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Di 21 Hari Panduan Doa 
Dunia Buddha

Selamat Datang 

“Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu 
menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam 

pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam 
doa!”  Roma 12: 11-12 Versi MSG
Peringatan abad pertama dari Rasul Paulus ini dapat dengan mudah 
ditulis pada tahun 2022. Sisa kekacauan dari pandemi, perang di 
Ukraina, penganiayaan pengikut Yesus di sebagian besar dunia, resesi 
ekonomi; Mudah untuk mengangkat tangan dan bertanya, “”Apa yang 
bisa dilakukan oleh seseorang?”””
Paul memberi kita jawabannya. Tetap fokus pada Firman Tuhan, 
harapan bahwa Dia akan merespons, dan berdoa dengan sungguh-
sungguh.”
Fokus khusus tahun ini pada negara Cina. Panduan ini berujung pada 
22 Januari, yaitu Tahun Baru Imlek. Kami menggambarkan delapan 
kota terbesar di Cina, dan kelompok orang tertentu di dalam kota itu 
untuk didoakan.”
Panduan Doa Dunia Buddha sedang diterjemahkan ke dalam 
delapan bahasa dan disebarkan melalui lebih dari 1000 jaringan 
doa di seluruh dunia. Anda akan ikut serta bersama lebih dari 2 juta 
pengikut Yesus dalam perantaraan untuk saudara Buddhis kita.”
Kami menyambut Anda untuk bergabung dengan kami, untuk tetap 
“”penuh semangat,”” dan untuk “”giat berdoa.””
Yesus adalah Tuhan!”

Kata Yesus: ”Angkat 
batu itu!” Marta, 
saudara orang yang 
meninggal itu, berkata 
kepada-Nya: ”Tuhan, ia 
sudah berbau, sebab 
sudah empat hari ia 
mati.” -  Jawab Yesus: 
”Bukankah sudah 
Kukatakan kepadamu: 
Jikalau engkau percaya 
engkau akan melihat 
kemuliaan Allah?”   
Yohanes 11: 39–40

Panduan Doa ini 
adalah undangan 

untuk kebangkitan
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Asal

 BuddhismAgama Buddha

Pangeran Gautama lahir di bagian 
selatan Nepal modern pada abad 
keenam SM. Menyadari tanda pada 
tubuh anak dan menubuatkan 

bahwa ia akan tumbuh menjadi penguasa dunia 
dan sebagai pembawa kedamaian. Ayahnya, 
menginginkan Gautama untuk menjadi penguasa 
besar, ia berusaha melindunginya dengan 
memberikan kehidupan mewah.

Namun, pada usia 29, Gautama terpapar pada 
penderitaan di luar istana tempat ia tinggal. 
Akibatnya ia menghabiskan enam tahun sebagai 
petapa yang berkeliaran untuk mencari solusi  
masalah penderitaan. Sia-sia ia mencoba berbagai 
teknik meditasi, berharap untuk wawasan. Akhirnya, 
dia memutuskan untuk duduk di bawah pohon 
Bodhi sampai dia mencapai pencerahan yang dia 
cari. Meskipun tergoda oleh Mara (yang Jahat), ia 
bertahan dan akhirnya mencapai apa yang ia yakini 
sebagai realisasi kebenaran tertinggi. Sejak saat itu 
ia dianggap sebagai “Buddha”, yang berarti “Yang 
Terbangun” atau “Yang Tercerahkan”.

terus berlanjut
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Ajaran Buddha
(disebut dharma*)
Sang Buddha menemukan teman sejatinya dalam 
mencari pencerahan dan menyampaikan khotbah 
pertamanya pada mereka. Tidak seperti kebanyakan 
agama, tidak ada ikut campurnya dewa tertinggi. 
Sebaliknya ia menguraikan “Empat Kebenaran Mulia”:

1. 1. Hidup penuh dengan penderitaan.
2. 2. Penderitaan muncul dari ketidaktahuan 

dan keinginan.
3. 3. Penderitaan hanya dapat berhenti 

dengan mengakhiri ketidaktahuan dan 
keinginan.

4. 4. Cara untuk mengakhiri ketidaktahuan 
dan keinginan adalah melalui “Jalan 
Tengah” atau “Jalan Utama Berunsur 
Delapan”.

“Penderitaan” menurut Sang Buddha muncul karena 
kita berpegang teguh pada hal -hal yang tidak kekal yang 
membuat kita semua terperangkap dalam proses kematian 
dan kelahiran kembali yang berkelanjutan di mana segala 
sesuatu, bahkan diri seseorang, merupakan ketidakkekalan 
dan sebuah ilusi. Satu-satunya cara untuk melepaskan 
siklus kelahiran kembali yang tak ada habisnya adalah 
dengan berjalan di “Jalan Tengah”, menghindari kekerasan 
dan hidup dengan kebenaran pemahaman, pemikiran, 
ucapan, perilaku, mata pencaharian, upaya, perhatian, dan 
akhirnya konsentrasi yang tepat. Tujuan akhir bukanlah 
persekutuan abadi dengan Tuhan, melainkan-seperti nyala 
lilin yang padam-sebuah keadaan di mana nafsu keinginan 
berakhir.

Latihan Buddha 
sesungguhnya di 
masa sekarang
Orang-orang melihat Buddhisme sebagai 
agama rakyat mereka sendiri, meskipun itu 
tidak berhubungan dengan dewa tinggi. 
Dengan demikian, ini seperti selimut yang 
jatuh pada budaya yang ada dan sesuai dengan 
pemandangan di bawahnya. Di Tibet, agama bon 
perdukunan dilapisi dengan biara-biara Buddha 
untuk meditasi. Di Buddhis Thailand, orang awam 
menawarkan biksu rokok di mangkuk sedekah 
mereka; Namun, dalam Buddhis Bhutan, merokok 
merupakan sebuah dosa. Dewan Buddhis 
Thailand secara ketat melarang penahbisan 
wanita dan melarang perempuan memasuki 
tempat-tempat suci di dalam tanah kuil, namun 
Nepal dan Inggris menahbiskan biksu perempuan. 
Buddha Kamboja tidak berdiskusi di kuil tentang 
perawatan terhadap lingkungan, sementara umat 
Buddha Barat memasukkan aktivisme lingkungan 
ke dalam praktik dharma mereka.

* Untuk kejelasan, panduan ini mengikuti ejaan bahasa 
Sanskerta istilah Buddha, dibanding ejaan Pali. Dharma 
berbentuk dalam ejaan bahasa Sansekerta; Ejaan Pali 

adalah Dhamma.

Agama Buddha
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Ada tiga aliran besar Agama Buddha:
Theravada, Mahayana dan Tibet.

Agama Buddha Theravada
Muncul dari Sri Lanka, di mana khotbah dan ajaran 
Buddha pertama kali dikanonisasi. Aliran ini berfokus 
pada pencapaian pencerahan melalui meditasi pribadi 
dan perbuatan baik. Myanmar, Thailand, Kamboja, 
dan Laos mengikuti aliran ini.

Agama Buddha Mahayana 
Muncul berdasarkan teks yang dikaitkan dengan 
Buddha, yang mengajarkan bahwa Bodhisattva, atau 
makhluk yang tercerahkan, dapat memilih untuk 
menunda memasuki Nirvana (tujuan pembebasan 
spiritual utama) untuk membebaskan makhluk hidup 
lain dari penderitaan karma mereka (berdasarkan 
tindakan masa lampau seseorang). Aliran agama 
Buddha ini secara tradisional dipraktikkan di Cina, 
Jepang, Vietnam dan Semenanjung Korea.

Agama Buddha Tibet 
Muncul di India pada abad keenam, berfokus pada 
percepatan pencerahan melalui praktik ritual dan 
memvisualisasikan bodhisattva surgawi.
Dalam beberapa tahun terakhir orang Barat telah 
menganut berbagai bentuk agama Buddha yang 
berfokus terutama pada pencarian kedamaian batin. 
Beberapa diantaranya telah bergabung dengan 
biara-biara Theravada, mencari pemurnian spiritual 
melalui meditasi dan dengan mengikuti lima aturan 
perilaku dasar. Beberapa yang lain telah mengabdikan 
diri pada lama (Biksu) Tibet, mempelajari teks -teks 
Tibet dan belajar nyanyian. Yang lain lagi mengikuti 
bentuk kebarat -baratan yang memadukan tradisi Asia 
bersamaan dengan gagasan Buddhisme Barat. Mereka 
sering melanjutkan pekerjaan mereka sebelumnya 
dan mengenakan pakaian sehari -hari, namun 
menghabiskan waktu dalam meditasi dan menghadiri 
pertapaan.

Dalam beberapa tahun terakhir orang Barat telah 
menganut berbagai bentuk agama Buddha yang 
berfokus terutama pada pencarian kedamaian 
batin. Beberapa diantaranya telah bergabung 
dengan biara-biara Theravada, mencari 
pemurnian spiritual melalui meditasi dan dengan 
mengikuti lima aturan perilaku dasar. Beberapa 
yang lain telah mengabdikan diri pada lama 
(Biksu) Tibet, mempelajari teks -teks Tibet dan 
belajar nyanyian. Yang lain lagi mengikuti bentuk 
kebarat -baratan yang memadukan tradisi Asia 
bersamaan dengan gagasan Buddhisme Barat. 
Mereka sering melanjutkan pekerjaan mereka 
sebelumnya dan mengenakan pakaian sehari 
-hari, namun menghabiskan waktu dalam 
meditasi dan menghadiri pertapaan.

Agama Buddha
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Negara dengan lebih dari 1.000.000 Buddha

Sumber Data: Todd M. Johnson dan Brian J. Grim, eds., Basis Data Agama Dunia (Leiden/Boston: Brill, diakses Oktober 2022)
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Negara
Populasi Nega-

ra 2020
Populasi Bud-

dha 2020
Persentase 

2020

Cina 1,439,324,000 228,117,000 15.8%

Jepang 126,476,000 70,539,000 55.8%

Thailand 69,800,000 60,846,000 87.2%

Vietnam 97,339,000 47,334,000 48.6%

Myanmar 54,410,000 40,469,000 74.4%

Srilanka 21,413,000 21,413,000 68.0%

Kamboja 1,6719,000 14,380,000 86.0%

Korea Selatan 51,269,000 12,637,000 24.6%

India 1,380,004,000 9,799,000 0.7%

Negara
Populasi nega-

ra 2020
Populasi Bud-

dha 2020
Persentase 

2020

Taiwan 23,817,000 6,304,000 36.5&

Amerika Serikat 331,003,000 4,300,000 1.3%

Laos 7,276,000 3,815,000 52.4%

Nepal 29,137,000 3,546,000 12.2%

Indonesia 273,524,000 2,185,000 0.8%

Mongolia 3,278,000 1,906,000 58.1%

Malaysia 32,366,000 1,712,000 5.3%

Bangladesh 164,689,000 1,182,000 0.7%

Hongkong 7,497,000 1,170,000 15.6%
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Penganut Buddha di seluruh dunia
Kota-kota dengan persentase umat Buddha yang menonjol dari populasi negara.

6
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Mongolia
2 Januari Buddhisme merupakan agama “resmi” 

Mongolia, yang dipraktikkan oleh 
hampir 60% orang. Hubungan dekat dengan 
Buddhisme Tibet sudah ada sejak dari 500 
tahun yang lalu.

Invasi Komunis tahun 1939 hampir 
memberantas Buddhisme, menghancurkan kuil 
-kuil dan membunuh atau mengasingkan para 
biksu. Baru-baru ini pada tahun 1990 hanya ada 
satu biara yang digunakan hanya oleh 100 biksu 
(lama).

Mayoritas orang Mongolia tinggal di seberang 
perbatasan di China. Alkoholisme merupakan 
masalah yang selalu ada, begitu juga status 
mereka sebagai etnis minoritas yang tidak 
diterima dengan baik oleh orang China. 
Pelecehan dalam keluarga dan tingkat 
perceraian yang tinggi menambah rasa 
keterasingan mereka.

Praktik keagamaan kontemporer melibatkan 
penyembahan berhala Buddha. Ada keyakinan 
bahwa semakin mahal patung yang mampu 
Anda sembah, semakin baik perlindungan dan 
bantuan yang akan Anda nikmati. Kegagalan 
untuk menerima bantuan ilahi ini dikaitkan 
dengan “”patung murah”” atau kegagalan untuk 
melakukan ritual tahunan dengan benar yang 
diperlukan untuk menangkal keburukan dan 
membawa keberuntungan.

Karakteristik lain dari ibadah Mongolia adalah 
animisme. Hubungan antara manusia dan 
alam adalah hal mendasar; Pohon, gunung, 
dan hewan dianggap sakral. Pembakaran 
dupa mengiringi ibadah ini. Kuil menyediakan 
“selotip selofan yang diberkati” yang dipasang 
di jendela mobil untuk melindungi terhadap 
kecelakaan.

Cara untuk berdoa:

 ◉ Bahwa komunitas Kristen (3% dari populasi) 
akan diberdayakan untuk berbagi iman mereka.

 ◉ Berdoa agar kesempatan pendidikan diperluas 
ke anak-anak Mongolia, dan bahwa pekerja 
anak dihapuskan.

 ◉ Meminta pembebasan dari alkoholisme dan 
pemulihan keluarga

 ◉ Berdoa untuk pembebasan dari praktik 
perdukunan dan okultisme

“Hubungan antara manusia dan 
alam adalah hal mendasar; 
Pohon, gunung, dan hewan 

dianggap sakral.

“Janganlah menyimpang untuk mengejar 
dewa kesia-siaan.

yang tidak berguna.
dan tidak dapat menolong.

karena semuanya itu adalah kesia-siaan 
belaka!”

1 Samuel 12:21 (versi MSG)
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Jepang
3 Januari Sementara Jepang secara tradisional telah 

diklasifikasikan sebagai negara Buddhis, 
kenyataannya bahwa negara ini menjadi semakin pasca-
agama. Beberapa praktik dilanjutkan: mengunjungi 
dan memelihara makam leluhur, mengenakan jimat 
keberuntungan, dan mencatat kelahiran di kuil Buddha 
setempat.

Meski begitu, A warga negara Jepang, terutama yang 
berusia di bawah 50 tahun, tidak mengidentifikasi 
sebagai pemeluk agama apa pun. Dalam masyarakat 
yang sangat kompetitif ini sering dianggap “”lemah”” 
untuk beragama. Beberapa menyebut Jepang “”negara 
adidaya tanpa pedoman moral.””

Salah satu hasil dari ennui ini adalah tingginya angka 
bunuh diri, terutama di kalangan anak muda. Lebih dari 
30.000 kasus bunuh diri setiap tahunnya.

Banyak orang Jepang akan memilih aspek Shintoisme, 
Buddhisme, dan praktik okultisme atau animistik dan 
mengembangkan “”keyakinan pribadi”” mereka tanpa 

kepedulian tentang kontradiksi. Penekanan besar dalam 
sistem kepercayaan ini adalah bahwa para dewa ada di 
mana -mana, di batu, pohon, awan, rumput, dll.

Karena sangat sedikitnya orang Kristen di Jepang, ada 
masalah memperoleh Alkitab dan literatur berbasis 
agama lainnya. Terkait hal ini adalah fakta bahwa 
banyak dari para pendeta saat ini yang sudah lanjut usia, 
namun tidak dapat pensiun karena tidak ada orang yang 
meneruskan untuk mengambil alih jemaat mereka.

Mayoritas komunitas Kristen di Jepang adalah wanita. 
Karena mereka bekerja berjam -jam, pria tidak punya 
waktu untuk agama. Ini menjadi masalah yang 
menguatkan diri- beberapa pria di gereja menegaskan 
kesalahpahaman bahwa gereja terutama merupakan 
tempat bagi wanita.

Cara untuk berdoa:
 ◉ Dengan tingkat kelahiran terendah di dunia 

dan harapan hidup tertinggi, Jepang memiliki 
populasi yang menua dengan cepat. Berdoalah 
untuk lebih banyak panti jompo Kristen dan 
rumah sakit, serta petugas kesehatan Kristen 
dari negara lain untuk mengisi posisi.

 ◉ Minta pada Tuhan untuk menghapus roh 
khayalan yang mengarah pada penyembahan 
okultisme.

 ◉ Berdoa agar generasi baru para pemimpin 
Kristen dikembangkan di Jepang

“
Penekanan berat dalam sistem 
kepercayaan ini adalah bahwa 

Tuhan itu ada
Di mana pun, di batu, pohon, 

awan, rumput, dll.

“Seluruh bumi akan mengakui Tuhan dan kembali 
kepada -Nya. Semua keluarga bangsa akan sujud di 

hadapannya.”

Mazmur 22:27 (Versi NIV)
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4 Januari Vietnam merupakan salah satu dari sedikit 
negara komunis yang tersisa di dunia. 

Meskipun ekonomi telah mengintegrasikan 
prinsip -prinsip kapitalistik untuk memicu 
perkembangannya, mayoritas penduduk masih 
menderita penindasan yang berkelanjutan dan 
meningkatnya masalah sosial.

Secara spiritual orang Vietnam masih 
menyembah leluhur serta campuran spiritual 
yang mencakup agama Buddha, Taoisme, dan 
Konghucu. Ketika negara ini telah menjadi lebih 
makmur, ada kelas menengah yang tumbuh yang 
merangkul materialisme.

Namun demikian, sebuah gereja yang tumbuh 
dan menyaksikan muncul dari bertahun-tahun 
penganiayaan. Di kedua gereja Katolik dan 
Protestan ada visi misionaris yang berkembang. 
Secara signifikan, ada 119 kelompok orang 

yang berbeda di Vietnam dan gereja melayani 
kebanyakan dari mereka.

Diaspora Vietnam melihat banyak orang datang 
untuk beriman dan membawa Injil kembali 
ke Vietnam. Secara signifikan, karena mereka 
akrab dengan kebiasaan dan tradisi keagamaan 
negara, yang dapat menyampaikan kisah tentang 
Tuhan Pencipta dan Putra-Nya Yesus dengan 
menyebutnya sebagai “Ong Troi,” kekuatan 
peringkat tertinggi yang menciptakan surga dan 
bumi.

Perkembangan positif lain dalam pertumbuhan 
gereja Kristen adalah gerakan pemuridan di 
kalangan wanita. Perkembangan ini meluas ke 
banyak daerah dan desa.

Cara untuk berdoa:
 ◉ Berdoa untuk meramaikan Gereja Vietnam 

terus-menerus agar Yesus dapat dikenal di 
seluruh bangsa.

 ◉ Berdoalah agar pengikut Yesus 
menyampaikan kabar baik dengan cara yang 
mudah dipahami dan diterima sepenuhnya 
oleh umat Buddha Vietnam.

 ◉ Meminta agar orang-orang meninggalkan 
penyembahan leluhur dan menemukan 
kebenaran dalam Ketuhanan.

“Diaspora Vietnam melihat 
banyak orang datang untuk
Beriman dan membawa Injil 

kembali ke Vietnam.

“Ia membuat segala sesuatu indah 
pada waktunya. Ia memberikan kekekalan 

dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat 
menyelami

pekerjaan yang dilakukan Tuhan dari awal sampai 
akhir.”

Pengkhotbah 3:11 (Versi NIV)

Vietnam
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Kamboja
5 Januari Buddhisme Theravada telah menjadi agama 

nasional Kamboja sejak abad ke-15. Setiap 
desa memiliki kuil yang didukung dan dikelola 
oleh semua orang di desa, bahkan oleh yang 
paling miskin sekalipun. Kuil lokal ini sering kali 
berupa bangunan kecil dan menjemukan dengan 
representasi Buddha yang terbentuk secara kasar 
di dalamnya.

Kuil-kuil di kota lebih besar, berornamen, dan 
memiliki patung Buddha yang mengesankan. 
Namun memiliki ibadah yang sama: membakar 
dupa, sujud permohonan, dan berusaha 
menenangkan segudang roh yang mengendalikan 
dunia.

Meskipun pengabdian ini Kamboja tetap miskin 
dan sering menjadi korban trauma sosial 
masa lalu di bawah Khmer Merah. Setengah 
dari anggaran pemerintah ditanggung oleh 

bantuan asing. Kesempatan mengenyam 
pendidikan sangat terbatas. Kejahatan merajalela, 
perdagangan manusia, panti asuhan yang 
mencari keuntungan, dan perdagangan seks 
merajalela.

Kata bahasa Khmer untuk kebahagiaan dan 
kedamaian pribadi adalah sok. Kamboja berusaha 
mencapai Sok dengan menenangkan roh dan 
memakai jimat. Upaya ini tidak memberikan 
kedamaian rohani, ini hanya dapat datang melalui 
hubungan dengan Yesus yang hidup.

Terlepas dari perhatian pada tradisi Buddhis dan 
mendapatkan pahala, orang-orang Kamboja 
mencari secara spiritual. Ini adalah lapangan 
terbuka bagi Tuhan.

Cara untuk berdoa:
 ◉ Berdoa agar para pengikut Yesus di Kamboja 

akan memimpin dalam penyembuhan luka yang 
masih tersisa dari genosida Khmer Merah.

 ◉ Meminta agar umat Buddha Kamboja 
mengetahui bahwa Yesus adalah Pembawa 
Kedamaian dan satu-satunya cara untuk 
mencapai Sok.

 ◉ Berdoa untuk pembebasan dan keselamatan 
bagi jutaan anak dalam perbudakan dengan 
kerja paksa, perdagangan manusia, dan 
perdagangan seks.

“Setiap desa memiliki kuil yang 
didukung dan dikelola

oleh semua orang di desa, 
bahkan oleh yang paling 

“Saya mengungkapkan diri kepada mereka yang 
tidak memintanya ; Saya ditemukan oleh mereka 

yang tidak mencari saya.
Kepada sebuah negara yang tidak memanggil nama 

saya, saya berkata, “Ini saya, di sini sebagai saya.”

Yesaya 65: 1 (Versi NIV)
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Diaspora 
Buddha

6 Januari Banyak penganut agama Buddha hidup 
dalam kemiskinan. Anak-anak dijual 

untuk membayar hutang, alkoholisme 
adalah masalah umum, dan hidup adalah 
upaya konstan untuk ‘mendapat pahala’.

Ketika kesempatan untuk pergi ke negara 
lain untuk bekerja atau pendidikan muncul 
dengan sendirinya, sebagai umat muda 
Buddha, manfaatkanlah. Cara lain agar 
mereka dapat pindah adalah dengan 
kerabat yang telah pergi sebelumnya dan 
dapat membantu mereka beremigrasi. 
Banyak wanita muda akan menikah dengan 
warga negara asing dan pergi ke negara 
mereka.

Namun yang sering terjadi adalah mereka 
sampai di lokasi baru tetapi merasa sangat 

sulit untuk berasimilasi dengan budaya 
baru. Bahasa dan adat istiadat sangat 
berbeda dan seringkali diabaikan atau 
terkadang didiskriminasi.

Kuil Buddhis dapat memberikan beberapa 
kebiasaan yang akrab, namun para biksu 
dapat berbuat banyak untuk meringankan 
kesepian dan frustrasi.

Banyak dari orang-orang ini akan bersedia 
membahas hal-hal spiritual jika ada 
seseorang yang mau meluangkan waktunya.

Bagaimana Anda bisa terhubung dengan 
umat Buddha di kota Anda untuk 
menceritakan kisah Yesus Anda dan pesan 
Injil pada mereka?

Cara untuk berdoa:

 ◉ Berdoa agar pengikut Yesus Barat secara aktif 
mencari umat Buddha di antara mereka dan 
memperkenalkan Pembawa Kedamaian.

 ◉ Meminta agar penganut latar belakang Buddha 
yang tinggal di luar negeri menjadi murid dan 
memberitahu keluarga mereka di kampung 
halaman juga, agar mereka juga dapat menjadi 
murid.

“
Bagaimana Anda bisa terhubung 

dengan umat Buddha di kota 
Anda untuk menceritakan

kisah Yesus Anda dan pesan Injil 
pada mereka?

“Orang asing yang tinggal bersamamu harus sama 
bagimu sebagai penduduk asli di antara kamu, 

kasihilah dia seperti dirimu sendiri, karena kamu 
juga orang asing dahulu di tanah Mesir; Akulah 

Tuhan, Tuhanmu.”

Leviticus 19:34 (Versi NIV)
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 7 Januari Keyakinan Buddhis di negara 
Asia yang lebih dari 7 juta ini 
didorong oleh upaya untuk 

menenangkan roh dan “mendapat 
pahala.” Karena sebagian besar penduduk 
tinggal di pedesaan, desa agraris, hal ini 
mengakibatkan tradisi yang mengikuti 
secara membabi buta. 

Di pesta pernikahan, para tamu 
mengikatkan benang kapas putih tipis 
ke pergelangan tangan pengantin baru 
untuk memberkati mereka dan menangkal 
kejahatan. Ketika seorang anak lahir, 
penduduk desa berkumpul untuk 
mengikat tali kapas yang “”diberkati”” ke 

pergelangan tangan bayi untuk menjaga 
agar 32 roh penduduk yang baik tetap 
di tempatnya. Setahun sekali desa 
membentangkan beberapa meter tali dari 
kuil ke setiap rumah.

Meskipun demikian, dan bahkan dalam 
menghadapi penganiayaan pemerintah, 
Gereja Kristen di Laos tumbuh dengan 
pesat. Penduduk asli Laos memimpin 
hampir semua gereja dan upaya 
penginjilan. Gereja Injili Lao yang 
“disetujui” serta banyak gereja rumah 
bawah tanah mendorong pertumbuhan 
ini. Namun, sebagian besar jemaat ini 
tidak memiliki pendeta yang terlatih.

Cara untuk berdoa:

 ◉ Umat Kristiani yang sebagian besar berlatar 
belakang suku sekarang berjumlah 3% dari 
populasi Lao. Berdoa agar mereka berhasil 
memuridkan di antara banyak tetangga Buddhis 
mereka.

 ◉ Berdoa untuk pelatihan kepemimpinan bagi 
banyak pemimpin gereja rumah.

 ◉ Meminta agar dalam menghadapi maraknya 
penganiayaan, pengikut Yesus akan berserah 
sepenuhnya pada Tuhan.

“Meskipun demikian, dan 
bahkan dalam menghadapi
Penganiayaan pemerintah, 

Gereja Kristen di Laos tumbuh 
dengan pesat

“Tinggallah di dalam Aku dan Aku di dalam kamu. 
Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari 

dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok 
anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau 

kamu tidak tinggal di dalam Aku.”

Yohanes 15: 4 (Versi NIV)

Laos
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China
Keadaan 
Agama di

R  epublik Rakyat China secara resmi adalah negara ateis, namun ada lima agama yang diakui oleh pemerintah: Buddhisme, Taoisme, 
Katolik, Protestan, dan Islam. Dalam beberapa tahun terakhir telah 

terjadi peningkatan toleransi terhadap Konghucu dan agama rakyat China 
sebagai bagian dari warisan budaya China. 

Kekristenan diperkenalkan kembali ke Cina pada abad ke-16 oleh para misionaris 
Yesuit. Selama Revolusi pada tahun 1949, para misionaris Kristen diusir dari 
negara dan gereja ditutup. Sebagai bagian dari reformasi ekonomi pada akhir 
tahun 1970-an, pembatasan kegiatan keagamaan dilonggarkan.

Saat ini warga negara China yang berusia di atas 18 tahun hanya diizinkan untuk 
bergabung dengan kelompok Kristen yang “secara resmi disetujui” yang terdaftar 
di Pemerintah. “”Gerakan patriotik Tiga-Diri”” Protestan merupakan salah 
satunya.

Gerakan pengikut Yesus yang tumbuh tercepat terjadi dalam gerakan gereja 
rumah bawah tanah. Anggota jemaat ini dianggap sebagai ‘mayoritas bisu’ orang 
Kristen di China.

Untuk Panduan Doa 21 Hari ini, kami fokus pada delapan kota di China. Di setiap 
kota kami membuat profil satu kelompok orang dan meminta Anda berdoa agar 
nama Yesus dikenal dalam kelompok itu. Banyak orang yang telah bermigrasi 
ke kota-kota untuk mempertahankan hubungan dekat dengan provinsi dan desa 
asal mereka serta mencoba untuk kembali setiap tahun.

Berdoa agar pusat-pusat kota ini akan menjadi “”pusat penyebaran””, 
menciptakan efek riak dari penganut yang bepergian ke seluruh negeri berbagi 
dengan kelompok rakyat mereka.
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Ways To Pray:

Beijing
8 Januari

Beijing merupakan ibu kota Republik Rakyat China. 
Beijing merupakan ibu kota terpadat di dunia 

dengan lebih dari 21 juta penduduk.

Cara untuk berdoa:

 ◉ Berdoa untuk 50 gereja rumahbaru 
yang mempermuliakan Kristus di antara 
kelompok-kelompok orang-orang Beijing.

 ◉ Berdoa untuk Alkitab dalam bahasa isyarat 
China dan Jinyu China.

 ◉ Berdoa untuk Yohanes 17 Keesaan di antara 
para pemimpin gereja rumah di Beijing.

 ◉ Berdoa untuk ratusan juta penduduk 
pedesaan yang telah pindah ke pusat 
kota China seperti Beijing. Jutaan orang 
tidak dapat menghidupi keluarga mereka 
dan berakhir di kota tanpa layanan sosial 
dasar atau kesempatan pendidikan, yang 
menciptakan kepadatan penduduk dan 
pengangguran.

 ◉ Berdoa agar Tuhan membatasi pelanggaran 
hukum dan kubu aborsi (13 juta aborsi 
setiap tahunnya di China).

Han mewakili mayoritas rakyat Cina dan 
dalam banyak hal menentukan apa yang 
dianggap dan tidak dianggap sebagai 
orang China. Han merupakan kelompok 
etnis mayoritas di China, yang merupakan 
92% dari penduduk daratan. Mereka juga 
merupakan kelompok etnis terbesar di 
dunia, dengan 18% dari semua penduduk 
di Bumi merupakan seorang Han.

Han mengambil nama mereka dari dinasti 
Han, yang, meskipun bukan dinasti yang 
pertama kali menyatukan China, namun 
mewakili era tenang politik dan seni. Han 
juga dinasti di mana sejarawan paling 
berpengaruh di China hidup dan menulis, 
dan dinasti yang akan terus diromantisir 
melalui literatur selama ribuan tahun 
mendatang.

Orang Han merupakan penganut dari 
berbagai tradisi keagamaan. Banyak orang 
Buddha, yang lain mengikuti Konghucu, 
atau Tao. Namun ada banyak umat Katolik 
dan Kristen baik di China dan 53 negara 
di seluruh dunia dengan penduduk China 
Han.

Orang China Han

Cara untuk berdoa:
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Xining
9 Januari

Xining merupakan ibu kota provinsi Qinghai di 
China barat dan kota terbesar di dataran tinggi 

Tibet. Xining memiliki populasi 1,6 juta.

 ◉ Berdoa untuk 50 gereja rumah 
yang dibangun dalam 10 kelompok 
orang di kota ini.

 ◉ Berdoa untuk Alkitab di Tibet, 
Amdo, Khams Tibet, dan Tu.

 ◉ Berdoa agar 10.000 misionaris 
dibesarkan dan dikirim ke jendela 
10/40 untuk membagikan Injil!

 ◉ Berdoa untuk kebangkitan kampus 
di Universitas Qinghai.

 ◉ Berdoa agar Yesus memutus kuasa 
Buddhisme Tibet atas kota ini.

Pemerintah China tidak mengakui Wutun sebagai 
kelompok orang yang terpisah tetapi termasuk 
mereka di bawah kebangsaan Tu. Wutun menolak 
penggolongan ini dan bersikeras pada status 
mereka sendiri.

Buddhisme Tibet merupakan satu-satunya 
agama di Wutun. Mereka adalah penganut 
fanatik. Seluruh identitas etnis mereka terikat 
dalam agama mereka. Meskipun mereka tidak 
memiliki kuil sendiri, wutun sering mengunjungi 
kuil Tibet di daerah Tongren. Seperti halnya umat 
Buddha, Wutun percaya bahwa mereka akan 
berakhir dalam keadaan kebahagiaan setelah 
kematian. Tetapi menjadi lebih baik dan lebih 
istimewa, mereka percaya bahwa mereka akan 
pergi ke sana secara langsung, sementara umat 
Buddha lain mencapai pencerahan hanya setelah 
melalui banyak cobaan dan ujian.

Banyak warga Wutun yang menjadi seniman 
terampil. Adegan Buddhis dan Sang Buddha 
sendiri adalah subjek yang paling umum dari 
lukisan mereka. Mereka mengklaim keterampilan 
artistik mereka muncul karena tentara asli belajar 
seni di Nepal.

Wutun memiliki kurangnya pengetahuan yang 
hampir tidak ada tentang keberadaan kekristenan

Orang Wutun

Cara untuk berdoa:
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Ways To Pray:

Hohhot
10 Januari

Hohhot merupakan ibu kota Mongolia bagian dalam 
dengan populasi daerah metro 3,1 juta jiwa

Jin merupakan bagian yang lebih besar 
dari penduduk China Han, namun 
dipisahkan oleh bahasa “”Utama”” 
mereka, Jinyu. Banyak yang tinggal di 
tempat yang secara historis dianggap 
sebagai salah satu bagian China yang 
paling terbelakang dan jauh. Jin 
dituturkan di 175 kota dan kabupaten 
di seluruh China Utara.

Diperkirakan ada 1,2 juta penganut Jin 
di seluruh China, ini dalam populasi 50 
juta. Satu kota, Hebei, di mana lebih 
dari 10 juta penutur Jin tinggal - adalah 
wilayah Katolik terkuat di China dengan 
lebih dari 800.000 anggota gereja. Dua 
pertiga dari populasi provinsi Shanxi 
merupakan Jin. Penelitian terbaru 
menunjukkan ada 200.000 Protestan 
di provinsi Shanxi saja.

Berdoa agar penganut ini akan menjadi 
penyebar Injil bagi Jin Diaspora.

Orang China Jin

Cara untuk berdoa:
 ◉ Berdoa untuk 50 gereja rumah yang dibangun 
dalam 4 kelompok orang di kota ini.

 ◉ Berdoa untuk Alkitab dalam bahasa China, 
Jinyu.

 ◉ Berdoa agar misionaris Pribumi dibesarkan 
dan dikirim ke Mongolia bagian dalam 
untuk menyebarkan Injil.

 ◉ Berdoa bagi keluarga di gereja-gereja 
rumah untuk menyelamatkan dan 
mengadopsi anak yatim. Berdoa agar 
para misionaris anak-anak merasakan 
keberanian dari Tuhan dan tidak mengalami 
siksaan mental atau spiritual saat mereka 
mengikuti rencana Tuhan.

 ◉ Berdoa agar Tuhan mengikat kekuatan 
agama Buddha yang terletak di Kuil Da Zhao 
dan melepaskan cahaya Injil kemuliaan 
Kristus atas mereka.
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Chengdu
11 Januari

Chengdu merupakan ibu kota provinsi Sichuan 
China barat daya. Sejarah Chengdu tanggal 

setidaknya abad ke-4 SM. Chengdu merupakan 
rumah bagi Pusat Penelitian Panda raksasa dan 

memiliki populasi 16,5 juta jiwa.

 ◉ Berdoalah untuk 50 gereja rumah 
dibangun yang dipimpin oleh Roh 
di masing-masing dari 19 kelompok 
orang di kota ini!

 ◉ Berdoa untuk sebuah Alkitab dalam 
bahasa Mawo dan Mianchi Qiang.

 ◉ Berdoa agar 10.000 misionaris 
disebar dari kota ini ke negara-
negara jendela 10/40.

 ◉ Berdoa untuk kebangkitan doa 
anak-anak yang hebat di kota ini.

 ◉ Berdoa agar Tuhan mengikat Roh 
Ketakutan dan Intimidasi.

Pada suatu waktu dalam sejarah ada 62 
suku Qiang yang unik. Sebagian besar 
telah berasimilasi menjadi orang -orang 
yang lebih besar atau menghilang begitu 
saja. Nama “”Qiang”” berarti penggembala 
dan selama berabad-abad merupakan 
deskripsi umum untuk sejumlah besar 
suku nomaden.

Saat ini ada sembilan bahasa dan kelompok 
Qiang yang berbeda, semuanya tinggal 
terutama di provinsi Sichuan. Jumlah 
Mianhi Qiang sekitar 30.000, dengan 200 
pengikut Yesus yang dikenal. Banyak dari 
mereka telah pindah ke Wenchuan untuk 
menghindari penganiayaan di daerah asal 
mereka.

Chengdu merupakan kota terbesar di 
Sichuan, dengan populasi penduduk 
Qiang yang tinggal dalam komunitas yang 
erat di dalam kota. Biasanya orang muda 
yang pindah, berharap mencari pekerjaan 
agar mereka dapat menghidupi keluarga 
dirumah.

Orang Mianchi Qiang

Cara untuk berdoa:
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Wuhan
12 Januari

Wuhan merupakan ibu kota provinsi Hubei. Dan 
menjadi kota terpadat di Cina tengah dengan 

populasi lebih dari 11,4 juta orang.

 ◉ Berdoa untuk 50 gereja rumah 
yang memperluas Kristus dalam 5 
kelompok orang di kota ini.

 ◉ Berdoa untuk Alkitab di Miao, 
Xiangxi Barat.

 ◉ Berdoa agar orang Kristen memiliki 
pengaruh dalam ilmu pengetahuan, 
perawatan kesehatan, dan pasar 
demi Injil.

 ◉ Berdoa untuk kebangkitan di 
universitas-universitas besar 
Wuhan.

 ◉ Berdoa agar Tuhan mencopot 
kekuatan Buddhisme di 4 kuil 
Buddha utama di kota ini.

Tujia, yang namanya berarti “”penduduk asli”” atau 
“”pribumi,”” merupakan salah satu kebangsaan 
yang diakui secara resmi oleh China. 170.000 warga 
Tujia dapat berbicara bahasa mereka. Pendidikan 
dilakukan dalam bahasa Tujia sampai kelas tiga; 
Setelah itu, memakai Mandarin.

Tujia mempraktikkan upacara Nuo (pengusiran 
setan). Tujia membangkitkan roh Fuxi dan Nuwa 
- manusia pertama menurut legenda China. 
Upacara ini mencakup perbuatan supernatural 
seperti menaiki tangga pisau tajam dan berjalan di 
atas bara atau gelas panas.

Tujia menganggap mata banteng sebagai simbol 
kemenangan kebaikan atas kejahatan. Motif 
umum lainnya termasuk ular dan harimau putih.

Misionaris Katolik dan Protestan Roma pertama 
kali memasuki daerah Tujia dengan Injil menjelang 
akhir abad ke-19 dan mendirikan beberapa gereja, 
sekolah, dan klinik medis di daerah Tujia. Hari ini 
diperkirakan ada antara 13.000 dan 30.000 orang 
Kristen Tujia, jumlah yang sangat kecil untuk 
kelompok sebesar itu.

Orang Tujia

Cara untuk berdoa:
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Kunming
13 Januari

Kunming, ibu kota modern dan pusat transportasi 
provinsi Yunnan selatan China. Dikenal karena 

formasi taman dan batu kapur, serta populasi pelajar 
yang besar. Populasiny sebesar 7 juta. Kunming 

dianggap sebagai salah satu kota besar yang paling 
“layak huni” di China dengan tahun moderat di 

sekitar iklim dan sedikit atau tidak ada polusi.

 ◉ Berdoa untuk 50 gereja rumah yang 
dibangun di 53 kelompok orang di 
kota ini.

 ◉ Berdoa untuk Alkitab di Lolopo
 ◉ Berdoa agar 10.000 misionaris 
dibesarkan dari kota ini dan disebar 
ke negara-negara jendela 10/40 
dengan Injil.

 ◉ Berdoa agar kebangkitan anak-anak 
perubahan di kota ini.

Nama Luoluopo berarti “”Manusia 
Naga Harimau”” dalam bahasa 
Luoluopo. Ada sekitar setengah juta 
orang yang berbicara bahasa ini.

Luoluopo merayakan Festival Tiger 
antara hari ke-8 dan ke-15 bulan 
lunar pertama. Luoluopo percaya 
bahwa mereka merupakan keturunan 
harimau. Pahlawan festival adalah 
Harimau, seseorang dengan kostum 
yang mengendarai dewa gunung 
mengapung setelah menari di tanah 
terbuka untuk memanggil setiap 
rumah di komunitas dan memberi 
mereka berkah.

Pemuda Luoluopo diharapkan aktif 
secara seksual sebelum menikah. 
Semua desa memiliki “”rumah bunga”” 
di mana kaum muda diizinkan untuk 
berkumpul saat malam tiba. Kesetiaan 
dalam pernikahan ditekankan hanya 
setelah bayi pertama lahir.

Orang Luoluopo

Cara untuk berdoa:



20

Ways To Pray:

Guangzhou
14 Januari

Guangzhou merupakan kota pelabuhan yang luas 
di barat laut Hong Kong di Sungai Pearl. Guangzhou 

merupakan rumah bagi Canton Fair tahunan, 
pameran dagang tertua dan terbesar di China. 

Sekitar 15,5 juta orang tinggal di sini.

 ◉ Berdoa untuk 50 gereja rumah 
dibangun yang digerakkan oleh 
pemuridan di masing-masing dari 8 
kelompok orang di kota ini.

 ◉ Berdoa untuk pekerjaan terjemahan 
yang berkelanjutan dari bagian-
bagian penting dari Perjanjian Baru 
ke dalam bahasa lokal.

 ◉ Berdoa agar orang-orang dengan 
pikiran batu di Guangzhou membuka 
hati mereka dan mengikuti Yesus.

 ◉ Berdoa agar Tuhan menyinari Terang 
Kristus di semua tempat gelap di kota 
yang tertindas ini.

 ◉ Berdoa agar benteng tradisi, 
kekayaan, dan pengetahuan palsu 
dimusnahkan

Zaomin merupakan bagian besar dari 
kebangsaan Yao dan telah tinggal di 
provinsi Guangdong sejak abad ke -13. Ada 
sekitar 50.000 orang yang mengidentifikasi 
diri mereka sebagai Zaomin. Bahasa 
utama mereka adalah Dzao Min.

Saat ini sebagian besar Zaomin menganut 
campuran agama yang mencakup 
unsur-unsur Daois, Animis, dan Buddha. 
Zaomin percaya bahwa ketika mereka 
mati, perilaku moral mereka harus 
dipertanggungjawabkan. Banyak lagu 
dan nyanyian merekam apa yang akan 
ditanyakan kepada mereka. Jawaban 
mereka menentukan apakah jiwa mereka 
dapat masuk ke dalam ketenangan atau 
tidak.

Tradisi menarik yang dilestarikan 
di pedesaan yaitu tugas wanita 
adalah mengumpulkan kayu bakar. 
Pria mengatakan cara cepat untuk 
menyimpulkan bahwa seorang wanita itu 
rajin yaitu dengan memeriksa tumpukan 
bahan bakar di luar rumahnya.

Orang Zaiomin

Cara untuk berdoa:
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Nanning
15 Januari

Nanning, sebuah kota di China selatan dekat 
perbatasan Vietnam, merupakan ibu kota wilayah 

Guangxi. Nanning dikenal sebagai “Kota Hijau” 
karena banyaknya dedaunan subtropis yang subur. 

Kota ini merupakan rumah bagi 7,3 juta orang.

 ◉ Berdoa untuk 50 gereja rumah yang 
dibangun di masing -masing dari 28 
kelompok orang di kota ini.

 ◉ Berdoa untuk penerjemahan banyak 
Alkitab, 17 dari 28 kelompok masih 
membutuhkan terjemahan Alkitab.

 ◉ Berdoa untuk kebangkitan luas 
di Universitas Guangxi, sekolah 
kedokteran, dan sekolah pertanian.

 ◉ Berdoa untuk kebangkitan doa anak-
anak di kota ini.

 ◉ Berdoa agar Tuhan mengirim pekerja 
ke ladang panen kota ini selama Tahun 
Baru Imlek.

Selama berabad-abad orang China 
lebih suka mengabaikan bunuo; Mereka 
menganggap Bunuo sebagai orang 
barbar bodoh yang tinggal di pegunungan 
terpencil. Mereka digambarkan sebagai 
“”orang yang berbahaya dan agresif””.

Dengan populasi hanya 23.000 jiwa, 
Bunuo merupakan kelompok orang 
yang hampir tidak tersentuh, dipisahkan 
dari Injil dengan hambatan geografis, 
politik, budaya, dan linguistik. Karena 
mereka tidak secara resmi diakui oleh 
pemerintah China, Bunuo tidak diketahui 
oleh orang Kristen China dan Barat. Ada 
sangat sedikit penganut agama apa 
pun di bagian Guangxi yang dihuni oleh 
Bunuo.

Keyakinan agama Bunuo meliputi banyak 
ritual yang berbeda yang dipinjam 
dari Daoisme dan Buddhisme. Tidak 
diketahui apakah Bunuo menyembah 
Pan Hu, seperti halnya banyak kelompok 
Bunuo dan Yao lainnya di Guangxi.

Orang Bunuo

Cara untuk berdoa:
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Srilanka
16 Januari Buddhisme menyebar di pantai Sri Lanka 

pada abad ketiga SM, ketika Kaisar Ashoka 
dari India bertobat menjadi agama Buddha dan 
mulai mengirim misionaris. Pembicara Sinhala, 
yang mengadopsi agama baru ini, merupakan 
orang pertama mencatat ajaran Buddha pada 25 
SM. 

Selama berabad-abad, ketika praktik Buddhis 
surut secara signifikan, raja-raja Sinhala mengirim 
utusan ke Burma dan Thailand untuk meminta 
bantuan menyalakan kembali sinar Buddha.

Selama era kolonial Inggris, mayoritas Buddha 
Sinhala dan minoritas Hindu Tamil bersatu 
melawan pemerintahan asing. Sayangnya, 
setelah kemerdekaan pada tahun 1948, sebuah 
undang-undang disahkan pada tahun 1956 yang 
mengakui Sinhala sebagai bahasa resmi bangsa. 

Hal ini memicu konflik dengan penduduk Hindu 
Tamil negara itu (yang berbicara bahasa Tamil) 
yang meningkat menjadi perang 25 tahun di mana 
puluhan ribu orang terlantar dan/atau terbunuh.

Berakhirnya perang di tahun 2009 bertepatan 
dengan meningkatnya gerakan yang 
mempersatukan agama Buddha dengan budaya 
nasional serta mengganggu minoritas agama, 
termasuk orang-orang Kristen.

Saat ini, umat Buddha Sinhala mencapai 70 
persen dari 22 juta orang Sri Lanka. Bagi umat 
Buddha ini, berpaling kepada Yesus akan 
disamakan dengan kembalinya imperialisme 
budaya Barat dan hilangnya identitas sosial.

Cara untuk berdoa:

 ◉ Berdoa agar orang-orang Kristen akan 
menyebarkan Injil menggunakan pola 
yang sesuai dengan budaya Sri Lanka yang 
menghentikan stereotip imperialistik.

 ◉ Meminta roh kerendahan hati untuk 
menyapu komunitas Buddha Sinhala, 
yang menghasilkan hati untuk mencari 
kebenaran rohani dan keluarga yang 
menanggapi kasih Bapa melalui Yesus.

“
Saat ini, umat Buddha Sinhala 

mencapai 70 persen dari 
22 juta orang Sri Lanka.

“Yesus memandang mereka dan berkata: ”Bagi 
manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan 

segala sesuatu mungkin.”

Matius 19:26 (Versi NIV)
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Bhutan
17 Januari Bhutan merupakan kerajaan kecil yang 

terletak di pegunungan Himalaya. 
Buddhisme Tibet terjalin ke dalam setiap 
serat budaya Bhutan. Bhutan digambarkan 
sebagai salah satu tempat paling bahagia 
di bumi, namun kehidupan rakyat Bhutan 
dipenuhi dengan ketakutan. Ketakutan 
ini berpusat di sekitar dewa lokal dan 
menangkal kejahatan dengan ritual 
agama. Orang tua sering ditemukan dalam 
keadaan kesurupan memutar roda doa 
dan melafalkan mantra dengan harapan 
akan kehidupan yang lebih baik setelah 
kematian.

Menjadi Kristen dapat berarti kehilangan 
pekerjaan dan dikucilkan oleh keluarga 
dan teman. Memiliki “”gereja rumah”” atau 

bahkan pertemuan dengan teman-teman 
dengan maksud berbagi kasih Yesus dapat 
di penjara.

Bhutan terisolasi dari seluruh dunia 
tidak hanya oleh medannya, namun juga 
karena kecurigaannya terhadap orang luar. 
Biaya visa $250 per hari dan pengunjung 
harus selalu disertai dengan pemandu 
terdaftar. Mengunjungi kuil atau area lain 
membutuhkan izin khusus.

Ada sekelompok pemula dari umat Buddha 
Tibet yang telah beralih ke Yesus, jumlahnya 
kurang dari 1000 orang saat ini.

Cara untuk berdoa:
 ◉ Berdoa agar kelompok pengikut Yesus yang kecil namun 

terus berkembang dan tetap teguh dalam iman mereka 
serta berani berbagi kabar baik dengan mereka yang butuh 
pertolongan.

 ◉ Meminta Roh Kudus untuk menciptakan pencurahan 
besar-besaran di Bhutan yang akan menciptakan visi 
tentang Yesus dan keterbukaan spiritual di setiap lapisan 
masyarakat.

 ◉ Berdoa agar Injil diajarkan melalui cerita lisan dan bentuk 
seni tradisional karena rendahnya tingkat literasi dan 
sangat terbatasnya alat penginjilan dalam bahasa mereka.

“
Buddhisme Tibet

terjalin ke dalam setiap serat 
budaya Bhutan.

“Kami menggunakan senjata Tuhan yang perkasa, 
bukan senjata duniawi, untuk merobohkan benteng 

penalaran manusia dan untuk menghancurkan 
argumen palsu.”

2 Korintus 10: 4 (Versi NIV)



24

18 Januari Buddha terlahir di Lumpini, Nepal. Meskipun 
Nepal merupakan negara mayoritas Hindu 

di masa lampau, Buddha sama-sama dihormati 
bersama dengan Siwa dan dewa-dewa Hindu lainnya.

Pada tahun 2008 kesempatan baru dimulai ketika 
monarki Hindu akhirnya berakhir setelah protes pro-
demokrasi. Hal ini awalnya menyebabkan era peluang 
untuk pelayanan Kristen. Namun, reaksi terhadap 
konversi agama dan “melukai sentimen agama” 
kini telah dikriminalisasi. Undang-undang ini secara 
khusus diarahkan pada misi Kristen.

Ribuan umat Buddha Nepal tinggal di pegunungan 
tinggi Nepal. Mereka berurusan dengan iklim yang 
keras, keterbatasan lahan pertanian, dan parahnya 
kemiskinan. Keluarga secara tradisional mengirim 
satu anak ke militer dan satu lagi untuk melayani 
sebagai biksu Buddha. Beberapa anak dikirim 
ke sekolah yayasan di kota-kota besar. Seringkali 
seorang anak perempuan dijual kepada “”calo kerja”” 

yang sebenarnya membawa mereka ke India dan 
perdagangan seks.

Citra Kekristenan di Nepal adalah sebagai intrusi 
asing, sebagian besar Barat, yang merusak budaya 
dan nilai-nilai tradisional dan hanya menarik bagi 
kasta bawah. Meskipun demikian, kita melihat 
kekuatan yang tumbuh di antara orang-orang Kristen 
Nepal ketika mereka memalsukan identitas Nepal 
yang sepenuhnya Kristen.

Meski demikian, penganiayaan tetap ada dan 
semakin sering terjadi. Hal ini berasal dari mayoritas 
agama, namun juga secara sosial dalam keluarga dan 
komunitas. Berdoalah untuk rahmat dan ketekunan 
bagi penganut, dan agar orang Kristen diterima 
serta dihargai atas kontribusi mereka terhadap 
kesejahteraan bangsa.

Cara untuk berdoa:

 ◉ Berdoa untuk Masyarakat Kristen Nepal 
karena berupaya menyediakan forum untuk 
berdoa, berbagi, persatuan, dan pelayanan 
koperasi.

 ◉ Memohon agar Tuhan mengirimkan mimpi 
dan penglihatan Yesus ke para lama dan 
kepala rumah tangga Buddha di seluruh 
pegunungan Nepal.

 ◉ Berdoa untuk para pekerja yang akan 
melakukan perjalanan dari desa ke desa di 
pegunungan tinggi, menceritakan kisah-
kisah Yesus kepada seluruh keluarga.

“
reaksi terhadap konversi 

agama dan 
“Melukai sentimen agama”

“Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan 
memindahkan kita ke dalam Kerajaan Anak-Nya 

yang kekasih; di dalam Dia kita memiliki penebusan 
kita, yaitu pengampunan dosa”

Kolose 1: 13-14 (versi NIV)

Nepal
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Amerika 
Serikat

19 Januari Tahukah Anda bahwa kota Buddhis yang 
paling beragam di dunia adalah Los 

Angeles? Dengan 300 kuil dan pusat meditasi 
dari hampir setiap sekte Buddhis di dunia LA 
mencakup seluruh spektrum kepercayaan 
Buddhis. 

Gantungan kunci, ornamen, kaos, kalung, dan 
kasing telepon Buddha sudah tersedia. Ingin 
tahu seberapa luas ‘barang curian’ Buddha di 
Amerika? Lihat www.redbubble.com.

Gagasan Buddha secara aktif dipromosikan 
di AS dan di seluruh masyarakat Barat 
melalui citra kedamaian, ketenangan, 
dan kebijaksanaan tanpa diskusi tentang 
pandangan dunia di balik fasad. Contohnya 
adalah program “Sekolah Welas Asih”, yang 
mempromosikan programnya sebagai program 
sekuler namun dikembangkan oleh seorang 

profesor studi Buddhis Tibet. Kurikulum 
didasarkan pada dua prinsip Buddhis Tibet dari 
“”perhatian”” dan “”perenungan.”

Pandangan Dunia Buddha secara aktif 
dirayakan dalam film -film seperti Star Wars, 
Kill Bill, dan Dr. Strange. Para pemimpin bisnis 
seperti almarhum Steve Jobs di Apple secara 
aktif mempromosikan meditasi Buddha. Pusat 
taman setempat sering menyediakan patung 
Buddha untuk membangkitkan ketenangan di 
halaman kita.

Meditasi Buddhis populer di kampus-kampus. 
Kontras dengan meditasi Kristen yang sangat 
mencolok. Dalam meditasi Buddhis berfokus 
mengosongkan pikiran, di mana meditasi 
Kristen mengisi pikiran dengan kitab suci dan 
menatap keindahan Tuhan.

Cara untuk berdoa:
 ◉ Memohon agar Tuhan membuka mata 

orang-orang yang tidak mengerti bahwa 
tujuan sebenarnya dari Buddhisme adalah 
penghancuran diri.

 ◉ Berdoa agar umat Buddha Amerika dibebaskan 
dari perbuatan dan perbudakan ke roh-roh 
jahat.

 ◉ Berdoa agar pengikut Yesus di sini di Amerika 
terlibat dan berdoa untuk teman-teman dan 
saudara Buddha dengan cinta, belas kasihan, 
dan kebenaran Yesus.

“Buatlah telingamu memperhatikan kebijaksanaan 
dan berkonsentrasi pada pemahaman. Tuntutlah 

wawasan dan minta pengertian.”

Amsal 2: 2-3 (versi NIV)

“Para pemimpin bisnis seperti 
almarhum Steve Jobs di Apple 

secara aktif
mempromosikan meditasi 

Buddha.
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Thailand
20 Januari Sebagai agama “berbasis karya”, agama Buddha 

memiliki banyak tradisi yang para pengikutnya 
dipanggil untuk melanjutkannya sebagai bagian 
dari mengatasi karma mereka. Yang menonjol di 
antaranya adalah Sipsong Heheet, diterjemahkan 
sebagai “12 Tradisi.”

Masing-masing tradisi ini dikaitkan dengan siklus 
bulan bulanan dan berfokus pada ritual kuil di 
mana setiap keluarga desa diharapkan untuk ikut 
serta. Tradisi tersebut meliputi perbuatan seperti 
mempersembahkan makanan ketan khusus 
kepada biksu, mempersembahkan uang bagi biksu 
untuk melakukan penebusan dosa, mendengarkan 
khotbah terbesar Buddha, menuangkan air suci, 
dan memberikan jubah kepada biksu.

Sebagian besar rumah Thailand, bahkan di daerah 
perkotaan, serta bangunan pemerintah dan kuil 
Buddha memiliki “”rumah roh.”” Ini adalah miniatur 

rumah yang dipasang di atas tiang di halaman. Para 
penganut menyiapkan hadiah buah dan bunga, 
membawanya ke rumah ini, mengangkat tangan 
mereka untuk menunjukkan rasa hormat, dan 
meletakkan hadiah mereka di depan rumah mungil 
itu.

Perbuatan ini dirancang agar mendatangkan 
pahala untuk melawan pemikiran atau 
tindakan buruk dari bulan sebelumnya. Dengan 
menghormati roh-roh dan tradisi Buddhisme, 
orang-orang berharap dilahirkan kembali ke tingkat 
pencerahan yang lebih tinggi.

Sayangnya, mereka menyadari bahwa itu 
mustahil, bahkan bagi para biksu, untuk mencapai 
pencerahan dalam hidup ini.

Cara untuk berdoa:
 ◉ Meminta agar mata umat Buddha 
Thailand terbuka untuk melihat bahwa 
buah, bunga, dan ketan itu tidak pernah 
dapat membersihkan hati mereka atau 
mendapatkan pahala yang cukup untuk 
mengubah karma mereka.

 ◉ Berdoa agar mereka mengenal Pencipta 
Dunia yang sebenarnya: “Bumi adalah milik 
Tuhan” (Mazmur 24: 1)

 ◉ Berdoa agar siklus turun-temurun dari 
tradisi yang diwariskan dapat dipatahkan 
agar kebenaran kasih karunia Yesus dapat 
dipahami.

“Yang menonjol di antaranya 
adalah Sipsong Heheet, 
diterjemahkan sebagai

“12 Tradisi.”

“Idola mereka hanyalah perak dan emas, buatan tangan manusia. 
Mereka mempunyai mulut, tetapi tidak dapat berkata-kata, 

mempunyai mata, tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga, 
tetapi tidak dapat mendengar, mempunyai hidung, tetapi tidak 

dapat mencium, mempunyai tangan, tetapi tidak dapat meraba-
raba, mempunyai kaki, tetapi tidak dapat berjalan, dan tidak dapat 

memberi suara dengan kerongkongannya. Seperti itulah jadinya 
orang-orang yang membuatnya, dan semua orang yang percaya 

kepadanya.”

Mazmur 115: 4-8 (versi NIV)
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21 Januari Buddha lahir di Nepal namun mencapai 
pencerahan di India. Di tengah-tengah 

masyarakat Hindu yang ketat secara moral ia 
mengajarkan “Jalan Tengah.” Hal ini merupakan 
upaya untuk menemukan titik temu antara sayap 
pertapa ekstrim Hindu dan praktik yang lebih 
umum yang menghasilkan keserakahan dan 
eksploitasi di sisi lain.

Beberapa orang menyebut Buddhisme sebagai 
gerakan reformasi Hinduisme. Sekarang, 
2600+ tahun kemudian, umat Hindu di India 
menganggap ajaran Buddha menarik dan 
mengkonversi lagi. Hal ini disebabkan oleh sistem 
kasta yang masih berlaku dalam masyarakat.

Dalit/Bahujan/Kasta Terdaftar dan Suku Terdaftar 
terdiri dari 25% populasi. Kelompok-kelompok 
ini telah tertindas selama ribuan tahun karena 
sistem kasta.

Wanita dan anak-anak paling menderita. 

Diperkirakan 35 juta anak menjadi yatim piatu, 
11 juta ditelantarkan (90% di antaranya adalah 
perempuan), dan 3 juta hidup di jalanan.

Gereja di India sangat beragam. Gereja Ortodoks 
melacak warisan mereka kepada Rasul Thomas. 
Umat Katolik mewakili kelompok terbesar di 
India dengan 20 juta penganut dan dihormati 
karena upaya mereka terhadap orang miskin. 
Dalam 15 tahun terakhir denominasi Injili dan 
Pentakosta mengalami ledakan pertumbuhan.

Penganiayaan terhadap gereja Kristen terus 
meningkat dalam beberapa tahun terakhir. 
Di beberapa bagian India, massa Hindu telah 
membakar gereja-gereja dan membunuh 
pengikut Yesus. Ada beberapa dampak dari hal 
ini karena 80% penganut berasal dari kasta yang 
lebih rendah.

“
Sekarang, 2600+ tahun 

kemudian, umat Hindu di India 
menganggap

Ajaran Buddha menarik dan 
mengkonversi lagi

Hati-hatilah, supaya jangan ada yang menawan 
kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu 

menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, 
tetapi tidak menurut Kristus.

Kolose 2: 8 (Versi NIV)

India

Cara untuk berdoa:

 ◉ Berdoa agar para Dalit dan ‘kasta bawah’ 
lainnya akan menyadari bahwa Yesus 
menerima semua orang.

 ◉ Memohon agar para pemimpin gereja, 
terutama di daerah pedesaan, dapat 
menentang penganiayaan umat Hindu.

 ◉ Berdoa untuk pelatihan bagi para pendeta, 
guru, penginjil, dan misionaris.
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Memohon pada 
Tuhan Yesus!

22 Januari Yesus adalah guru yang lebih baik 
dibanding murid-muridnya. Jadi mengapa 

dia mengirim 72 murid? Solusinya untuk 
kekurangan pekerja bukanlah dengan menarik 
semua orang untuk berkhotbah, tetapi untuk 
meningkatkan pekerja yang secara pribadi akan 
terlibat dengan mereka yang jauh dari Tuhan.

Di timur laut Thailand, orang-orang Kristen 
telah mengadakan pertemuan penginjilan 
selama sekitar tiga dekade. Hasilnya adalah 
ribuan “Penganut Kristus” namun kurang 
dari beberapa ratus murid yang bertahan. 
Sebaliknya, pada tahun 2018, 14 tim pelayanan 
anggota Gereja biasa secara teratur melakukan 
jalan doa, berbagi kesaksian mereka dan 
memberikan presentasi Yesus sederhana. Pada 
pertengahan 2019, tim-tim ini telah memulai 35 
kelompok pemuridan baru, dengan 240 murid 
baru yang hadir secara rutin.

“
Hari ini, umat Buddha Sinhala 

mencapai 70 persen dari 
22 juta orang Sri Lanka.

“Kemudian dari pada itu Tuhan menunjuk 72 
murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua 

mendahului-Nya ke setiap kota dan tempat yang 
hendak dikunjungi-Nya. Kata-Nya kepada mereka: 

”Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. 
Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya 

tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja 
untuk tuaian itu.”

Lukas 10: 1-2 (Versi NIV)

Di Thailand Tengah, sekelompok orang Kristen 
yang sama sekali berbeda pergi ke rumah ke 
rumah berbicara tentang Yesus. Orang-orang 
yang tertarik dari satu desa diundang untuk 
mendengar Injil sebagai satu kelompok. Mereka 
yang menanggapi Yesus dibentuk menjadi 
komunitas iman, yang bertemu di desa itu. Pada 
pertengahan 2019 mereka telah mendirikan 423 
gereja desa sederhana.

Sebagian besar umat Buddha di Asia tinggal di 
masyarakat pedesaan yang mempertahankan 
ikatan komunitas yang kuat. Kabar baik harus 
mencakup perhatian Tuhan tidak hanya untuk 
individu namun juga untuk keluarga dan desa.

Cara untuk berdoa:
 ◉ Berdoa agar penganut berlatar belakang Buddha 

tidak akan bergantung pada pengkhotbah 
atau traktat terkenal namun akan membagikan 
kesaksian mereka tentang Yesus secara pribadi 
dengan tetangga dan kerabat. Memohon 
keyakinan dari Alkitab bahwa orang Kristen biasa 
dapat dan harus menjadi saksi Tuhan hari ini 
untuk kelompok umat mereka sendiri.

 ◉ Memohon agar penganut baru dan penganut yang 
dekat dengan tetangga dipenuhi dengan Roh 
Kudus untuk berani berbicara tentang kebenaran. 
Berdoa agar mereka memulai kelompok murid 
yang pergi keluar dan melakukan hal yang sama - 
berbagi kabar baik dan mulailah kelompok baru!
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Selama 21 hari doa kami telah bergabung dengan orang lain dari seluruh dunia, 
bersamaan pada waktu yang sama, berfokus pada tempat dan orang yang sama. 

Kami ingin mendorong semua orang untuk tidak berhenti. Mari kita terus berjalan dan 
gunakan konten panduan ini sepanjang tahun.

Di bawah ini adalah beberapa cara berdoa dengan kitab suci untuk kebutuhan dan 
orang-orang di dunia Buddha. Firman Tuhan sangat kuat dan efektif; Yesus, firman 
Tuhan yang hidup, menciptakan alam semesta dengan kuasa Firman -Nya. Kami 
mendorong Anda untuk menggunakan kitab suci untuk membantu Anda terus berdoa.

29

Cara berdoa
dengan Kitab Suci

“Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru katanya: 
”Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka 
meterai-meterainya; karena Engkau telah disembelih dan 

dengan darah-Mu Engkau telah membeli mereka bagi Allah dari 
tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan Engkau 
telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan, dan menjadi 

imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah 
sebagai raja di bumi.” 

(Wahyu 5: 9–10)

Berdoa agar Yesus, Anak Domba yang disembelih, 
mendapatkan kemuliaan yang layak bagi Nama-Nya melalui 

penyembahan setiap suku, bahasa, kelompok masyarakat 
dan bangsa.

“Yesus menjawab mereka: ”Percayalah kepada Allah!. Aku 
berkata kepadamu: Sesungguhnya barangsiapa berkata kepada 

gunung ini: Beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut! 
Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya, bahwa apa yang 

dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. 
Karena itu Aku berkata kepadamu: apa saja yang kamu minta 

dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka 
hal itu akan diberikan kepadamu.” 

(Markus 11: 22–24)

Mintalah Tuhan untuk memberikan iman yang besar kepada 
umat-Nya untuk meminta hal-hal yang tampaknya mustahil, 

yang mana mengarah ke gerakan Yesus dalam setiap 
kelompok dan tempat di dunia Buddha.

“Buatlah iman kepada Tuhan,” jawab Yesus. ‘Sungguh saya 
memberi tahu Anda, jika ada yang mengatakan ke gunung ini,“ 

Pergi, buang diri Anda ke laut, ”dan tidak meragukan dalam hati 
mereka tetapi percaya bahwa apa yang mereka katakan akan 

terjadi, itu akan dilakukan untuk mereka. Karena itu saya memberi 
tahu Anda, apa pun yang Anda minta dalam doa, percaya bahwa 

Anda telah menerimanya, dan itu akan menjadi milik Anda.” 
(Markus 11: 22–24)

Mintalah Tuhan untuk memberikan iman besar kepada umat 
-Nya untuk meminta hal -hal yang tampaknya mustahil, 

mengarah ke gerakan Yesus dalam setiap kelompok orang 
dan tempat di dunia Buddha.
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Cara berdoa
dengan Kitab Suci

“Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau 
mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat 

anggaran biayanya, kalau-kalau cukup uangnya untuk 
menyelesaikan pekerjaan itu?” 

(Lukas 14:28)

Berdoa agar Yesus, doa bagi Tuhan untuk membangkitkan 
umat-Nya yang melihat gambaran besar dunia Buddha 

dengan penglihatan-Nya dan dapat melihat daerah-daerah 
yang membutuhkan para pekerja dan sumber daya-Nya.

Berdoa agar orang-orang ini dapat membagikan ini 
sedemikian rupa sehingga tubuh Kristus dapat bertindak di 

jalan Tuhan, mengirimkan pekerja dan sumber daya di mana 
Tuhan membutuhkan mereka. Domba, akan mendapatkan 
kemuliaan Nama-Nya layak melalui penyembahan setiap 

suku, bahasa, kelompok orang dan bangsa.

“Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang 
mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia 

berbuah, ada yang seratus kali lipat, ada yang enam puluh 
kali lipat, ada yang tiga puluh kali lipat.” 

(Matius 13:23)

Memohon pada Tuhan agar para pengikut Yesus mengambil 
setiap kesempatan untuk berbagi kabar baik jauh dan luas.

Memohon agar mereka berbagi dengan cara yang 
sepenuhnya dipahami oleh orang-orang dan sebagai hasilnya 

menanggapi Tuhan.

“Kemudian para murid pun pergi memberitakan Injil ke 
segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan 

firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya.” 
(Markus 16:20)

Puji Tuhan bahwa Dia menjanjikan tanda-tanda dan keajaiban 
untuk mengkonfirmasi firman-Nya.

Berdoa agar orang percaya untuk mengharapkan keajaiban 
tanpa keraguan saat mereka menyatakan siapa Tuhan dan 
berdoa bagi mereka yang memiliki latar belakang Buddha.

“Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu: 
Damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang 

yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu 
akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali 

kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah 
apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja 

patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah.” 
(Lukas 10: 5–7)

Berdoa agar orang percaya mengenali kapan hati orang-orang 
siap menerima Yesus.

Berdoa agar orang-orang percaya menjangkau melalui 
hubungan keluarga, lingkungan, dan desa untuk melihat 

murid-murid menjadi pembuat murid, yang pada gilirannya 
menjadi murid yang menjadi pembuat murid.

“Nantikanlah Tuhan! Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu! 
Ya, nantikanlah Tuhan!” 

(Mazmur 27:14)

Untuk setiap penganut yang menyebarkan Injil di dunia 
Buddha, berdoa memohon kekuatan menahan kesulitan, 

tenanan, penganiayaan, dan penderitaan.

“Selama tiga bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ 
dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya ia berusaha 

meyakinkan mereka tentang Kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa 
orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan 

mengumpat Jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus 
meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari 

mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini 
dilakukannya dua tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia 

mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani.” 
(Kisah Para Rasul 19: 8-10)

Berdoa agar ketika persahabatan Yesus tumbuh dalam dan 
berlipat ganda dengan sangat cepat, persahabatan baru ini 

akan mulai tumbuh menjadi kelompok-kelompok orang 
tetangga dan bahkan menjadi budaya lain sehingga semua 

orang dan tempat akan mendengar kabar baik dan memiliki 
kesempatan untuk menanggapi.
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Cara berdoa
dengan Kitab Suci

“Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, 
dan janganlah memberi salam kepada siapa pun selama 

dalam perjalanan.” 
(Lukas 10: 4)

Berdoa agar penganut yang berbagi kabar baik dengan umat 
Buddha memenuhi semua kebutuhan mereka.

Berdoa juga untuk keinginan yang kuat dari Tuhan untuk 
berdoa, berbagi kabar baik dan untuk membuat pengorbanan 

yang diperlukan untuk melihat kelompok-kelompok 
persahabatan Yesus dimulai dan berlipat ganda.

“Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena 
engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya, 

dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam 
kasihmu, dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu.” 

(1 Timotius 4:12)

Berdoa untuk pria dan wanita dan untuk semua generasi 
agar sepenuhnya terlibat dalam menjadi murid dan tumbuh 

sebagai pembuat murid yang berbuah di antara tuaian 
mereka yang siap menanggapi Tuhan.

“Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap, bahwa aku 
telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan: aku melupakan 

apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada 
apa yang di hadapanku,  dan berlari-lari kepada tujuan untuk 

memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam 
Kristus Yesus.” 
(Filipi 3: 13–14)

Memohon pada Tuhan untuk membantu setiap penganut 
terus maju saat mereka mendengar suara-Nya setiap hari, 

menaati-Nya dan dengan setia dan sungguh-sungguh berbagi 
dengan orang lain.

“Tinggallah di dalam Aku dan Aku di dalam kamu. Sama seperti 
ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak 

tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, 
jikalau kamu tidak tinggal di dalam Aku.” 

(Yohanes 15: 4)

Memohon pada Bapa Allah untuk membantu setiap penganut 
memiliki kehidupan yang begitu erat terhubung dengan 

Yesus sehingga ia akan menghasilkan banyak buah untuk 
kemuliaan Allah.

“Dan berusahalah memelihara kesatuan Roh oleh ikatan 
damai sejahtera.” 

(Efesus 4: 3–4)

Memohon pada Yesus untuk membantu tubuh Kristus bekerja 
sama sebagai satu bahkan ketika Dia dan Bapa adalah satu.

Untuk Anda adalah kerajaan dan kekuatan dan kemuliaan 
selamanya. Amin.” 

(Matius 6:13, sebagian besar manuskrip Yunani)

Berdoalah agar setiap orang dan setiap tempat yang sekarang 
berada di bawah pengaruh ajaran Buddha akan sepenuhnya 

mengalami kerajaan Tuhan, kuasa dan kemuliaan Yesus, 
kebenaran-Nya, dan kedamaian serta sukacita Roh Kudus.
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