seorang imam di daerah terpencil di wilayah Bangladesh menerima Yesus 
sebagai Tuhan dan Juruselamat, pengaruhnya mulai menarik banyak orang untuk ikut 
menerima Kristus juga. Allah terus berkarya dengan luar biasa dalam masyarakat 
Bangladesh hingga sekarang ada 50 orang yang terjamah hatinya untuk berbalik 
kepada Kristus. Dua belas diantaranya telah menerima baptisan sedangkan 13 orang 
lainnya siap untuk menerima baptisan. Pujilah Tuhan karena Ia telah membebaskan 
imam tersebut dan membuka mata hatinya terhadap kebenaran tentang Yesus! 
Bersyukur karena melalui pengaruh imam itu telah menyebabkan 50 orang lainnya 
terjamah hatinya untuk menyembah Kristus.  
Sumber: Advance: Dec. 3, 2001  

• Minta kepada Tuhan agar Ia berkenan menjaga dan menguatkan iman mereka.  

• Doakan agar mereka dapat membawa semakin banyak penduduk Bangladesh 
kepada Kristus.  

40 Hari Doa: Minggu Terakhir "40 Hari Doa Bangsa-Bangsa" 

Minggu ini merupakan minggu terakhir pelaksanaan "40 Hari Doa bagi Bangsa-bangsa". 
Untuk itu kita perlu mengucap syukur karena sampai saat ini telah ada ribuan umat 
Kristen Indonesia yang berdoa bersama-sama dengan jutaan umat Kristen di seluruh 
dunia (melalui "30 Days Muslim Prayer Focus"). Melalui doa bersama ini, kiranya 
gerakan doa semakin digalakkan, bukan hanya berdoa bagi penganut kepercayaan 
Sepupu tapi juga bagi bangsa dan suku bangsa yang masih terhilang. Marilah kita 
bangun semangat berdoa bersama ini agar terus berkobar dan biarlah kuasa Tuhan 
dinyatakan dan nama Tuhan ditinggikan.  

Berikut ini adalah salah satu surat yang kami terima dari anggota e-DOA yang kami 
ingin bagikan kepada pembaca e-JEMMi agar kita terus bersatu memanggil nama 
Tuhan Yesus Kristus bagi keselamatan bangsa dan suku bangsa.  

Dari: <ypatandianan@> 
>Syaloom, 
>Redaksi yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. 
>Gambaran tentang pelayanan Doa Syafaat kami: Kami adalah 
>sekelompok pemuda yang terdiri dari berbagai denominasi gereja 
>yang mempunyai visi pelayanan yang sama dengan berdasarkan pada 
>doa syafaat Tuhan Yesus dengan intinya adalah "Supaya semua 
>menjadi satu" Beranjak dari sini, kami menyadari bahwa 
>sesungguhnya ada tugas yang selama ini terabaikan oleh pelayanan 
>gereja yang membuat umat Tuhan tidak bisa menghadirkan kerajaan 
>Allah di tengah-tengah dunia saat ini, karena saat ini kita 
>melayani secara sendiri-sendiri dengan doktrin-doktrin yang 
>sebenarnya sia-sia di hadapan Tuhan. Kenapa karena kita 
>meninggalkan pokok iman kita yang sebenarnya yakni mengupayakan 
>keesaan gereja. Itulah yang memotivasi kami untuk membentuk 
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>kelompok Pendoa Syafaat di Sangatta. Dan kami masing-masing masih 
>tetap melayani di gereja kami masing-masing dengan selalu membawa 
>pokok-pokok doa yang telah kami susun bersama-sama. Pada saat-saat 
>tertentu kami mengadakan pemetaan lokasi di tempat kami untuk 
>mengetahui kekuatan kuasa-kuasa kegelapan lalu kelompok kami 
>keliling untuk berdoa di tempat-tempat tertentu untuk berperang 
>dengan roh-roh kegelapan yang menguasai tempat itu. Untuk 
>sementara demikianlah gambaran singkat tentang persekutuan kami. 
>Tuhan memberkati kita semua Haleluyah........... 
>Best Regards, Yulianus Patandianan 
 
Sumber: 40-Hari, melalui e-DOA <owner-i-kan-buah-doa@xc.org>  

• Mari bersyukur atas semangat dan antusiasme puluhan ribu umat Kristen 
Indonesia (8.000+ lewat email!!) dan jutaan orang Kristen di dunia yang telah 
bersama-sama menyatukan hati berdoa bagi para Sepupu di seluruh dunia. 
Dalam minggu terakhir sebelum Hari Raya Lebaran (Idul Fitri), biarlah ini 
berlanjut menjadi gerakan doa bagi bangsa dan suku bangsa yang masih 
terhilang agar kuasa Tuhan dinyatakan.  

• Terus berdoa bagi para Sepupu yang mengalami jamahan Roh Allah selama 
masa Ramadhan, agar mereka dapat terus mencari kebenaran dan keselamatan 
yang hanya akan mereka dapatkan dalam Yesus Kristus.  

• Berdoa agar rintangan dan penderitaan yang akan/sedang dialami oleh para 
Sepupu yang sekarang menjadi pengikut Kristus, dapat diatasi dengan baik. 
Marilah kita terus bersatu hati untuk berdoa agar Tuhan semakin mengokohkan 
iman mereka kepada Yesus. Doakan juga agar Tuhan memberi kekuatan ekstra 
agar mereka dapat bertahan menghadapi penderitaan/penyiksaan yang dialami.  
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Doa Bagi Suku  

Suku Toli-Toli 

Rumpun  : Tomini  
Wilayah  : Sulawesi  
Jumlah Penduduk  : 28.000  
Kristen yang diketahui  : 6  
Persentase Kristen  : 0,02%  
Alkitab  : Belum  
Film Yesus  : Belum  

Suku ini terletak di Kecamatan Boalan Galang, Toki-Toli, Dampal Utara, Dampal 
Selatan dan Dondo, di Kabupaten Buol Toli-Toli, Propinsi SULAWESI TENGAH. Suku 
Toli-Toli digolongkan dalam rumpun Tomini dan termasuk suku terasing. Daerahnya 
merupakan dataran tinggi terjal dan terdapat dataran rendah di sepanjang pesisir pantai 
Toli-Toli. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Toli-Toli. Kabupaten Toli-Toli 
penghasil cengkeh terbesar di Sulawesi, selain juga bertani, menangkap ikan dan 
mencari hasil hutan. Menurut pemantauan, baru segelintir orang yang mengaku percaya 
kepada Tuhan Yesus, di antara puluhan ribu orang Toli-Toli. Itu berarti menjadi tugas 
kita untuk menyampaikan Kabar Baik kepada siapa saja yang membutuhkan berita itu. 
Sejauh ini belum ada pelayanan perintisan ke sana.  

Pokok Doa 

1. Program pendidikan dapat membebaskan suku ini dari ketinggalan dengan suku 
lain. Demikian juga untuk pelayanan kesehatan masyarakat. Doakan untuk 
Pemerintah Daerah setempat yang mengatur semua kebutuhan ini.  

2. Doakan agar kasih Tuhan menjangkau suku Toli-toli. Oleh karena itu doakan 
untuk pelayan-pelayan Tuhan yang mau diutus ke tengah- tengah suku ini untuk 
memberitakan Kabar Baik-Nya.  

3. Doakan untuk orang-orang Kristen asal suku Toli-toli agar memiliki beban 
melayani saudaranya sendiri. Doakan agar Roh Kudus memberi keberanian 
kepada mereka untuk memberitakan Injil.  

4. Doakan supaya ada yang mengusahakan penterjemahan bagian Alkitab dalam 
bahasa Toli-Toli maupun kaset rohani. Doakan agar proyek ini dapat menjadi 
sarana untuk memenangkan lebih banyak orang.  

 
Sumber: CD-ROM SABDA  
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Kesaksian Misi: Sekilas Kesaksian Tentang Penginjilan Di 
Timur Tengah  

Lebih dari 500 Gereja Baru Didirikan Melalui Program Siaran Radio  

Para ahli memperkirakan negara-negara Timur Tengah, dengan total penduduk kurang 
lebih 280 juta orang yang menggunakan bahasa Arab, hingga sekarang telah memiliki 
kurang lebih 1500 gereja Injili. Jumlah ini tentu sangat kontras sekali bila dibandingkan 
dengan negara Swis yang mempunyai 1200 gereja Injili dengan populasi penduduk 
sebesar 8 juta jiwa, atau Houston, Texas yang memiliki 3.000 gereja Injili untuk 4 juta 
penduduk. Jumlah gereja Injili di negara-negara Timur Tengah relatif konstan untuk 
beberapa waktu lamanya karena adanya beragam faktor yang mempersulit perintisan 
gereja-gereja baru. Di awal tahun 1997, sebuah radio misi Swedia, IBRA-Radio, 
memulai program-program yang ditujukan khusus untuk mengadakan perintisan gereja 
dengan nama: "Church without Walls" dan "Church in My House". Program tersebut 
sangat berbeda dari program radio Penginjilan tradisional karena sasarannya tidak 
hanya untuk satu pendengar saja. Program ini menyajikan instruksi yang diperlukan 
untuk mengadakan perintisan gereja rumah, termasuk rekaman kebaktian yang 
menggunakan bahasa Arab dari gereja-gereja rumah. Staf dari stasiun radio tersebut 
memberikan laporan tentang adanya perkembangan yang sangat pesat: selama 4 tahun 
terakhir ini telah dirintis berdirinya 500 gereja baru dan sebagian besar diantaranya 
adalah gereja rumah. Data tersebut diperoleh dari surat- surat pendengar yang 
melaporkan tentang adanya perintisan sebuah gereja baru. Kami memperkirakan 
bahwa jumlah penambahan gereja tersebut tidaklah sesuai dengan jumlah sebenarnya 
karena ada beberapa gereja yang tidak mengumumkan tentang pendiriannya karena 
alasan keamanan. Di beberapa negara, orang-orang Kristen mengalami penekanan dan 
penganiayaan yang brutal. Seorang staf dari stasiun radio memperkirakan bahwa 
mungkin ada 500 gereja rumah yang lain dari jumlah yang telah diketahui yang belum 
terdata. "Secara statistik, penambahan jumlah gereja ini merupakan perkembangan 
misionari yang paling penting di Timur Tengah selama 5 tahun terakhir ini," ucap 
seorang pengamat.  

Penyembuhan dan Mimpi  

Sebuah program radio berbahasa Arab yang berjudul "Sign and Wonders" memiliki 
jumlah pendengar sebesar jumlah pendengar program "Church in My House." Menurut 
para moderator radio berbahasa Arab, program tersebut menyiarkan berbagai 
pengalaman supernatural seperti mimpi, penglihatan dan penyembuhan dengan doa 
dalam nama Yesus. "Topik tersebut sedang hangat dibicarakan oleh penduduk di 
daerah kami. Banyak orang dari berbagai penjuru di Timur Tengah menelepon kami dan 
menceritakan bagaimana mereka memperoleh kesembuhan setelah berdoa dalam 
nama Yesus," ungkap seorang anggota moderator. "Bahkan banyak penduduk muslim 
yang sering menelepon kami untuk menceritakan mimpi dan penglihatan mereka 
tentang Yesus. Mereka ingin sekali tahu apa maksud dari mimpi dan penglihatan 
tersebut," tambah seorang dari produser radio tersebut.  
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Semakin Terbuka Terhadap Injil 

Sebuah desa di Afrika Utara, seluruh penduduknya selalu berkumpul secara teratur 
untuk mengadakan ibadah. Negara lain di Afrika Utara, jumlah penduduknya yang 
beragama Kristen hanya 20 orang pada tahun 1996. Namun demikian, pada tahun 1997 
ada berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya perkembangan di luar dugaan; ada 
laporan yang menyatakan bahwa sebanyak 200 orang menjadi pengikut Kristus selama 
dua tahun terakhir ini. Dengan demikian, jumlah penduduk Kristen bertambah 10 kali 
lipat. Pelayanan radio Kristen jelas ikut memegang peran penting Di Afrika Utara.  

Penayangan Program Kristen di TV 

Penelitian yang telah dilakukan pada 180,000 keluarga di negara- negara lain 
menyatakan bahwa ada lebih dari 25% populasi Muslim yang tertarik untuk berbicara 
mengenai kekristenan -- jika ada orang-orang Kristen yang bersedia mengunjungi 
mereka. Namun demikian, kondisi sosial dan tekanan agama telah menghalangi niat 
orang-orang Islam yang tertarik terhadap kekristenan tersebut untuk dapat masuk ke 
gereja. Sebaliknya, orang-orang Kristen yang ada juga enggan berbicara dengan para 
Muslim karena takut akan adanya usaha infiltrasi terhadap gereja seperti yang pernah 
dilakukan di masa lalu. "Cara paling sederhana agar Injil dapat menjangkau keluarga 
Muslim adalah melalui radio," ucap seorang staff radio. Strategi pendekatan dengan 
menggunakan radio, untuk mengadakan perintisan gereja-gereja di Timur Tengah, 
akhir-akhir ini semakin efektif sehingga agen misi merencanakan akan menggunakan 
transmisi yang lebih bagus lagi sesegera mungkin setelah keuangan mencukupi. Akhir-
akhir ini mereka juga memulai siaran dengan menggunakan bahasa Arab tentang 
program perintisan gereja rumah melalui satelit TV, hingga sekarang telah ada 26 
program siaran yang dipancarkan. "Hal ini tidaklah mudah, dan membutuhkan banyak 
dukungan doa dan juga pergumulan pribadi," kata seorang aktor Arab yang beragama 
Kristen. "Kami tidak tahu apa yang akan menimpa diri kami jika wajah-wajah kami 
ditayangkan melalui televisi ke seluruh penjuru Timur Tengah. Tetapi, kami juga tahu 
bahwa harus ada seseorang yang berani membayar harga dengan menayangkan wajah 
kami di televisi. Kami sadar bahwa hanya Yesus Kristuslah yang sebenarnya memiliki 
kuasa atas politik dan agama, dengan demikian kami hanya menjalankan apa yang 
diijinkan oleh "Sang Penguasa".  

 
Sumber: FridayFax, November 2, 2001  

Surat Anda  

 
Dari: "Sabar Romauli" <sabar.romauli@> 
>Salam sejahtera , 
>Terima kasih sekali lohh atas pengiriman informasinya. Sebagai 
>anggota pendoa syafaat di GPdI El shaddai Jakarta Utara, kami akan 
>selalu mendistribusikan informasi ini kepada seluruh tim pendoa di 
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>gereja, biasanya uli print dan print outnya ditempel di buku 
>besar tim doa shg yg berjadual doa pada hari sabtu dan ibadah raya 
>mengetahui progress doa2 lokal & nasional & internasional. 
>==cut== 
>GBU, uli 

Redaksi: 
Puji Tuhan! Kami selalu bersyukur untuk anak-anak Tuhan yang memiliki kerinduan 
berdoa bagi pekerjaan Tuhan. Mari kita giat bekerja selama hari masih siang.... jika 
malam tiba kita sudah tidak lagi dapat bekerja!  

 
URL/Link Edisi ini  

• Advance Newsletter < subscribe-advance-newsletter@XC.Org >  
• FridayFax http://www.egroups.com/groups/FridayFax/  

"BE A BLESSING!! GIVE GOD'S WORD TO OTHERS.  
SHARE THIS BLESSING WITH OTHERS!!"  

(Bible Pathway -- http://www.biblepathway.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.egroups.com/groups/FridayFax/
http://www.biblepathway.org/
http://alkitab.mobi/?Yesaya+6%3A8
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e-JEMMi 50/Desember/2001  
Editorial 

Salam dalam Kasih Kristus  

Hal apa yang paling menarik perhatian anda pada perayaan hari kelahiran Yesus 
Kristus? Terkadang saat kita berpikir tentang Natal, maka pusat perhatian kita 
cenderung pada perayaannya. Pertanyaan di atas kiranya mendorong kita untuk 
memusatkan perhatian pada Tuhan Yesus yang menjadi Berita Sukacita itu. Hanya 
dengan demikianlah perayaan Natal anda akan memiliki makna yang sesungguhnya.  

Untuk itu pada edisi Natal kali ini, selain kami menyajikan kisah nyata tentang sebuah 
pementasan drama Natal, kami juga akan menampilkan informasi tentang Situs-situs 
Natal dan Situs yang memberitakan tentang Yesus. Kiranya melalui sajian ini kita dapat 
mengenal lebih dekat lagi siapakan Yesus bagi kita. Dan beritakanlah misi kedatangan-
Nya ke dunia kepada orang-orang yang membutuhkan. Siapkah anda menyambut dan 
sekaligus memberitakan kedatangan-Nya kepada orang-orang yang belum mengenal-
Nya?  

"Selamat Merayakan Natal 2001" 

Staf Redaksi  
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Doakan Misi Dunia 

Vietnam 

Seorang wanita dari kelompok Doa Vietnam menemukan satu rekaman video tentang 
film YESUS, milik seorang turis Kristen yang tertinggal. Setelah menonton film tersebut 
dan memahami pesan yang disampaikan oleh Kristus, wanita itu men-sharingkan film 
itu kepada penduduk lain, yang akhirnya mereka juga menceritakannya dari satu 
keluarga ke keluarga lain, bahkan dari desa ke desa yang berada di sekitar wilayah 
kelompok Dao. Dua tahun kemudian ketika si pemilik asli video film YESUS tersebut 
datang kembali ke Vietnam, ia menjumpai ada sekitar 1,000 keluarga -- mungkin sekitar 
5,000 orang -- telah menyerahkan hati mereka kepada Kristus karena menyaksikan 
video film YESUS. Pujilah Tuhan atas kuasa yang dibawa-Nya melalui kisah Injil!  
Sumber: Advance: Dec. 3, 2001  

• Muliakanlah Allah karena Ia telah mengungkapkan kasih-Nya dan 
pengampunan-Nya kepada jutaan orang melalui film Yesus.  

• Doakan agar Allah mau menjaga orang-orang percaya baru ini dan menuntun 
mereka agar dapat bertumbuh kedalam kedewasaan iman Kristen yang benar.  

Turki 

Pada malam Natal, sepuluh pekerja membagikan 2000 Kitab Perjanjian Baru di jalan-
jalan di Istanbul, Turki. Sebanyak 4.600 Kitab Perjanjian Baru lainnya didistribusikan 
pada malam tahun baru. "Kami sendiri merasa tidak percaya dengan ketertarikan orang-
orang pada Kitab Perjanjian Baru. dan fakta bahwa meskipun polisi mengancam untuk 
manahan kami beberapa kali, mereka membiarkan kami terus bekerja setelah melihat 
surat ijin yang kami miliki." kata salah seorang pekerja. Lebih dari 18.000 Kitab 
Perjanjian Baru telah diberikan tahun lalu kepada orang-orang yang menelepon, 
menulis surat atau menulis e-mail untuk mendapatkan Kitab Perjanjian Baru "Milenium 
Baru Injil 2000" secara gratis seperti yang diiklankan di tujuh surat kabar nasional Turki. 
Penyebaran Injil tersebut merupakan hasil kerja Turkish Fellowship di lima kota utama. 
Sebuah sekolah Islam meminta 200 salinan bagi murid dan stafnya. Satu hotel 
menginginkan Perjanjian Baru untuk ditempatkan di setiap ruangan. Bahkan banyak 
narapidana yang menulis untuk dapat memiliki salinan "Injil 2000".  
Sumber: NEWSBRIEF--18-01-2001  

• Mengucap syukur untuk pelayanan yang dilakukan oleh Turkish Fellowship 
dalam menyebarkan "Injil 2000" kepada penduduk Turki.  

• Doakan agar melalui penyebaran "Injil 2000" banyak orang Turki memiliki 
kesempatan untuk mengenal Kristus.  
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Ecuador 

Prison Outreach of Ecuador (POE), sedang menjangkau hidup orang- orang yang 
tinggal di penjara. Dimulai tahun 1976 oleh mantan narapidana yang menjadi Kristen, 
pekerjaan ini melayani para penghuni penjara sebagai keluarga sendiri. Lebih lanjut, 
pelayanan POE telah merintis 12 gereja di penjara Ecuador. POE melayani 700 
penghuni yang sekarang menjadi orang percaya. Masing-masing kelompok memiliki 
pendeta, tua-tua, diaken sendiri untuk membantu merehabilitasi para narapidana dan 
mengubahkan hati mereka melalui pemahaman Alkitab dan men-sharing-kan Kasih 
Kristus. Pelayanan ini dibagi menjadi 7 bagian, bagi mereka yang masih menjadi 
penghuni penjara maupun mereka yang telah dibebaskan dari penjara, yaitu: 
penginjilan, pemuridan, kerja sosial, pelatihan bagi pekerja baru, bantuan resmi, 
beasiswa dan bantuan finansial. Pelayanan ini juga menjangkau anak-anak narapidana 
dan mantan narapidana melalui Sekolah Minggu, kegiatan ekstra kurikuler, dan 
pembagian mainan, makanan dan pakaian saat Natal. Lembaga-lembaga misi setempat 
lain, termasuk Chimborazo Quichua Mission dan Anchayacu Mission of Ecuador, 
didukung oleh orang-orang percaya di seluruh dunia.  
Sumber: NEWSBRIEF--2001-08-09  

• Bersyukur untuk POE yang terbeban untuk melayani para narapidana dan juga 
keluarganya di Ecuador.  

• Doakan agar pelayanan POE dapat menjangkau hati para narapidana sehingga 
mereka memiliki kesempatan untuk mengenal Kasih Yesus dalam kehidupan 
mereka.  
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Doa Bagi Suku  

Suku Patani - Maba 

Rumpun  : Maluku  
Wilayah  : Maluku  
Jumlah Penduduk  : 17.000  
Kristen yang diketahui  : 0  
Persentase Kristen  : 0  
Alkitab  : Belum  
Film Yesus  : Belum  

Suku Patani - Maba berdiam di Halmahera Timur (kec. Maba dan kec. Patani - Gebe). 
Orang Patani - Maba menerapkan sistem pertanian tebas bakar hutan; sebagian 
penduduknya bekerja pada perusahaan kayu di wilayah tersebut. Daerah ini hanya 
dapat dicapai melalui laut. Kapal dari Tobelo berlayar ke sana paling kurang sekali 
sebulan. Daerah Maba adalah suatu pusat kuasa gelap di pulau Halmahera. Marilah 
kita mendoakan agar suku Patani Maba dapat mengalami Kasih Allah, karena Yesus 
Kristus sudah mati buat mereka dan bangkit mengalahkan kuasa umat.  

Pokok Doa 

1. Berdoa agar Tuhan membuka pintu hati orang Patani - Maba agar mereka 
terbuka dan mau menerima Injil.  

2. Berdoa agar gereja di Halmahera, Maluku dan sekitarnya atau daerah lain 
dipenuhi kasih Allah untuk melayani dan mengirimkan utusan Injil ke pada suku 
ini.  

3. Berdoa untuk sejumlah murid Kristus (pendatang) yang tinggal di daerah 
Halmahera dan sekitarnya supaya mereka memiliki kerinduan untuk menyatakan 
kasih Kristus kepada orang Patani - Maba.  

4. Berdoa bagi utusan Injil yang melayani d suku Patani-Maba atau yang melayani 
di pulau Halmahera agar mereka dipenuhi kuasa Roh Kudus sehingga mereka 
menyatakan terang Kristus dan membebaskan mereka yang masih terbelenggu 
oleh kuasa kegelapan.  

5. Berdoa agar ada literatur, Alkitab, pelayanan radio dan film Yesus diterjemahkan 
dan disebarkan sehingga menjadi sarana pemberitaan Injil.  

 
Sumber: CD-ROM SABDA  
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Kesaksian Misi: Kericuhan di Rumah Penginapan  

Sudahkah anda membuka hati dan mempersilakan Yesus untuk masuk ke dalam hati 
anda pada Natal tahun ini?  

 
(Oleh: Dina Donohue)  

Selama bertahun-tahun, bahkan sampai sekarang, setiap kali orang membicarakan 
sandiwara Natal di kota kecil di Midwest, mereka selalu ingat untuk menyebut nama 
Wallace Purling. Peristiwa dalam sandiwara Natal yang dimainkan oleh si Wally sampai 
sekarang menjadi cerita legenda yang tak jemu-jemu mereka bicarakan setiap tahun. 
Bagaimana peristiwa tsb. terjadi? Beginilah kesaksiannya:  

Wally berumur sembilan tahun waktu itu dan duduk di kelas dua, meskipun seharusnya 
ia sudah di kelas empat. Hampir semua orang di kota tahu ia mempunyai kesulitannya 
dalam mengimbangi teman-teman sebayanya. Ia bertubuh besar canggung, lambat 
bergerak dan berpikir. Meskipun begitu, Wally disukai oleh teman-teman sekelasnya, 
mereka semua badannya lebih kecil dari Wally. Tetapi anak laki-laki tidak dapat 
menyembunyikan kejengkelannya apabila Wally ingin ikut bermain bola bersama 
mereka atau dalam permainan apa saja karena dalam hal ini yang penting adalah 
meraih kemenangan. Tetapi mereka sering menemukan cara untuk menghindarkan 
Wally untuk terlibat, meskipun Wally tetap menunggu di sekitar situ -- ia sama sekali 
tidak merajuk, hanya berharap. Ia selalu menolong, tulus hati, dan suka tersenyum, 
tetapi anehnya ia selalu melindungi teman-temannya yang lemah. Apabila anak-anak 
laki-laki yang lebih tua mengusir anak-anak yang lebih muda, pasti Wally akan 
membela, "Tidak bisakah mereka dibiarkan bermain? Mereka tidak mengganggu."  

Wally berangan-angan menjadi seorang gembala yang memainkan seruling dalam 
sandiwara Natal tahun itu, tetapi sutradara pertunjukan, Nona Lumbard, memberinya 
peran yang lebih penting, yaitu menjadi pemilik rumah penginapan. Menurutnya, kalimat 
yang diucapkan penjaga penginapan tidak terlalu banyak, lagi pula badan Wally yang 
besar akan membuat penolakan terhadap Yusuf tampak lebih mantap.  

Dan begitulah, seperti biasanya banyak orang berdatangan, para penonton yang ingin 
menyaksikan sandiwara Natal yang megah yang diselenggarakan setiap tahun, tongkat 
gembala, suasana pada waktu kelahiran Yesus, orang-orang berjanggut, mahkota 
orang-orang majus, lingkaran cahaya malaikat, dan suara yang nyaring memenuhi 
panggung pertunjukan. Pada malam itu tidak ada seorang pun yang lebih terpesona 
dari Wallace Purling. Belakangan orang-orang bercerita bahwa Wally berdiri di sisi 
panggung dan benar-benar hanyut dalam pertunjukan yang sedang berlangsung 
sehingga beberapa kali Nona Lumbard harus memastikan bahwa ia tidak naik ke 
panggung sebelum waktunya.  

Lalu tibalah saatnya Yusuf muncul, berjalan perlahan-lahan, dengan lembut menuntun 
Maria ke depan pintu penginapan. Yusuf mengetuk dengan kuat pintu kayu yang ditaruh 
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di latar belakang panggung yang dicat. Wally, penjaga penginapan, sudah siap di balik 
pintu.  

"Apa yang kalian cari?" tanya Wally sambil membuka pintu dengan gerakan yang kasar. 
"Kami mencari penginapan." "Cari saja di tempat lain." Wally menatap lurus ke depan 
dan berbicara dengan suara yang keras. "Penginapan ini sudah penuh." "Tuan, kami 
sudah mencari-cari di tempat yang lain, tetapi sia-sia. Kami sudah jauh bepergian dan 
sangat lelah." "Tidak ada kamar di sini untuk kalian." Wally menatap dengan tajam 
sebagaimana mestinya. "Tolonglah kami, penjaga yang baik. Ini istri saya, Maria, 
sedang mengandung dan perlu tempat untuk beristirahat. Pasti Tuan mempunyai sudut 
ruangan yang kosong untuk dia. Ia sangat lelah."  

Pada waktu itu, untuk pertama kalinya, penjaga penginapan melembutkan sikapnya dan 
menatap Maria. Dan, saat itu terjadi jeda waktu yang panjang, cukup panjang untuk 
membuat penonton menjadi sedikit tegang dan malu.  

"Tidak! Pergi!" kata juru bisik dari sisi panggung. "Tidak!" Wally langsung menirunya. 
"Pergi!"  

Dengan sedih, Yusuf merangkul pinggang Maria yang menyandarkan kepalanya ke 
bahu suaminya dan mereka berdua berjalan pergi. Tetapi, penjaga penginapan itu tidak 
masuk kembali dalam penginapan. Wally berdiri di dekat pintu, mengamati pasangan 
yang sedih itu. Mulutnya terbuka, keningnya berkerut karena ikut prihatin, dan, tidak 
salah lagi, pelupuk matanya mulai penuh dengan air mata.  

Dan tiba-tiba sandiwara Natal ini menjadi berubah total.  

"Jangan pergi, Yusuf!" teriak Wally, "Bawa Maria kembali." Dan wajah Wally Purling 
mengembangkan senyum yang cerah. "Kalian berdua bisa memakai kamar saya."  

Beberapa orang di kota berpendapat bahwa sandiwara itu sudah gagal. Tetapi lebih 
banyak lagi yang menganggap sandiwara itu adalah sandiwara Natal yang paling 
mengesankan yang pernah mereka lihat.  

 
Sumber: Dikutip dari  
Judul Buku: Kisah Nyata Seputar Natal  
Penerbit  : Yayasan Kalam Hidup, Bandung  
Halaman  : 80 - 82  

Dari Meja Redaksi: PESTA (Pendidikan Elektronik Studi 
Teologia Awam)  
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Berikut ini adalah kutipan berita yang diperoleh Redaksi dari publikasi ICW Edisi 
117/2001 < http://www.sabda.org/publikasi/icw/ > mengenai PESTA (Pendidikan 
Elektronik Studi Teologia Awam) -- sebuah kursus teologia jarak jauh melalui email.  

PESTA Di Awal Tahun 2002!! 

Pada awal bulan Januari 2002 nanti, "PENDIDIKAN ELEKTRONIK STUDI TEOLOGIA 
AWAM" (PESTA) akan membuka Kelas Virtual baru untuk Kursus "Dasar-dasar Iman 
Kristen (I)" (DIK-I).  

Apakah PESTA? PESTA ditujukan bagi anda (orang awam) yang ingin belajar teologia, 
tetapi tidak mungkin meninggalkan pekerjaan rutinnya. Pelaksanaan PESTA didesain 
sedemikian rupa untuk menolong anda agar dapat menempuh studi teologia di rumah 
dengan sarana internet (pendidikan jarak jauh teologia lewat internet).  

Kursus DIK akan berisi beberapa pelajaran dasar tentang Penciptaan, Manusia, Dosa 
dan Karya Penyelamatan Allah. Sangat sesuai untuk melengkapi kaum aktivis awam 
yang ingin memiliki dasar-dasar iman Kristen sesuai dengan ajaran Firman Tuhan. 
Peserta PESTA tidak akan belajar sendiri tetapi bersama-sama dengan peserta lain 
dalam satu Kelas Virtual (KV) yang akan dibimbing oleh Moderator. Selain belajar dari 
Bahan Pelajaran dan Bahan-bahan Referensi, peserta juga akan mengerjakan tugas 
yang diberikan dan berdiskusi bersama dengan peserta lain/Moderator.  

Kursus DIK (I) terdiri dari 5 Pelajaran dan akan berlangsung selama kurang lebih 10 
minggu saja (Pertengahan Januari -> Maret). Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 
10 Januari 2002. Karena itu, jangan lewatkan kesempatan baik ini!  

Informasi lebih lanjut tentang PESTA bisa didapatkan dengan menulis surat ke <info-
PESTA@sabda.org> atau berkunjung ke Situs PESTA di alamat:  
==> http://www.in-christ.net/pesta/ 
==> http://www.sabda.org/pendidikan/pesta/ 

Ayo ber-PESTA DI AWAL TAHUN 2002...!!  

Surat Anda  

 
Dari: Budiman P. <samshekel@> 
>Elohim Salom, 
>Kami dari Jaringan Doa Xxxxxxxx0 akan mengadakan Youth Mission 
>Trip di Kuching (14-17 Desember 2001) yang terdiri pemuda- 
>pemudi dari 6 denominasi gereja dengan Visi membuka jaringan doa 
>pamuda antar negara. 
> 
>Selama Mission Trip kami akan mengadakan seminar dengan Tema : 
>Genarasi Yang Kuat dan Bertindak dan memobilisasi gerakan doa bagi 

http://www.sabda.org/publikasi/icw/
http://www.in-christ.net/pesta/
http://www.sabda.org/pendidikan/pesta/
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>teman-teman yang ada seluruh Wilayah Xxxxxxx1 (di Kuching) dengan 
>membangun kubu-kubu doa. Dalam Pelaksanaannya kami minta dukungan 
>doanya. 
> 
>Kami juga akan membuka jaringan Doa Pemuda (JDP) di Xxxxxxx2 
>tahun 2002. Tolong juga bantu kami dalam Doa, karena 
>sekarang ini kami sedang mencari kontak person di Brunai 
>Darusalam. Puji nama Tuhan, Tuhan terus membuka jalan bagi 
>pelayanan JDP. Kebetulan kami punya teman yang mengenal salah satu 
>pendeta di sana. 
> 
>Kerinduan Kami adalah kami bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa 
>lain dan nama Tuhan dimuliakan. 
>Terimakasih atas Perhatiannya, Tuhan Yesus Memberkati. 
> 
>Budiman P. 
>Ketua Pelaksana YMT (Wakil Ketua JDP Pontianak) 

Redaksi: 
Terima kasih atas sharingnya. Diharapkan surat ini dapat menjadi pokok doa bagi para 
pembaca e-JEMMi untuk bersama-sama mendoakan JDP dan pelayanan yang mereka 
lakukan di wilayah Xxxxxx1 dan usaha perintisan pelayanan mereka di Xxxxxx0 dan 
Xxxxxx2 dan Xxxxxx3.  

 
URL/Link Edisi ini  

• Advance Newsletter < subscribe-advance-newsletter@XC.Org >  
• NEWSBRIEF < subscribe-brigada-orgs-missionmobilizers@XC.Org >  

"Christmas celebration is when Jesus is the reason for the season!" 
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e-JEMMi 51/Desember/2001  
Editorial 

Salam dalam Kasih Kristus  

Hari Natal kini telah tiba. Semua orang di berbagai negara bergembira dan bersukacita 
menyambut perayaan kelahiran Yesus Kristus bersama keluarga dan Saudara-saudara 
seiman lainnya.  

Sebagai edisi penutup di tahun 2001 ini, Redaksi menyajikan sebuah kisah nyata 
tentang Natal di China. Pada malam Natal yang dingin di tahun 1970, seorang anak 
laki-laki di China menemukan makna Natal yang sesungguhnya. Juga ada dua 
kesaksian lain seputar Natal yang dapat anda simak dalam edisi ini.  

Sudahkah anda mengenalkan seseorang/teman/keluarga kepada Yesus Kristus yang 
diutus Bapa-Nya untuk melepaskan belenggu dosa manusia? Perayaan Natal tahun 
2001 ini, kiranya menjadikan kita semakin giat memberitakan Kabar Sukacita itu.  

e-JEMMi Edisi 51 ini adalah edisi terakhir di tahun 2001, maka sekali lagi kami 
mengucapkan: Selamat Merayakan Natal 2001!, sekaligus juga kami mengucapkan: 
Selamat Menyambut Tahun Baru 2002!  

Sampai jumpa di tahun 2002, Staf Redaksi  
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Doakan Misi Dunia 

Afrika 

Christian Reformed World Relief Committee (CRWRC) menaruh peduli pada 
permasalahan HIV/AIDS di Afrika. Karena itu, CRWRC mengajak anak-anak, sekolah-
sekolah, dan gereja-gereja untuk berpartisipasi dalam African Orphans Christmas 
Project. Proyek ini membuka kesempatan bagi setiap individu maupun kelompok untuk 
memberikan sebuah hadiah kepada seorang anak yatim piatu pengidap AIDS yang 
tinggal di Afrika. Di wilayah Sub-Saharan Afrika, lebih dari 25 juta orang telah terinfeksi 
HIV/AIDS -- sebagian besar diantaranya adalah anak-anak. Betul anak-anak ini adalah 
korban dari dampak AIDS. Ada beberapa pendapat yang memperkirakan bahwa 40 juta 
anak menjadi yatim piatu karena penyakit tersebut.  

Salah seorang pekerja CRWRC menjelaskan, "Kebutuhan mereka sangatlah besar. Di 
Kenya, setiap harinya aku bertemu dengan anak-anak yang tidak sekolah lagi karena 
orangtua mereka telah meninggal. Keluarga terdekat mereka tidak sanggup 
menanggung biaya pendidikan baik untuk anak-anaknya sendiri maupun anak-anak 
yang sudah yatim piatu itu. Sebagai tambahan, program-program respon HIV/AIDS 
lainnya, CRWRC menawarkan African Orphans Christmas Project sebagai suatu 
kesempatan bagi individu, keluarga, sekolah, dan gereja untuk bersama-sama 
memberikan hadiah (seukuran kotak sepatu) bagi anak- anak yatim piatu pengidap 
AIDS. Mereka yang ikut berpartisipasi dalam proyek tersebut dapat mengisi kotak-kotak 
sepatu yang mereka bawa dengan barang-barang tertentu sesuai dengan kebutuhan 
anak-anak tersebut.  
Sumber: ReligionToday, August 14, 2001  

• Doakan CRWRC yang melayani anak-anak yatim piatu di Afrika. Berdoa agar 
Allah senantiasa melimpahkan berkat dan mencukupi semua kebutuhan CRWRC 
untuk melayani anak-anak tersebut.  

• Berdoa agar perbuatan baik yang disebarkan oleh CRWRC tersebut dapat 
tertanam di dalam hati anak-anak dan mereka bisa mengenal Yesus melalui 
pelayanan yang dilakukan CRWRC.  

Himalaya 

Beberapa tahun yang lalu pada saat Natal di musim salju, Caleb (nama disamarkan) 
ingin pergi berbelanja. Caleb adalah orang baru di Himalaya dan ingin berhenti sejenak 
di sebuah kota sebelum melanjutkan perjalanannya. Di kota tersebut, Caleb 
memperhatikan sekelompok pejalan kaki yang tengah mengerumuni seorang gadis 
yang sedang kerasukan setan. Gadis itu berteriak-teriak dan berusaha mematahkan 
rantai yang dipasang oleh orang-orang untuk mengendalikannya. Seorang dukun 
tampak sedang berusaha mengusir roh yang merasuki gadis itu, tapi sepertinya 
usahanya tidak terlihat berhasil. Karena tidak yakin dapat menolong gadis itu, Caleb 
hanya berjalan melewati kerumunan tersebut sambil menenteng belanjaannya. "Tetapi 
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di dalam hati, aku yakin bahwa Yesus dapat membantu gadis yang kerasukan tersebut. 
Maka aku putuskan untuk kembali dan menawarkan diri untuk mendoakan dia," kata 
Caleb. Sambil tersenyum sinis, dukun itu menunjukkan pada aku daftar panjang tentang 
sesajian yang dia minta pada keluarga gadis itu untuk menenangkan para dewa. Ia juga 
mengatakan bahwa aku sesungguhnya tidak menyadari kuasa dari roh-roh yang ada di 
tempat tersebut. Namun aku tetap bersikeras untuk mendoakan gadis itu, dan akhirnya 
aku diijinkan untuk berdoa dalam nama Yesus. Dengan hati yang tidak menentu, aku 
berdoa dalam hati untuk gadis ini, dan dalam waktu singkat, gadis itu bisa tenang 
kembali dan terbebas sepenuhnya dari roh yang merasukinya. Peristiwa ini 
menyebabkan terjadinya kehebohan, dan orang-orang yang berdiri di sekitar aku dan 
menyaksikan peristiwa itu mulai bertanya tentang dimana aku tinggal dan siapakah aku 
sesungguhnya.  
Sumber: FridayFax, August 17, 2001  

• Doakan agar melalui peristiwa tersebut, banyak orang punya kerinduan untuk 
mengenal Sang Juruselamat.  

• Berdoa agar Caleb dapat menolong setiap orang yang datang kepadanya dan 
men-sharingkan tentang kehidupannya bersama Yesus.  
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Doa Bagi Suku  

Suku Berau 

Rumpun  : Dayak  
Wilayah  : Kalimantan  
Jumlah Penduduk  : 20.000  
Kristen yang diketahui  : 0,1%  
Persentase Kristen  : 20  
Alkitab  : Belum  
Film Yesus  : Belum  

Berdiam di wilayah Kecamatan Tanjunggredeb, Gunung Tabur, Sembaliung dan 
Bebanir. Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur. Bahasa yang digunakan adalah 
bahasa Berau dengan dialek khas. Daerah ini mempunyai sumber daya alam yang 
melimpah, emas, batu bara dan minyak bumi, gas alam serta hasil laut dan tambak. 
Suku ini disebut sebagai `pundi-pundi' Kalimantan Timur. Walaupun sumber alam yang 
menggiurkan dan pertumbuhan ekonomi berskala internasional, belum tentu hasil 
pendapat seperti itu dapat dinikmati oleh suku ini. Jika tidak, maka mereka hanya 
numpang hidup tetap miskin di tengah-tengah daerah yang kaya raya. Mereka masih 
tetap hidup sederhana. Tapi dalam kesederhanaan itu, mereka sangat memerlukan Injil, 
berita pengharapan dan pembebasan dosa.  

Pokok Doa 

1. Mohon kepada Tuhan supaya ada orang Berau mendengar Injil. Supaya ada 
kebebasan dalam Yesus. Supaya benih Injil dapat ditabur dan bertumbuh di 
antara suku ini.  

2. Doakan agar kuasa gelap dan praktik kepercayaan dukun dijauhkan dari suku ini.  
3. Doakan gereja Kalimantan Timur, para pelayan dan keluarganya yang melayani 

di pulau ini, khususnya di Kabupaten Berau dan sekitarnya, supaya Tuhan 
memelihara dan mencukupi kebutuhan hidup mereka.  

4. Doakan Pemda dan aparat negara dalam pekerjaan dan pelayanan mereka di 
suku ini. Agar semakin memberi perhatian yang berguna dalam hal ekonomi dan 
semakin maju. Hasil industri dapat dinikmati oleh rakyat banyak.  

5. Berdoa bagi mereka yang telah dimenangkan agar terpelihara imannya dan 
mempunyai keberanian untuk bersaksi sehingga banyak orang Berau yang 
percaya kepada Tuhan Yesus.  

 
Sumber: CD-ROM SABDA  
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Kesaksian Misi: Natal di China -- Sebuah Kisah Nyata  

Sekitar 26 tahun yang lalu, ada bencana besar yang terjadi di China dan berlangsung 
selama 10 tahun. Selama jangka waktu tersebut, banyak orang percaya di China 
dianiaya dan dibunuh. Orangtuaku termasuk diantaranya.  

Oleh karena latar belakang kepercayaan orangtua, aku dianggap "black child" dari 
keluarga revolusioner. Tidak ada seorang pun yang berani memeliharaku. Aku tidak 
punya tempat tinggal dan mulai menjalani hidup mandiri pada saat berusia 9 tahun. 
Sejak itu, untuk mendapatkan uang, aku menolong orang untuk mendorong kereta-
kereta mereka. Malam harinya, aku tidur di jalanan. Saat itu sedang musim hujan dan 
salju, tidak seorang pun bekerja di luar dan aku tidak punya mata pencaharian. Lapar 
dan dingin menjadi bagian dari hidupku sehari-hari.  

Satu setengah tahun kemudian, aku bertemu dengan seseorang yang berusia lebih dari 
50 tahun. Aku memanggil dia paman Shen. Dia seorang Kristen yang taat. Ketika tahu 
bahwa aku tuna wisma, dia memutuskan untuk merawat aku. Sebenarnya, paman Shen 
telah melarikan diri dari penjara dan dia tidak memiliki keluarga. Dia bertanya apakah 
aku mau tinggal dengannya. Aku setuju karena aku tahu dia seorang yang baik.  

Paman Shen memutuskan untuk pergi ke bagian barat laut China karena dia berpikir 
keadaan di sana jauh lebih aman. Kebanyakan tempat di bagian tersebut sangatlah 
miskin. Sebagian besar penduduk di wilayah pedesaan tidak berpendidikan. Mereka 
tidak dapat membaca ataupun memperbaiki mesin-mesin yang mereka miliki, Paman 
Shen adalah seorang ahli mekanik, jadi dia pergi ke banyak wilayah untuk memperbaiki 
mesin-mesin para petani. Dia mendapatkan makanan dan penginapan sebagai 
gantinya. Karena tidak ada banyak mesin di satu wilayah, maka kami sering berpindah-
pindah tempat agar dapat terus bekerja. Jika tidak demikian, kami tidak dapat bertahan 
hidup.  

Suatu hari, di penghujung bulan Desember 1970, kita sama sekali tidak punya 
pekerjaan. Paman Shen memutuskan untuk mencari kerja di tempat lain. Kami berada 
di wilayah yang termiskin di China dan bermalam di gubuk yang biasa disebut "Grand 
Horsecart Inn." Suara- suara binatang membuat aku terjaga dan secara tidak sadar 
terlintas di pikiran tentang orangtuaku. Peristiwa saat mereka ditangkap terbayang lagi; 
ayahku diikat dan dipukuli berkali-kali sampai dia tidak dapat berdiri lagi ... sedangkan 
ibu dipaksa untuk berlutut, rambutnya dicukur habis dan wajahnya dilumuri dengan tinta 
hitam.  

Saat memikirkan mereka, aku bertanya pada diri sendiri, "Dimanakah mereka saat ini? 
Apakah mereka sudah meninggal? Apakah aku dapat melihat mereka lagi?" Aku tidak 
dapat menahan kepedihan dan airmata yang membanjiri wajahku.  

Aku tidak sadar kalau paman Shen juga terjaga, dan dia mendengar isakan tangisku. 
Dengan lembut dia meraih tanganku dan mencoba menghiburku. Kami duduk di 
tumpukan jerami kering tanpa bicara sepatah katapun. Beberapa saat kemudian, ketika 
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melihat airmata yang mulai mengering, dengan suara lembut paman Shen bertanya, 
"Apakah kamu masih mengantuk?"  

Aku dengan tegas menjawab, "Tidak, aku tidak mengantuk sama sekali." "Tahukah 
kamu, hari apakah ini?" tanya paman Shen. "Tidak secara pasti. Setahu aku, ini adalah 
minggu terakhir di tahun ini."  

Paman Shen lalu berkata, "Hari ini adalah tanggal 25 Desember, hari Natal. Hari ini kita 
merayakan kelahiran Yesus. Tetapi, tahukah kamu bagaimana penderitaan yang 
dialami Yesus sebelum Dia disalibkan?"  

Paman Shen berbicara seakan-akan tahu bahwa aku sedang memikirkan tentang 
bagaimana penderitaan yang dialami orangtuaku sebelum mereka ditangkap dan 
dibawa pergi entah ke mana. Paman Shen mengutip ayat- ayat dalam Injil Matius 27:28-
30, 'Mereka menanggalkan pakaian-Nya dan mengenakan jubah ungu kepada-Nya. 
Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepala-Nya, lalu 
memberikan Dia sebatang buluh di tangan kanan-Nya. Kemudian mereka berlutut di 
hadapan-Nya dan mengolok-olokkan Dia, katanya: "Salam, hai Raja orang Yahudi!" 
Mereka meludahi-Nya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya ke kepala-Nya.'  

Saat paman Shen mengucapkan ayat-ayat tersebut, hatiku tersentak. Melalui 
penderitaan yang dialami orangtuaku, aku mencoba membayangkan bagaimana 
penderitaan yang dialami Yesus, Allahku, sebelum Dia disalib dan bagaimana 
kematian-Nya. Paman Shen melanjutkan kutipan ayatnya, " ...tetapi seorang dari antara 
prajurit itu menikam lambung-Nya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah 
dan air." (Yohanes 19:34)  

Saat itu juga, seolah-olah hati aku merasakan kepedihan itu dan aku berkata dalam 
hati, "Yesus, ALLAH yang disembah orangtuaku dan paman Shen, adalah Allahku 
juga."  

Hari masih subuh saat itu, keadaan masih sepi dan dingin. Terhanyut oleh suasana saat 
itu, aku tidak tahu secara pasti kapan paman Shen mulai menyanyikan sebuah lagu, 
"Malam Kudus, sunyi senyap. Bintang- Mu gemerlap. Juruselamat manusia, telah 
datang ke dunia ..."  

Sejak saat itu, 20 tahun telah berlalu. Namun, aku masih merasa seperti hari kemarin. 
Aku masih dapat merasakan kehadiran paman Shen di sampingku dan mendengar 
nyanyiannya. Aku masih ingat dan mendengar paman Shen menceritakan tentang 
kelahiran Yesus:  

Yusuf dan Maria pergi ke Betlehem dari Nazareth untuk mendaftarkan diri. Mereka 
melakukan perjalanan sejauh 100 mil, yang sangat sulit bagi mereka karena Maria 
sedang mengandung. Malam itu, Yesus lahir di sebuah kandang, sama seperti "Grand 
Horsecart Inn" tempat dimana aku dan paman Shen bermalam saat itu. Di kandang 
yang dingin itu, palungan adalah satu-satunya tempat bagi bayi Yesus. Pada malam 

http://alkitab.mobi/?Matius+27%3A28
http://alkitab.mobi/?Yohanes+19%3A34
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yang dingin itulah Tuhan Yesus datang ke dunia ini dan memulai kehidupan- Nya 
sebagai Anak Allah. Pada malam itu, di sebuah tempat yang bersahaja, Tuhan Yesus 
telah lahir. Tempat yang tidak terlalu jauh dari Golgota, dimana 33 tahun kemudian Dia 
dipakukan di atas kayu salib.  

Di malam yang dingin, beribu tahun yang lalu, tidak ada Santa Claus, tidak ada lampu-
lampu gemerlap, tidak ada pohon Natal, tidak ada pertemuan keluarga ... malam yang 
dingin ... malam yang kudus!  

[[Catatan: Selama hidupnya Penulis telah dipenjarakan dua kali di China karena 
imannya kepada Yesus.]]  

 
Sumber: Kesaksian ini diterjemahkan dan diedit dari salah satu posting kesaksian 
dalam milis "e-Forum WPC." Judul Asli: "A True Story of Christmas in China"  

Surat Anda  

 
Dari: "Budi" <budi_id2000@> 
>Syalom, 
>Komisi dari dewasa muda di gereja kami telah merencanakan membentuk 
>sie Misi dan Pelayanan Sosial, dgn visi-nya adalah untuk menjadi 
>gereja yg misioner dan secara nyata menyatakan kasih Kristus bagi 
>mereka yang membutuhkan. 
> 
>Karena ditempat kami masih awam dalam bidang misi dan pelayanan, 
>kami mengharapkan dari redaksi JEMMI dapat membantu kami memberikan 
>saran, resources, lembaga misi dan hal-hal lain yang mungkin sangat 
>membantu kami dalam melakukan pelayanan tersebut. Selain itu 
>kegiatan-kegiatan yg praktis dan feasible sangat kami harapkan. 
> 
>Sebagai masukkan bagi redaksi, tujuan kami untuk tahun 2002 dalam 
>bidang misi dan pelayanan sosial adalah sbb: 
>Dlm hal misi: 
>~~~~~~~~~~~~~ 
>1. Membangun jaringan dgn lembaga2x misi yang sudah ada <kami sama 
> sekali buta dgn lembaga misi yg ada> 
>2. Mencari tahu bantuan2x yg dapat diberikan kepada lembaga misi 
> tsb dgn memperhatikan sumber daya yg ada. 
>3. Membangkitkan minat dan kesadaran jemaat dalam pekerjaan misi. 
>4. Mempersiapkan pengiriman utusan dlm "short mission trip" di 
> tahun 2003 
> 
>Untuk Pelayanan Sosial 
>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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>1. Melakukan pelayanan ke tempat2x sosial <RS, penjara, panti 
> asuhan dsb> {kami juga mengharapkan redaksi dapat memberikan 
> input untuk prosedur pelayanan seperti diatas} 
>2. Mengorganisir pemberian bantuan bagi orang2x miskin. 
> 
>Demikian apa yang dapat kami sampaikan dan kami sangat berharap 
>sekali e-JEMMI dapat membantu kami dalam hal ini. Terima kasih 
>atas bantuan dari e-JEMMI dan kiranya TUHAN memberkati. 
>Salam, Budi 

Redaksi: 
Bagi para pembaca e-JEMMi yang kebetulan bergerak dalam pelayanan misi dan 
pelayanan sosial seperti yang disebutkan di atas dan anda rindu untuk dapat membantu 
sdr. Budi, silakan menghubungi Staf Redaksi di alamat < staf-Misi@sabda.org > atau < 
endah@sabda.org >  

Untuk Sdr. Budi, kami bersyukur dengan semangat komisi dewasa muda di gereja 
anda, khususnya dalam pelayanan misi dan pelayanan sosial. Informasi dari para 
pembaca e-JEMMi akan kami salurkan kepada anda.  

 
URL/Link Edisi ini  

• Christian Reformed World Relief Committee http://www.crwrc.org/  
• FridayFax http://www.egroups.com/groups/FridayFax/  
• NEWSBRIEF < subscribe-brigada-orgs-missionmobilizers@XC.Org >  

'THE REAL "REASON FOR THE SEASON" -- JESUS CHRIST!' 

“  '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.crwrc.org/
http://www.egroups.com/groups/FridayFax/
http://alkitab.mobi/?Yesaya+6%3A8
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