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"Mereka, yang belum pernah menerima berita tentang 
Dia, akan melihat Dia, dan mereka, yang tidak pernah 

mendengarnya, akan mengertinya."
Roma 15:21
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Apa yang kami anggap sebagai proyek sekali 
bagi Amerika Utara ketika kita secara sukarela 
menjalankannya pada tahun 1992, menjadi sebuah 
mobilisasi doa tahunan … yang sekarang telah 

beralih ke tangan yang cakap dari sebuah pelayanan yang 
disebut RUN (Reaching Unreached Nations).

Mary dan saya sangat bersyukur kepada 
Allah yang telah membimbing kita dalam 
sejarah pelayanan selama 30 tahun dalam 
menerbitkan dan menyebar luaskan ratusan 
ribu buklet panduan doa.

Semuanya bermula dengan memobilisasi orang-orang 
Kristen untuk belajar dan berdoa untuk saudara Muslim di dunia 
selama 30 hari tahunan mereka di bulan Ramadan. APada tahun-
tahun berikutnya, Allah juga menggerakkan hati kita untuk 
berfokus pada umat Hindu dan Buddha.

Tahun 2023 menandai peringatan 30 tahun sejak 30 
Hari Doa® untuk dunia Muslim pertama kali diadakan pada 
tahun 1993. Untuk menantikan peringatan sejarah ini (dan 
bertambahnya usia kita), kita semakin merasa di hadapan Allah 
bahwa Ia akan menunjuk orang lain untuk melanjutkan acara 
ini.

Serah terima dilakukan pada bulan September 2022. 
Kami sangat bersemangat karena kami menyadari 
kesamaan semangat yang mendorong orang-orang 
di RUN, dan kami melihat potensi bahwa capaian 
mereka akan jauh melebihi capaian kami.

Besar harapan kami apabila 
Anda dapat bergabung 
dengan kami dalam doa 
agar Allah memberkati 
dan melipatgandakan 
pengaruhnya bagi yang 

belum terjangkau di dunia ini.
Semoga doa-doa yang mereka 

panjatkan, yang dipersembahkan dengan 
iman, harapan dan kasih, menjadikan 
Yesus mulia dan dipeluk oleh umat 
Muslim, Hindu dan Buddha.

Bersama dalam pelayanan-Nya,

Paul dan Mary
WorldChristian.com

Sahabat dan saudara berdoa terkasih 
bagi yang belum terjangkau
Kami memiliki berita menarik!

Besar harapan kami 
agar Anda dapat 
bergabung bersama 
dengan doa kami 
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Ramadan merupakan bulan paling suci bagi umat Muslim sepanjang tahun.
Umat Muslim percaya bahwa ini adalah bulan tersuci dalam setahun. 
Menurut Nabi Muhammad, "Ketika bulan Ramadan dimulai, pintu-pintu 
surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup."

Pada bulan ini pula, Al Quran, kitab suci umat Islam, diturunkan. 
Ramadan adalah waktu untuk merayakan dan menghabiskan waktu 

bersama keluarga dan orang-orang tercinta. Akhir Ramadan ditandai 
dengan hari libur lainnya, Idul Fitri, yang juga disebut "Perayaan Berakhirnya 
Ibadah Puasa". Umat Muslim berbagi makanan, memberikan hadiah, dan 
merayakannya selama waktu ini.

Umat Muslim berpuasa dari imsak hingga terbenamnya matahari selama 
bulan Ramadan.
Puasa di siang hari berlangsung selama 30 hari penuh di bulan Ramadan. 
Inilah waktu yang cocok untuk berdoa, bersedekah, dan mengamalkan Al-
Quran.

Setiap tahun, semua umat Muslim wajib mengikuti ibadah ini, terkecuali 

anak kecil, orang lansia, wanita hamil atau menyusui, orang sakit, atau 
mereka yang sedang dalam perjalanan. 

Tujuan di balik puasa bukan hanya untuk alasan spiritual, namun juga agar 
umat Islam sadar akan mereka yang membutuhkan dan kemudian membantu 
mereka. Ini juga menjadi waktu untuk merenungkan hubungan mereka 
dengan Allah.

Bagaimana cara umat Muslim menjalankan ibadah puasa?
Dari imsak hingga terbenamnya matahari, umat Islam menahan makan 
makanan apa pun, minum cairan apa pun, mengunyah permen karet, 
merokok, atau melakukan aktivitas seksual apa pun. Bahkan minum obat pun 
dilarang.

Jika Anda melakukan salah satu dari hal-hal tersebut, maka puasa Anda 
pada hari itu dianggap tidak sah, dan Anda harus mengulangnya kembali 
di hari berikutnya. Untuk beberapa hari yang Anda tidak berpuasa karena 
keadaan yang tidak terduga, Anda harus berpuasa di hari pengganti setelah 
Ramadan, atau bersedekah makanan pada orang yang membutuhkan 
sejumlah hari yang Anda tidak berpuasa.

Puasa tidak hanya berlaku untuk makan. Selama bulan Ramadan, umat 
Muslim juga diharapkan untuk menahan diri dari amarah, iri, mengeluh, 
serta pikiran dan tindakan negatif lainnya. Membatasi aktivitas seperti 
mendengarkan musik atau menonton televisi juga harus dilakukan.

Apa yang terjadi dalam satu hari selama bulan suci?
Hari-hari yang biasa dilalui oleh sebagian besar umat Muslim selama bulan 
Ramadan adalah sebagai berikut:
• bangun sebelum fajar untuk makan (Sahur)
• melaksanakan sholat subuh

230 Hari Doa 2023

Apa yang dimaksud dengan 
Ramadan?           hal-hal yang 
perlu diketahui
Saat kita berhenti sejenak untuk berdoa bagi umat 
Muslim selama bulan ini, berikut ini empat komponen 
dasar dari bulan suci ini.

4
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      Rukun Islam
Agama Islam dijalankan berdasarkan lima "rukun" utama, yang 
merupakan penerapan keagamaan wajib bagi semua Muslim dewasa.

• berpuasa di siang hari
• membatalkan puasa (Berbuka puasa)
• Sholat Tarawih
• Sholat khusus selama bulan Ramadhan (Tarawih)

Umat Muslim tetap pergi bekerja atau sekolah meskipun sedang 
berpuasa. Sebagian besar negara Muslim mengurangi jam kerja selama 
bulan suci sebagai pertimbangan bagi mereka yang berpuasa. 

Saat matahari terbenam, makanan ringan(Buka Puasa) disajikan untuk 
berbuka puasa. Sebagian besar umat Muslim pergi ke masjid untuk Sholat 
Magrib, kemudian memanjatkan 
doa khusus Ramadan. 

Kemudian di malam hari 
mereka akan menyantap 
hidangan utama bersama dengan 
keluarga dan teman-teman.

5

1. Mengucapkan kalimat syahadat (syahadat) "Saya
bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah
utusan  (Rasul) Allah." Ini diucapkan pada saat lahir sebagai kata-
kata pertama yang didengar bayi, dan umat Islam ingin agar ini
menjadi kata-kata terakhir sebelum kematian mereka.

Seorang non-Muslim dapat masuk Islam dengan mengucapkan 
kalimat syahadat dan memaknainya dengan tulus.

2.Sholatlima waktu setiap hari. Setiap waktu selama sehari
memiliki nama khusus: Subuh, Zuhur, Ashar, Maghrib, dan Isya'.

3. Sedekah(Zakat) yang merupakan pemberian wajib dan

sukarela kepada orang 
miskin. Ada ketentuan berbagi yang ditetapkan dalam mazhab 
Hanafi (salah satu mazhab dalam hukum agama Islam). Zakat 
berupa 2,5% dari kekayaan yang telah dimiliki seseorang selama 
satu tahun hijriah. Jika jumlah kekayaan tersebut kurang dari 
angka ambang batas, yang disebut "nisab", maka tidak ada zakat 
yang harus dibayarkan.

4. Puasa(saum) terutama selama bulan "suci" Ramadan.

5. Berhaji(menunaikan ibadah haji) setidaknya sekali seumur
hidup ke Mekah. Hal ini dikenal dengan sebutan "Haji".
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Hari Negara

1 Beirut, Lebanon
2 Muscat, Oman 
3 Baku, Azerbaijan 
4 Almaty, Kazakhstan 
5 Kazan, Rusia
6 Teheran, Iran
7 Dar es Salaam, Tanzania
8 Aljir, Aljazair
9 Mogadishu, Somalia   
10 Bishkek, Kyrgyzstan 
11 Dubai, UEA
12 Kabul, Afghanistan
13 Yerusalem, Israel 
14 Baghdad, Irak
15 Madinah, Arab Saudi

Hari Negara

16 Sana'a, Yaman
17 Djibouti, Djibouti
18 Damaskus, Suriah 
19 Mosul, Irak
20 Tripoli, Libya
21 Tunis, Tunisia
22 Addis Ababa, Ethiopia
23 Amman, Yordania
24 Kairo, Mesir
25 Khartoum, Sudan
26 Niamey, Niger
27 Tashkent, Uzbekistan
28 Rabat, Maroko 
29 Islamabad, Pakistan
30 Mekkah, Arab Saudi

Di sinilah doa-doa akan kita 
panjatkan pada tahun ini.
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Beirut, yang telah dihuni selama lebih dari 5.000 tahun, merupakan 
salah satu kota tertua di dunia dan ibu kota Lebanon. Hingga 
terjadinya kebrutalan perang saudara pada tahun 1970-an, Beirut 
adalah ibu kota intelektual dunia Arab. Setelah beberapa dekade 

merekonstruksi negara dan ibu kota, kota ini mendapatkan kembali statusnya 
sebagai "Paris dari Timur". Terlepas dari kemajuan tersebut, masuknya 1,5 juta 
pengungsi Suriah selama sepuluh tahun terakhir telah memberi tekanan hebat 
pada perekonomian. HalINI-DITAMBAHdengan pandemi Covid, meletusnya 
"ledakan Beirut" pada 4 Agustus 2020, parahnya krisis pangan, kelangkaan 
bensin, danPOUNDLebanon yang tidak berharga-membuat banyak orang 
mengidentifikasi negara ini sebagai negara gagal. Ketika keadaan di Beirut 
semakin memburuk, kesempatan bagi gereja untuk bangkit dan membuat 
cahayanya bersinar di hadapan orang lain.

Beirut, Lebanon PenekananDoa 
❶ Berdoalah agar Raja Damai memenuhi 

kasih dan belas kasih-Nya di antara ribuan 
gereja-gereja rumah yang meninggikan 
Kristus dan berkembang dalam 18 bahasa 
yang digunakan di kota ini. 

❷ Berdoa agar gerakan doa yang besar 
melanda gereja rumahan. 

❸ Berdoalah agar Allah bergerak untuk 
menyudahi kekerasan dan kehancuran 
dengan harapan dan kedamaian. 

❹ Berdoalah agar Kerajaan Allah semakin 
maju melalui mimpi dan penglihatan, serta 
melalui para penginjil yang membagikan 
Kabar Baik.

HARI PERTAMA 18 MARET

Beirut adalah salah satu kota tertua 
di dunia

Fokus Kelompok Masyarakat 
Arab Badui https://joshuaproject.net/people_groups/10758/LE
Arab Suriah https://joshuaproject.net/people_groups/15152/LE 
Arab Palestina https://joshuaproject.net/people_groups/14276/LE
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Muscat, ibu kota Oman, terletak di pesisir 
Teluk Oman. Pedalaman negara ini 
merupakan gurun pasir, tanpa pohon, dan 
tak banyak wilayah air, sementara pesisirnya 

tetap menjadi pusat budaya dan perdagangan. Oman 
pada awalnya bernama "Muscat dan Oman", karena 
pentingnya ibu kota dalam memimpin kesejahteraan 
bangsa. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah 
Oman telah mengintensifkan pengawasan terhadap 
para pengikut Yesus dan kegiatan mereka. Karena dekrit 
Sultan, para pengikut Yesus di Oman telah menghadapi 
kejamnya penganiayaan. Namun demikian, karena 
negara ini terkenal pada zaman dahulu kala dengan 
kerajinan logam dan kemenyan, para pengikut Yesus 
dari Oman akan berpendirian teguh untuk meneruskan 
warisan ini, saling mengasah satu sama lain seperti besi 

Muscat, Oman PenekananDoa 
❶ Berdoalah agar gereja-gereja rumah yang

meninggikan Kristus dan berkembang 
biak dalam 29 bahasa yang digunakan di 
Muscat, terutama di antara orang-orang 
Arab Oman dan Arab Badui. 

❷ Berdoalah agar ada kekuatan gerakan 
kesembuhan dan kedamaian bagi para ibu 
dan anak-anak.

❸ Berdoalah agar basis pelatihan 
diperlengkapi, agar para pemimpin 
diperbanyak, dan agar pewahyuan tentang
Yesus disebarkan ke seluruh kota. 

❹ Berdoalah agar Kerajaan Allah datang 
menampakkan tanda-tanda, keajaiban,
dan kuasanya atas kaum elit, keluarga 
kerajaan, dan orang-orang miskin. 

HARI KEDUA 19 MARET

Fokus Kelompok Masyarakat 
Arab Oman https://joshuaproject.net/people_groups/10378/MU 
Arab Badui https://joshuaproject.net/people_groups/10758/SA

mengasah besi, dan menyajikan harumnya 
persembahan bagi Raja di atas segala raja
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Pertemuan lama dan baru di 
kota Baku, ibu kota Azerbaijan. 
Saat Anda menyusuri jalanan 
bebatuan di Kota Tua, Flame 

Towers-sepasang gedung pencakar langit 
memukau yang dibangun agar tampak 
seperti nyala api di langit-menjulang tinggi 
di atas etalase-etalase toko yang sudah 
lapuk. Ketika penganiayaan pemerintah 
berusaha memadamkan api gereja bawah 
tanah di ibu kota, semoga "pilar-pilar api" 
melambangkan hati yang membara bagi 
Yesus yang akan bangkit dan menjadi ciri 
khas Baku dan rakyat Azerbaijan.

Baku, Azerbaijan PenekananDoa 
❶ Berdoa untuk wahyu berbasis Alkitab atas 

gereja-gereja rumah bawah tanah saat 
mereka mengirim tim dalam 22 bahasa 
di Baku, terutama kelompok masyarakat 
Azerbaijan, Tatar, dan Uzbek Selatan. 

❷ Berdoa untuk kemuliaan hadirat Allah dan 
kuasa Roh Kudus untuk melengkapi para 
pengikut Yesus yang baru. 

❸ Berdoalah agar pusat pelatihan gereja 
rumah regional dilindungi oleh malaikat
perang Allah, dan diberi sumber daya 
dengan peralatan dan pelatihan. 

❹ Berdoalah agar Kerajaan Allah 
menghancurkan pekerjaan jahat iblis 
yang merusak, dan untuk meninggikan 
Pangeran Kedamaian.

HARI KE-3 20 MARET

Fokus Kelompok Masyarakat 
Azerbaijan https://joshuaproject.net/people_groups/10528/AJ 
Tatar https://joshuaproject.net/people_groups/15284/AJ 
Uzbek Selatan https://joshuaproject.net/people_groups/15756/AJ



Kazakhstan merupakan negara terbesar di Asia Tengah. Inilah negara 
dengan kekayaan keragaman, memiliki banyak etnis minoritas dan 
sumber daya mineral yang melimpah. Populasi Kazakhstan masih 
muda, dengan separuh penduduknya berusia di bawah 30 tahun. 

Nama "Kazakh" berarti "mengembara", sedangkan akhiran "stan" berarti 
"tempat". Setelah berada di bawah kekuasaan Uni Soviet selama lebih 

dari 70 tahun, semoga tanah para pengembara menemukan rumah 
tidak hanya dalam kebebasan nasional mereka, namun juga dalam 
pelukan Bapa Surgawi. 

Almaty, pusat industri utama dan bekas ibu kota, terletak di 
tenggara negara dan merupakan kota terbesarnya.

Almaty, Kazakhstan PenekananDoa 
❶ Berdoalah untuk kemajuan Kerajaan Allah

di seluruh 21 bahasa di kota ini, terutama 
di antara suku Kazakh, Uighur, dan Uzbek 
Utara. 

❷ Berdoa agar gerakan doa yang hebat lahir 
di Almaty dan tersebar ke seluruh penjuru 
negeri. 

❸ Berdoalah agar para pengikut Yesus dapat 
berjalan dalam kuasa Roh Kudus. 

❹ Berdoalah untuk kebangkitan tujuan ilahi
Allah bagi kota ini.

HARI KE-4 21 MARET

Ini merupakan bangsa 
yang sangat beragam

Fokus Kelompok Masyarakat 
Kazakh https://joshuaproject.net/people_groups/12599/KZ 

Uighur https://joshuaproject.net/people_groups/15755/KZ 
Uzbek Utara https://joshuaproject.net/people_groups/14039/KZ

8 30 Hari Doa 2023
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Rusia merupakan negeri yang ekstrem. Negara terbesar di dunia ini memiliki 
banyak lingkungan, bentang alam, dan sumber daya alam. Namun, luasnya 
habitat bukan berarti kehidupan sebagian besar penduduk negara ini 
menjadi mudah. Sebagian besar sejarah Rusia adalah kisah suram tentang 

segelintir orang kaya dan berkuasa atas banyak orang miskin dan tak berdaya. Meski 
Uni Soviet runtuh pada 1991 membawa perubahan politik dan ekonomi yang besar, 
masyarakat Rusia harus menanggung lemahnya ekonomi, inflasi tinggi, dan akibat 
dari penyakit sosial selama sebagian besar era pasca-komunis. 

Saat ini, Rusia dan pemimpin tirani, Vladimir Putin, terlibat dalam beberapa perang 
proksi dan baru-baru ini menginvasi Ukraina meski bertentangan dengan seluruh 
dunia. Gereja harus berjuang agar Putin bertekuk lutut di hadapan Raja Segala 
Raja. Inilah saat pembebasan bagi anak-anak Tuhan untuk dibebaskan dari ideologi 
komunis melalui kebenaran Injil. 

Kazan, salah satu kota tertua di Eropa, merupakan ibu kota Republik Tatarstan 
di Rusia bagian barat. Kota ini merupakan pusat budaya dan pendidikan; hampir 
setengah dari penduduknya bersuku Tatar, kelompok masyarakat yang belum 
terjamah di sebagian besar Rusia.

Kazan, Rusia

PenekananDoa 
❶ Berdoalah untuk kemajuan Kerajaan Allah

di seluruh bahasa di kota ini, terutama di 
antara bahasa-bahasa UUPG*. 

❷ Berdoalah agar gerakan doa yang hebat 
lahir di Kazan dan tersebar ke seluruh 
penjuru negeri. 

❸ Berdoalah agar para pengikut Yesus dapat 
berjalan dalam kuasa Roh Kudus. 

❹ Berdoalah untuk kebangkitan tujuan ilahi
Allah bagi kota ini.

HARI KE-5 22 MARET

Fokus Kelompok Masyarakat 
Tatar https://joshuaproject.net/people_groups/15284/RS 
Uzbek Utara https://joshuaproject.net/people_groups/14039/RS 
Turkmenistan https://joshuaproject.net/people_groups/15654/UZ

*UUPG-Unengaged Unreached People Group (kelompok orang yang belum terjangkau dan belum ada perintisan jemaat yang aktif)



Menyusul gagalnya kesepakatan 
nuklir 2015 dengan AS, sanksi 
tegas terhadap Iran telah 
melemahkan ekonominya dan 

semakin mencemari opini publik tentang 
satu-satunya negara teokrasi Islam di 
dunia. Seiring dengan memburuknya akses 
terhadap kebutuhan dasar dan perencanaan 
pemerintah, rakyat Iran semakin kecewa 
dengan utopia Islam yang dijanjikan 
pemerintah. Ini hanyalah beberapa dari 
sekian banyak faktor yang berkontribusi 
pada Iran sebagai negara dengan 
pertumbuhan gereja tercepat di dunia. 

Teheran, ibu kota Iran dan salah satu 
kota terpadat di planet ini, menjadi pintu 

gerbang negara ini ke dunia.

Teheran, Iran PenekananDoa 
❶ Berdoa untuk kekuatan dan keberanian 

dalam peluncuran gereja-gereja rumah 
yang memuliakan Tuhan di UUPG Gilaki, 
Mazanderani, dan Persia. 

❷ Berdoa agar orang berkeyakinan di 
pemerintahan, bisnis, pendidikan, dan
seni memiliki pengaruh Injil. 

❸ Berdoa untuk kebangkitan dan penguatan
orang berkeyakinan yang selama ini 
bersembunyi, dan agar mereka berani 
untuk berbagi iman mereka. 

❹ Berdoalah agar Kerajaan Allah datang 
menampakkan tanda-tanda, keajaiban,
dan kuasa, serta untuk penambahan 
jangkauan, pemuridan, dan perintisan 
jemaat di 31 provinsi di Iran.

HARI KE-6 23 MARET

Fokus Kelompok Masyarakat 
Gilaki https://joshuaproject.net/people_groups/11890/IR 
Mazanderani https://joshuaproject.net/people_groups/13610/IR 
Persia https://joshuaproject.net/people_groups/14371/IR
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Dar es Salaam, yang berarti "Tempat Tinggal Damai", merupakan 
wilayah metropolitan terbesar di Tanzania. Meski Tanzania terdapat 
Kristen yang menonjol, daerah di dalam dan sekitar Dar es Salaam 
memiliki banyak kelompok masyarakat yang belum 

terjangkau. Ketika gereja 
bersejarah ini bangkit 
dalam doa dan berdiri di 
tengah-tengah tetangga 
Muslim mereka, Dar es 
Salaam akan menjadi 
sebuah stasiun bagi 
Shalom Tuhan sejati 
untuk memerintah.

Dar es Salaam, 
Tanzania

PenekananDoa 
❶ Berdoa untuk penyebaran Injil dan untuk 

memperbanyak gereja-gereja rumah di 
antara UUPG Gujarat, Punjabi Timur, dan 
Somalia.

❷ Berdoa agar gerakan doa yang hebat 
dapat dimulai di kota dan tersebar ke 
seluruh penjuru negeri. 

❸ Berdoalah agar jemaat dari gereja 
bersejarah ini dapat menjangkau keluar 
dari tembok dan rumah mereka agar 
mengenal tetangga mereka. 

❹ Berdoa agar kemuliaan Allah datang 
dalam kuasa dan kekudusan yang besar 
dan membawa keinsafan atas para pelaku 
perdagangan manusia. 

HARI KE-7 24 MARET

Fokus Kelompok Masyarakat 
Gujarati https://joshuaproject.net/people_groups/11982/TZ 
Punjabi Timur https://joshuaproject.net/people_groups/14483/TZ 
Somalia https://joshuaproject.net/people_groups/14983/TZ
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lgeria merupakan negara terbesar di Afrika. 
Meskipun Gurun Sahara mencakup lebih dari 

empat perlima daratan negara ini, Aljir, ibu 
kota negara, merupakan oase budaya dan 

perusahaan di bagian utara. Dijuluki "Aljir Putih" karena 
bangunan indahnya bercat putih yang berjejer di pesisir 

Mediterania, nama ini bermakna ganda karena 
banyak orang Aljazair yang telah disucikan seputih 

salju oleh darah Yesus selama 20 tahun terakhir. 
Bahkan dengan kemajuan yang signifikan, 
masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan, 
dengan 99,9% wilayah di negara ini masih 
belum terjangkau oleh Kabar Baik. Populasi 
Aljir berkisar 2.854.000 jiwa dan agama 
mayoritasnya adalah Islam, dengan 96,5%.

Aljir, Aljazair PenekananDoa 
❶ Berdoa untuk hikmat yang dipimpin Roh 

Kudus atas gereja-gereja rumah bawah 
tanah saat mereka mengutus tim, terutama 
kepada kelompok masyarakat Arab Aljazair. 

❷ Berdoa untuk penerjemahan Perjanjian Baru
yang sedang berlangsung dalam bahasa 
Chenua. 

❸ Berdoa untuk peninggian Yesus dan 
penyembuhan pikiran dan hati para 
pengikut Yesus yang baru. 

❹ Berdoa agar sekolah-sekolah kepemimpinan 
didirikan yang membebaskan orang 
berkeyakinan baru tumbuh dalam iman dan 
keberanian mereka. 

❺ Berdoalah agar Kerajaan Allah datang 
melalui mimpi dan penglihatan, 
membebaskan mereka yang terperangkap 
dalam kegelapan untuk melihat Terangnya
Dunia. 

HARI KE-8 25 MARET

Fokus Kelompok Masyarakat 
Arab Aljazair https://joshuaproject.net/people_groups/10379/AG 
Kabyle https://joshuaproject.net/people_groups/12399/AG 
Shilha Tengah (Imazighen) https://joshuaproject.net/people_groups/12217/AG 
Hamyan Badui http://orvillejenkins.com/peoples/hamyanphantom.html 
Tajakant Badui https://joshuaproject.net/people_groups/15199/AG

A
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Mogadishu, ibu kota dan pelabuhan 
utama Somalia, merupakan wilayah 
metropolitan terbesar di Somalia, yang 
terletak di sebelah utara Khatulistiwa 

di Samudra Hindia. Empat puluh tahun perang 
saudara dan pertikaian antar klan menyebabkan 
malapetaka bagi negara dan semakin melemahkan 
hubungan antarsuku, sehingga membuat rakyat 
Somalia terpecah belah. Selama beberapa dekade, 
Mogadishu telah menjadi tempat perlindungan bagi 
militan Islam yang menargetkan pengikut Yesus di 
Somalia dan negara-negara sekitarnya. Terlepas 
dari klaim mereka memiliki pemerintah pusat, 
sebagian besar mengidentifikasi Somalia sebagai 
negara gagal. Dalam menghadapi tantangan besar 
seperti ini, gereja Somalia terus bertumbuh dan para 
pengikut Yesus berbagi iman mereka dengan penuh 
keberanian kepada orang-orang.

Mogadishu, Somalia PenekananDoa 
❶ Berdoa untuk gereja-gereja rumah yang 

meninggikan Kristus dan memperbanyak 
gereja perdamaian di setiap lingkungan dan 
dalam 21 bahasa di kota ini, terutama di 
antara orang-orang Somalia, Arab Oman, 
dan Baloch Selatan. 

❷ Berdoa untuk gerakan doa yang kuat untuk 
melindungi dan menjaga para pengikut 
Yesus. 

❸ Berdoalah agar Pangeran Kedamaian 
menguatkan para pengikut Yesus dengan 
pelatihan dan peralatan. 

❹ Berdoalah agar Kerajaan Allah datang 
menampakkan tanda-tanda, keajaiban,
dan kuasa atas para pemimpin agama, 
pemerintah, dan universitas.

HARI KE-9 26 MARET

Fokus Kelompok Masyarakat 
Somalia https://joshuaproject.net/people_groups/14983/SO 
Arab Oman https://joshuaproject.net/people_groups/10378/SO 
Baloch Selatan https://joshuaproject.net/people_groups/15034/SO

Para pengikut Yesus 
membagikan iman mereka 
dengan penuh keberanian
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Kirgistan merupakan sebuah negara 
pegunungan di Asia Tengah. 
Orang Kirgistan adalah orang 
Turki Muslim, yang merupakan 

tiga perempat dari populasi negara ini, 
sementara pedesaannya adalah rumah 
bagi banyak etnis minoritas yang belum 
terjangkau. Gereja di Kirgistan telah 
menghadapi maraknya penganiayaan 
dalam beberapa tahun terakhir. Setelah 
Uni Soviet runtuh pada tahun 1991, 
Kyrgyzstan mendapatkan kembali 
kebebasan beragama dan sejak saat itu 
mengalami kebangkitan pemikiran Islam 
di seluruh negeri. 

Bishkek, Kyrgyzstan PenekananDoa 
❶ Berdoa untuk kemajuan Kerajaan Allah 

melalui bahasa-bahasa yang ada di kota 
ini, terutama di antara suku Uighur, Tatar, 
dan Kirgistan. 

❷ Berdoa agar gerakan doa yang besar lahir 
di Bishkek dan berkembang di seluruh 
penjuru negeri. 

❸ Berdoalah agar para pengikut Yesus dapat 
berjalan dalam kuasa Roh Kudus. 

❹ Berdoalah untuk kebangkitan tujuan ilahi
Allah bagi kota ini.

HARI KE-10 27 MARET

Gereja di Kirgistan telah 
menghadapi maraknya 

penganiayaan dalam beberapa 
tahun terakhir.

Fokus Kelompok Masyarakat 
Kirgistan https://joshuaproject.net/people_groups/12933/KG 
Tatar https://joshuaproject.net/people_groups/11434/KG 
Uighur https://joshuaproject.net/people_groups/15755/KG

Bishkek, wilayah metropolitan terbesar 
di negara ini, juga merupakan ibu kotanya.
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Dubai adalah ibu kota emirat Dubai, 
salah satu emirat terkaya dari tujuh 
emirat yang membentuk Uni Emirat 
Arab (UEA). Dubai telah dibandingkan 

dengan Hong Kong dan dianggap sebagai pos 
perdagangan utama di Timur Tengah. Dubai 
adalah kota pencakar langit, pantai, dan bisnis 
besar. Karena populasi ekspatriatnya yang 
besar, terdapat keragaman agama dan toleransi 
di kota ini. Namun, pemerintah telah dikritik 
karena dianggap otoriter ketika para syekh yang berkuasa dipertanyakan. Orang 
Islam baru sering kali ditekan oleh keluarga dan anggota masyarakat untuk 
meninggalkan keyakinan mereka. Karena hal ini, banyak pengikut Yesus yang 
tidak menunjukkan iman mereka di depan umum. Inilah saatnya bagi mereka 
yang ada di gereja di Dubai untuk berdiri dengan berani demi iman mereka 
kepada Yesus dan memuridkan berbagai bangsa yang telah Dia bawa ke negeri 
makmur ini.

Dubai, UEA PenekananDoa 
❶ Berdoa untuk kemajuan Kerajaan Allah di 

seluruh 24 bahasa di kota ini. 

❷ Berdoalah untuk terjemahan Perjanjian
Baru dalam bahasa Arab lisan Teluk. 

❸ Berdoalah agar gerakan doa yang hebat 
dilahirkan di Dubai yang tersebar di 
seluruh penjuru negeri. 

❹ Berdoalah agar para pengikut Yesus dapat 
berjalan dalam kuasa Roh Kudus. 

❺ Berdoalah untuk kebangkitan tujuan ilahi
Allah bagi kota ini.

HARI KE-11 28 MARET

Fokus Kelompok Masyarakat 
Jepang https://joshuaproject.net/people_groups/12322/AE
Nawari (Halebi) Gipsi https://joshuaproject.net/people_groups/11597/AE
Sinhala https://joshuaproject.net/people_groups/14196/MU

Banyak pengikut Yesus yang 
tidak menunjukkan iman 
mereka di depan umum
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fgan penduduk di Kabul 
(ibu kota dan kota terbesar 

di Afghanistan) telah 
menghadapi musim 

penuh tantangan setelah Taliban 
naik berkuasa pada Agustus 2021. 
Lebih dari 600.000 orang telah 
meninggalkan negara itu sejak 
Januari 2021, menyumbang hampir 
6 juta pengungsi Afghanistan di luar 
negeri. Terlepas dari ketidakstabilan 
tersebut, orang berkeyakinan di 
Kabul tetap berdiri teguh, karena 
gereja di Afghanistan adalah gereja 
dengan pertumbuhan tercepat 
kedua di dunia.

Kabul, Afghanistan PenekananDoa 
❶ Berdoa untuk peninggian Yesus dan 

perubahan orang berkeyakinan baru 
agar dibebaskan dari pengaruh setan dan
dibuat utuh. 

❷ Berdoa untuk penyelamatan dan 
perlindungan anak-anak yatim piatu 
korban perang dan bagi banyak anak yang 
kekurangan makanan dan perawatan. 

❸ Berdoalah agar Kerajaan Allah 
menampakkan tanda-tanda, keajaiban,
dan kuasa-Nya.

HARI KE-12 29 MARET

Fokus Kelompok Masyarakat 
Hazara https://joshuaproject.net/people_groups/12076/AF  
Tajik Afganistan https://joshuaproject.net/people_groups/14372/AF 
Pashtun Timur (Utara) https://joshuaproject.net/people_groups/14256/AF 
Pashtun Selatan https://joshuaproject.net/people_groups/14327/AF

Lebih dari 600.000 
orang telah 

meninggalkan negara 
itu sejak Januari 2021

A
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Yerusalem, tempat suci ziarah bagi tiga agama Abrahamik yaitu 
Yahudi, Kristen, dan Islam, merupakan sarang konflik agama dan 
etnis, serta posisi geopolitik. Orang-orang Yahudi terlihat menekan 
Tembok Ratapan untuk mengantisipasi kedatangan Mesias yang 

akan membangun kembali Bait Suci. Sementara itu, umat Muslim mengunjungi 
situs di mana mereka percaya bahwa Muhammad naik ke surga dan diberi 
persyaratan untuk berdoa dan berziarah. Pada saat yang sama, umat Kristiani 
juga dapat menemukan situs-situs kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus. 
Ada banyak hal yang menarik di Yerusalem, dan meski rata-rata lebih dari 3 juta 
turis mengunjungi kota ini setiap tahunnya, wilayah ini telah berjuang untuk 
mencapai perdamaian karena keretakan budaya dan politik mendalam yang 
telah memecah belah Israel dengan negara-negara tetangganya. Ditambah 
dengan kekayaan keanekaragaman dan 39 bahasa, dan jenjang secara resmi 
diatur untuk sebuah gerakan Allah yang tidak hanya akan menyembuhkan dan 
mengubah kota, namun juga wilayah itu.

Yerusalem, Israel PenekananDoa 
❶ Berdoa untuk persatuan di antara orang-

orang Yahudi dan Arab saat mereka 
mendirikan gereja-
gereja rumah yang 
meninggikan Kristus 
dan memperbanyak 
gereja-gereja 
rumah di antara 
kelompok-kelompok 
masyarakat yang 
terdaftar. 

❷ Berdoa agar 
gerakan doa yang 
besar melanda 
gereja-gereja 
rumah. 

❸ Berdoa untuk perdamaian di antara semua 
kelompok etnis, bahasa, dan bangsa 
melalui pernyataan Yesus sebagai Mesias. 

❹ Berdoalah agar Kerajaan Allah 
menampakkan tanda-tanda, keajaiban,
dan kuasa-Nya.

HARI KE-13 30 MARET

Fokus Kelompok Masyarakat 
Arab Israel (Palestina) https://joshuaproject.net/people_groups/14276/IS 
Yahudi Israel https://joshuaproject.net/people_groups/12267/IS 
Yahudi Maroko https://joshuaproject.net/people_groups/12374/IS 
Yahudi Ethiopia https://joshuaproject.net/people_groups/11180/IS 
Arab Suriah https://joshuaproject.net/people_groups/15152/IS



Baghdad, yang sebelumnya bernama "kota perdamaian", 
adalah ibu kota Irak dan salah satu aglomerasi perkotaan 
terbesar di Timur Tengah. Baghdad dihormati oleh umat 
Islam sebagai pusat kosmopolitan dunia Arab ketika 

Irak berada di puncak stabilitas dan kekuatan ekonominya pada 
tahun 1970-an. Setelah mengalami perang dan konflik yang 
tampaknya terus-menerus selama 30 tahun terakhir, lambang 

ini terasa seperti kenangan yang memudar bagi rakyatnya. 
Saat ini, sebagian besar kelompok minoritas Kristen 

tradisional Irak dapat ditemukan di Baghdad, dengan 
jumlah sekitar 250.000 orang. Dengan pertumbuhan 
penduduk yang belum pernah terjadi sebelumnya dan 
ketidakstabilan ekonomi yang terus berlanjut, sebuah 
jendela kesempatan terbuka bagi para pengikut 
Yesus di Irak untuk memulihkan bangsa mereka yang 
terpecah belah melalui kedamaian sejahtera Allah 
yang hanya ditemukan di dalam Mesias.

Baghdad, Irak PenekananDoa 
❶ Berdoa agar gereja-gereja rumah 

diperbanyak untuk meluncurkan gerakan 
Injil di antara orang-orang Arab Irak, Arab 
Irak Utara, dan Kurdi Utara.

❷ Berdoa agar gerakan doa yang besar 
melanda gereja-gereja rumah. 

❸ Berdoalah agar gereja bersejarah ini 
dipenuhi dengan kasih karunia Allah 
dan keberanian ketika para anggotanya 
berbagi iman mereka kepada orang lain. 

❹ Berdoalah agar Kerajaan Allah semakin 
maju melalui doa dan penginjilan. 

HARI KE-14 31 MARET

Fokus Kelompok Masyarakat 
Arab Irak https://joshuaproject.net/people_groups/12247/IZ 
Arab Irak Utara https://joshuaproject.net/people_groups/20327/IZ
Kurdi Utara https://joshuaproject.net/people_groups/12877/IZ

18 30 Hari Doa 2023
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Madinah adalah sebuah kota di Arab Saudi. Di sinilah Islam berasal 
sekitar 1.400 tahun yang lalu, ketika rasulnya, Muhammad, 
mendeklarasikan bahwa tidak ada agama lain yang boleh ada di 
Jazirah Arab dan dengan demikian mendirikan komunitas Muslim. 

Hasilnya, Madinah adalah kota tersuci kedua dalam Islam. Setiap tahun sekitar 
2 juta umat Islam berziarah ke Madinah dan 
Mekkah, kota tersuci dalam Islam. Namun, semakin 
banyak orang Saudi yang semakin kecewa dengan 
Islam, dan datang kepada Yesus melalui media 
digital, bepergian ke luar negeri, dan kesaksian 
yang setia di dalam negeri. Dengan dorongan 
Putra Mahkota untuk memodernisasi Arab Saudi, 
sebuah kesempatan muncul dengan sendirinya bagi 

gereja Saudi untuk menentang deklarasi Muhammad 1.400 tahun yang lalu, 
dan memanfaatkan kebebasan yang lebih besar di dalam negara mereka untuk 
mengklaim negara mereka bagi Raja di atas segala raja.

Madinah, Arab Saudi PenekananDoa 
❶ Berdoa untuk terobosan yang memuliakan 

Kristus dan pendirian gereja-gereja rumah 
yang diperbanyak dalam 24 bahasa di 
Madinah, terutama di antara kelompok-
kelompok masyarakat yang terdaftar. 

❷ Berdoa agar gerakan doa yang besar 
melanda gereja-gereja rumah, dan agar
gereja di Madinah menjadi rumah doa 
bagi semua bangsa. 

❸ Berdoa agar pernyataan Yesus sebagai 
Raja tersebar ke setiap lingkungan. 

❹ Berdoalah agar Kerajaan Allah 
menghancurkan kegelapan dan membawa
pengharapan bagi mereka yang terjebak 
dalam kegelapan.

HARI KE-15 1 APRIL

Lebih dan lebih 
lagi
Warga Saudi 
semakin kecewa 
dengan Islam

Fokus Kelompok Masyarakat 
Najdi Arab Saudi https://joshuaproject.net/people_groups/10759/SA 
Arab Badui https://joshuaproject.net/people_groups/10758/SA 
Arab Yaman Selatan https://joshuaproject.net/people_groups/15198/SA
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Sana'a, ibu kota Yaman, selama berabad-abad telah menjadi pusat 
ekonomi, politik, dan agama di negara ini. Menurut legenda, Yaman 
didirikan oleh Sem, salah satu dari tiga putra Nuh. Saat ini, Yaman 
adalah rumah bagi krisis kemanusiaan terburuk di dunia, setelah perang 

saudara yang brutal dimulai enam tahun yang lalu. Sejak saat itu, lebih dari 
empat juta orang telah meninggalkan rumah mereka dan mengakibatkan 
233.000 korban jiwa karena perang. Saat ini ada lebih dari dua puluh juta 
orang di Yaman yang kelangsungan hidup mereka bergantung pada bantuan 
kemanusiaan. Gereja global harus berdiri pada saat ini untuk Yaman dan 
percaya bahwa negara ini dapat hidup dalam legenda dan menerima tiada 
hentinya baptisan belas kasih dan kasih karunia Allah, yang mengubah bangsa 
ini melalui darah Yesus.

Sana'a Yaman PenekananDoa 
❶ Berdoalah agar kesembuhan dan 

pemulihan datang kepada bangsa ini 
ketika gereja-gereja ditanamkan di antara 
orang-orang Arab Yaman Utara, Arab 
Tihami, dan Arab Sudan. 

❷ Berdoa agar gerakan doa yang hebat 
melanda orang-orang Kristen di manapun 
sehingga mereka dapat mengangkat kota 
yang sedang dilanda perang ini. 

❸ Berdoalah agar Allah mengasihani kota 
ini dan mengakhiri perang saudara yang 
melanda bangsa ini. 

❹ Berdoalah agar Kerajaan Allah datang 
melalui belas kasih, memberi hadiah 
kepada orang miskin dan membuka hati 
bagi kerajaan-Nya.

HARI KE-16 2 APRIL

Gereja global harus berdiri 
untuk Yaman pada saat ini

Fokus Kelompok Masyarakat 
Arab Yaman Utara https://joshuaproject.net/people_groups/14715/YM 
Tihami Arab https://joshuaproject.net/people_groups/15484/YM 
Arab Sudan https://joshuaproject.net/people_groups/15104/YM
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Republik Djibouti merupakan negara kecil yang kaya 
akan minyak di Tanduk Afrika. Di bawah kekuasaan 
Prancis, negara ini dikenal sebagai Somaliland Prancis, 
hingga negara ini memperoleh kemerdekaan dari 

pemukim Eropa pada tahun 1977. Negara Djibouti memiliki 
pemandangan yang kasar dan ekstrem, dari dataran gurun 
yang gersang di selatan hingga pegunungan yang rimbun 
dan hijau di utara. Empat etnis mayoritas terbesar di negara 
ini adalah Somalia, Afar, Oman, dan Yaman-semuanya 

merupakan kelompok masyarakat yang belum terjangkau 
di Tanduk Afrika dan Jazirah Arab. Sebagai tuan rumah 

yang memiliki stabilitas yang lebih baik dan akses yang 
lebih mudah daripada negara-negara tetangganya di 

timur laut dan tenggara, Djibouti merupakan titik 
penting bagi Gereja untuk memenangkan kelompok 

masyarakat Afrika Timur dan Arab yang belum 
terjangkau. Djibouti juga merupakan nama ibu 

Djibouti, Djibouti PenekananDoa 
❶ Berdoalah untuk kemajuan Kerajaan Allah

di seluruh 11 bahasa di kota ini. 

❷ Berdoa untuk terjemahan Perjanjian Baru
dalam bahasa Arab Ta'izzi-Adeni. 

❸ Berdoa agar gerakan doa yang besar lahir 
di Djibouti dan berkembang di seluruh 
negeri. 

❹ Berdoalah agar para pengikut Yesus 
dapat berjalan dalam kuasa Roh Kudus. 
Berdoalah untuk kebangkitan tujuan ilahi
Allah bagi kota ini.

HARI KE-17 3 APRIL

kotanya.

Fokus Kelompok Masyarakat 
Afar (Danakil) https://joshuaproject.net/people_groups/11486/
DJ Arab Yaman https://joshuaproject.net/people_groups/15198/
DJ Somalia https://joshuaproject.net/people_groups/14983/DJ
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Damaskus, ibu kota Suriah, dan Homs, pusat utama pemberontakan Suriah 
dan katalisator perang saudara yang dimulai pada tahun 2011, merupakan 
dua kota terpadat di negara ini. Ibu kota ini dinobatkan karena keindahannya 
dan dijuluki sebagai "mutiara dari Timur". Kedua kota tersebut telah 

mengalami banyak kehilangan dan kerusakan sejak perang dimulai. Dengan masih 
berkuasanya Bashar al-Assad, satu-satunya harapan sejati 
untuk penyembuhan dan perubahan Suriah adalah Kabar Baik 
Yesus. Syukurlah, banyak orang Suriah melaporkan bahwa 
Mesias mengenalkan diri-Nya kepada mereka dalam mimpi 
dan penglihatan ketika mereka melarikan diri dari negara 
itu. Dengan negara di bawah kendali Assad yang menindas, 
konflik telah berkurang, dan dengan meningkatnya stabilisasi, 
sebuah kesempatan muncul bagi para pengikut Yesus di 
Suriah untuk kembali ke rumah mereka dan berbagi dengan 
orang-orang di negara mereka, sebuah mutiara yang tidak 
pernah pudar dan tidak dapat binasa yang sangat berharga.

Damaskus, Suriah PenekananDoa 
❶ Berdoa untuk mengakhiri kekerasan 

dan untuk gereja-gereja rumah yang 
meninggikan Kristus dan memperbanyak
gereja rumahan dalam 31 bahasa di 
Damaskus dan Homs, terutama di 
kelompok-kelompok masyarakat yang 
terdaftar.

❷ Berdoa untuk para pengungsi, orang 
miskin, dan yang hancur untuk 
menemukan harapan dan kesembuhan
dalam nama Yesus. 

❸ Berdoalah agar Kerajaan Allah semakin 
maju melalui tanda-tanda, keajaiban, dan 
kuasa dalam diri para pemimpin militer, 
bisnis, dan pemerintahan.

HARI KE-18 4 APRIL

Fokus Kelompok Masyarakat 
Arab Suriah https://joshuaproject.net/people_groups/15152/SY
Kurdi Utara https://joshuaproject.net/people_groups/12877/SY 
Arab Irak Utara https://joshuaproject.net/people_groups/20327/IZ 
Alawite https://joshuaproject.net/people_groups/18805/SY 
Arab Palestina https://joshuaproject.net/people_groups/14276/SY

Banyak orang Suriah 
melaporkan bahwa Mesias 

mengenalkan diri-Nya 
kepada mereka
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Ketika Irak berada di puncak stabilitas dan 
kekuatan ekonominya pada tahun 1970-an, 
umat Islam memuja negara ini sebagai pusat 
kosmopolitan dunia Arab. Namun, setelah 

mengalami perang dan konflik yang tampaknya terus-
menerus selama 30 tahun terakhir, lambang ini terasa 
seperti kenangan yang memudar bagi rakyatnya. 
Dengan pertumbuhan penduduk yang belum pernah 
terjadi sebelumnya dan ketidakstabilan ekonomi yang terus berlanjut, sebuah 
jendela kesempatan telah terbuka bagi para pengikut Yesus yang ada di Irak untuk 
menyembuhkan bangsa mereka yang terpecah belah melalui damai sejahtera Allah 
yang hanya ditemukan di dalam Pangeran Kedamaian. 

Mosul, ibu kota dari kegubernuran Ninawa, merupakan kota terbesar kedua di 
Irak. Penduduknya secara tradisional terdiri dari orang Kurdi dan minoritas Kristen 
Arab. Setelah banyak konflik etnis, kota ini jatuh ke tangan Negara Islam Irak 
dan Levant (ISIL) pada bulan Juni 2014. Pada tahun 2017, pasukan Irak dan Kurdi 
akhirnya berhasil mengusir pemberontak Sunni. Sejak saat itu, berbagai upaya 
telah dilakukan untuk memulihkan wilayah yang dilanda perang.

Mosul, Irak PenekananDoa 
❶ Berdoa untuk kemajuan Kerajaan Allah di 

seluruh 14 bahasa di kota ini, terutama di 
antara kelompok-kelompok masyarakat 
yang terdaftar. 

❷ Berdoalah untuk tim-tim yang telah 
mendedikasikan hidup mereka untuk 
membangun gereja dan berbagi Injil di 
negara ini; berdoalah untuk perlindungan
supernatural dan untuk hikmat dan 
keberanian. 

❸ Berdoa agar gerakan doa yang hebat lahir 
di Mosul dan tersebar ke seluruh penjuru 
negeri. 

❹ Berdoalah agar para pengikut Yesus 
dapat berjalan dalam kuasa Roh Kudus. 
Berdoalah untuk kebangkitan tujuan ilahi
Allah bagi kota ini.

HARI KE-19 5 APRIL

Fokus Kelompok Masyarakat 
Arab Suriah https://joshuaproject.net/people_groups/15152/IZ 
Kurdi Utara (Behdini) https://joshuaproject.net/people_groups/12877/IZ  
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Tripoli, ibu kota Libya, merupakan sebuah wilayah metropolitan 
yang luas di Laut Mediterania, tepat di sebelah selatan Sisilia 
dan di sebelah utara Gurun Sahara. Negara ini berada di 
bawah kekuasaan asing selama lebih dari 2.000 tahun sebelum 

kemerdekaannya pada tahun 1951. Karena iklimnya yang gersang, Libya 
hampir sepenuhnya bergantung pada bantuan asing dan impor untuk stabilitas 
ekonominya-sampai minyak bumi ditemukan pada akhir 1950-an. Sejak jatuh 
bangunnya negara sosialis di bawah kepemimpinan Muammar Gaddafi, negara 
ini telah berjuang untuk mengakhiri konflik yang tersisa dan membangun 
institusi negara. Dari sekian banyak gereja yang ada, banyak pengikut Yesus 
yang dianiaya atau dibunuh dan tetap bersembunyi. Terlepas dari penderitaan 
tersebut, sebuah kesempatan emas dalam sejarah Libya muncul pada saat ini 
bagi gereja untuk berdiri dengan berani dan mengklaim bangsa itu bagi Yesus.

Tripoli, Libya

PenekananDoa 
❶ Berdoa untuk ribuan gereja rumah yang 

meninggikan Kristus dan berkembang 
dalam 27 bahasa yang digunakan di kota 
ini. 

❷ Berdoa agar gerakan doa yang besar 
melanda gereja-gereja rumah. 

❸ Berdoalah agar Tripoli menjadi tempat 
pengutusan, yang berdampak pada 
seluruh bangsa dan wilayah dengan kuasa 
Yesus yang membebaskan. 

❹ Berdoalah agar Kerajaan Allah 
menghancurkan pekerjaan-pekerjaan 
iblis.

HARI KE-20 6 APRIL

Banyak pengikut Yesus yang dianiaya atau 
dibunuh dan tetap bersembunyi

Fokus Kelompok Masyarakat 
Arab Libya (Tripoli) https://joshuaproject.net/people_groups/13169/LY 
Cyrenaican Arab https://joshuaproject.net/people_groups/11454/LY
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Tunis adalah ibu kota Tunisia dan kota terbesar di 
negara ini. Garis pantai Laut Mediterania yang 
mudah diakses dan lokasi yang strategis di Tunisia 
telah mengundang para penakluk dan pengunjung 

selama berabad-abad. Setelah memperoleh kemerdekaan 
pada tahun 1956, populasi Tunisia meningkat dua kali 
lipat dalam beberapa dekade. Meskipun negara ini 
telah mencapai kemakmuran, Islam tetap menjadi 
agama yang dominan, dan penganutnya sering dianiaya 
dengan kejam. Inilah saatnya untuk berdiri bersama 
rakyat Tunisia dan memberitakan kemenangan Yesus 

yang akan membawa pembebasan yang sejati dan kekal 
bagi tanah mereka.

Tunis, Tunisia PenekananDoa 
❶ Berdoalah untuk kemajuan Kerajaan Allah

di seluruh 11 bahasa di kota ini, terutama 
di antara orang-orang Arab Tunisia dan 
Shawiyas. 

❷ Berdoa agar gerakan doa yang hebat lahir 
di Tunis dan tersebar ke seluruh penjuru 
negeri. 

❸ Berdoalah agar para pengikut Yesus dapat 
berjalan dalam kuasa Roh Kudus. 

❹ Berdoalah untuk kebangkitan tujuan ilahi
Allah bagi kota ini.

HARI KE-21 7 APRIL

Inilah saatnya untuk berdiri 
bersama rakyat Tunisia dan 
memberitakan kemenangan Yesus

Fokus Kelompok Masyarakat 
Arab Tunisia https://joshuaproject.net/people_groups/15641/TS 
Shawiya https://joshuaproject.net/people_groups/14899/AG



26 30 Hari Doa 2023

ddis Ababa, ibu kota dan kota terbesar di Ethiopia, terletak di dataran 
tinggi yang berair baik dan dikelilingi oleh bukit dan pegunungan di 
pusat negara. Kota metropolitan ini merupakan pusat pendidikan 

dan administrasi Ethiopia dan juga merupakan pusat manufaktur 
untuk sebagian besar Afrika Timur. 
Ethiopia, salah satu negara tertua 
di dunia, telah mengalami gerakan 
Allah yang hebat dalam beberapa 
tahun terakhir. Pada tahun 1970, 
negara ini berpenduduk sekitar 900.000 orang yang mengidentifikasi diri 
sebagai evangelis, sekitar 3% dari total populasi. Saat ini, jumlah tersebut telah 
melebihi 21 juta. Sebagai negara dengan populasi terpadat di Tanduk Afrika, 
Ethiopia memiliki posisi yang baik untuk menjadi negara pengirim ke banyak 
suku yang belum terjangkau dan negara-negara tetangganya.

Addis Ababa, 
Ethiopia PenekananDoa 

❶ Berdoalah untuk kemajuan Kerajaan Allah
di seluruh 14 bahasa di kota ini. 

❷ Berdoa untuk terjemahan Perjanjian Baru
dalam bahasa Harari. 

❸ Berdoa agar gerakan doa yang hebat lahir 
di Addis Ababa dan tersebar ke seluruh 
penjuru negeri. 

❹ Berdoalah agar para pengikut Yesus dapat 
berjalan dalam kuasa Roh Kudus. 

❺ Berdoalah untuk kebangkitan tujuan ilahi
Allah bagi kota ini.

HARI KE-22 8 APRIL

Ethiopia memiliki 
posisi yang baik untuk 
menjadi negara pengirim

Fokus Kelompok Masyarakat 
Arsi (Arusi) Oromo https://joshuaproject.net/people_groups/19652/ET 
Hararghe Oromo (Ittu, Oromo Timur) https://joshuaproject.net/people_groups/12286/ET 
Selale (Tulema) Oromo https://joshuaproject.net/people_groups/15624/ET 
Somalia https://joshuaproject.net/people_groups/14983/ET

A
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Penekanan 
Doa 
❶ Berdoa untuk penyebaran Injil 

dan untuk memperbanyak 
gereja rumahan di antara 
orang-orang Arab 
Palestina, Arab Najdi, dan 
Arab Irak Utara. 

❷ Berdoa untuk kemajuan 
Kerajaan Allah di seluruh 17 
bahasa di Amman. 

❸ Berdoa agar gerakan doa 
yang hebat lahir di kota ini 
dan tersebar ke seluruh 
penjuru negeri. 

❹ Berdoalah untuk 
kebangkitan tujuan ilahi
Allah bagi kota ini.

Yordania merupakan negara gurun berbatu di Asia Barat Daya. Negara ini 
merupakan negara muda yang menempati tanah kuno yang menyimpan 
jejak-jejak peradaban. Terpisah dari Palestina kuno oleh Sungai Yordan, 
wilayah ini memainkan peran penting dalam sejarah Alkitab. Kerajaan 

kuno dalam Alkitab, Moab, Gilead, dan Edom, terletak di dalam perbatasannya. 
Inilah salah satu negara yang paling liberal secara politik di dunia Arab, meskipun 
juga berbagi masalah di kawasan ini. Mayoritas penduduknya adalah orang Arab. 

Amman, ibu kota Yordania, merupakanpusat komersial, keuangan, dan 
perdagangan internasional. Kota ini dibangun di atas perbukitan di batas timur 
Pegunungan Ajlūn. Amman, "kota kerajaan" orang Amon, mungkin adalah 
sebuah kota besar di atas dataran tinggi yang direbut oleh jenderal Raja Daud, 
Yoab. Kota Amon hancur menjadi puing-puing di bawah kekuasaan Raja Daud 
dan dibangun kembali selama berabad-abad menjadi kota kontemporer saat ini. 
Namun, meskipun menjadi pelabuhan perdamaian di Timur Tengah, Yordania 
adalah negeri yang hidup dalam kegelapan spiritual. Oleh karena itu, sebuah 
penaklukan baru diperlukan, di mana Anak Daud akan menerangi bangsa 
Yordania dengan terang Allah yang sejati.

Amman, Yordania
HARI KE-23 9 APRIL

Fokus Kelompok Masyarakat 
Arab Palestina https://joshuaproject.net/people_groups/14715/YM 
Najdi Arab https://joshuaproject.net/people_groups/15484/YM 
Arab Irak Utara https://joshuaproject.net/people_groups/15104/YM
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Kairo, yang dalam bahasa Arab 
diterjemahkan sebagai "Sang Pemenang", 
merupakan ibu kota Mesir dan wilayah 
metropolitan terpadat di Afrika. Kairo 

merupakan kota kuno yang luas yang terletak di 
sepanjang tepi Sungai Nil, dan merupakan rumah 
bagi banyak situs warisan dunia, tokoh-tokoh 
bersejarah, masyarakat, dan bahasa. Sekitar 10% 
dari seluruh penduduk Mesir mengidentifikasi 
diri mereka sebagai Kristen Koptik, meskipun 
intoleransi agama dari mayoritas Muslim dan 
beban agama menghambat perkembangan cabang 
ini. Mesir juga merupakan rumah bagi 1,7 juta 
anak yatim piatu, yang sebagian besar berkeliaran 

Kairo, Mesir PenekananDoa 
❶ Berdoa untuk keberanian dan keberanian 

bagi gereja rumahan bawah tanah saat 
mereka mengirim tim ke 31 bahasa yang 
digunakan di kota ini, terutama kepada 
orang-orang Arab Mesir, Arab Saidi dan 
Arab Libya. 

❷ Berdoa untuk persatuan antar gereja, dan
keberanian bagi umat Kristen dari latar 
belakang tradisional dan Ortodoks dalam 
berbagi Kabar Baik. 

❸ Berdoalah agar Kerajaan Allah menembus 
universitas, kedai kopi, perumahan, dan 
pabrik-pabrik.

HARI KE-24 10 APRIL

di jalanan Kairo dan terpaksa mengemis atau melakukan pencurian kecil-
kecilan untuk bertahan hidup. Tantangan ini memberi kesempatan emas bagi 
jaringan pengikut Yesus di kota kemenangan untuk mengadopsi satu generasi 
dan membangun pasukan yang lebih d ari sekadar penakluk.

Fokus Kelompok Masyarakat
Arab Mesir https://joshuaproject.net/people_groups/11722/EG 
Arab Saidi (Mesir Hulu) https://joshuaproject.net/people_groups/14643/EG 
Arab Libya https://joshuaproject.net/people_groups/13169/EG

Sekitar 1O% dari semua 
orang Mesir mengidentifikasi 
diri sebagai Kristen Koptik
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Khartoum, ibu kota Sudan, merupakan pusat komunikasi besar di Afrika 
Timur Laut. Sebelum pemisahan diri dari wilayah selatan pada tahun 
2011, Sudan merupakan negara terbesar di Afrika. Setelah 
perang saudara selama beberapa 

dekade, negara ini menandatangani 
perjanjian untuk memisahkan wilayah selatan 
yang mayoritas penduduknya beragama 
Kristen dari wilayah utara yang beragama 
Islam, yang telah berusaha untuk menjadi 
negara Islam sejak tahun 1960-an. Sudan 
merupakan ladang panen yang matang, 
rumah bagi ratusan kelompok masyarakat 
yang belum terjangkau. Sebagai pusat 
perdagangan utama, Khartoum merupakan 
tempat persemaian bagi bangsa ini.

PenekananDoa 
❶ Berdoa untuk terobosan dalam visi dan 

kepemimpinan yang akan menghasilkan 
ribuan gereja rumahan yang meninggikan
Kristus dan berkembang biak dalam 34 
bahasa di kota ini, terutama di antara 
UUPG yang terdaftar. 

❷ Berdoa untuk pendirian doa 24/7 dan 
agar hati para pengikut Yesus dibukakan 
untuk mendengar dari surga. 

❸ Berdoa agar sekolah kepemimpinan 
dikembangkan, dan agar para perintis 
jemaat diutus ke setiap sektor 
masyarakat. 

❹ Berdoalah agar Kerajaan Allah 
menampakkan tanda-tanda, keajaiban,
dan kuasa-Nya.

HARI KE-25 11 APRIL

Fokus Kelompok Masyarakat 
Arab Sudan https://joshuaproject.net/people_groups/15104/SU 
Beja https://joshuaproject.net/people_groups/12026/SU 
Bulu https://joshuaproject.net/people_groups/11779/SU 
Gaaliin https://joshuaproject.net/people_groups/11787/SU 
Guhayna https://joshuaproject.net/people_groups/11976/SU

Khartoum, Sudan

Sudan merupakan ladang panen 
yang matang, rumah bagi ratusan 
kelompok masyarakat yang belum 

terjangkau.
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Niger merupakan negara 
yang dikelilingi daratan di 
Afrika barat. Niger memiliki 
salah satu tingkat kelahiran 

dan pertumbuhan populasi tercepat 
di dunia, dengan lebih dari 75% 
penduduknya berusia di bawah 29 
tahun, dan juga salah satu negara 
termiskin. 

Niamey, yang terletak di sepanjang 
Sungai Niger, merupakan ibu kota 
negara. Ada beberapa industri di kota 
ini, namun kebanyakan orang bekerja 
di sektor jasa. Niamey merupakan 
rumah bagi Masjidil Haram dan 
penduduknya yang sebagian besar 
beragama Islam.

Niamey, Niger PenekananDoa 
❶ Berdoa untuk kemajuan Kerajaan Allah di 

seluruh UUPG di kota ini. 

❷ Berdoa agar gerakan doa yang hebat lahir 
di Niamey dan tersebar ke seluruh penjuru 
negeri. 

❸ Berdoalah agar para pengikut Yesus dapat 
berjalan dalam kuasa Roh Kudus. 

❺ Berdoalah untuk kebangkitan tujuan ilahi
Allah bagi kota ini.

HARI KE-26 12 APRIL

Fokus Kelompok Masyarakat 
Zarma https://joshuaproject.net/people_groups/16100/NG 
Wodaabe Fulani https://joshuaproject.net/people_groups/20064/NG
Hausa Utara https://joshuaproject.net/people_groups/12070/NG 
Sokoto (Nigeria) Fulani https://joshuaproject.net/people_groups/10949/NG

Niger memiliki salah 
satu tingkat kelahiran 

dan pertumbuhan populasi 
tercepat di dunia
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Tashkent, ibu kota Uzbekistan dan kota 
terbesar di Asia Tengah, adalah pusat ekonomi 
dan budaya utama di wilayah ini. Setelah 
jatuh ke tangan bangsa Arab pada abad 

kedelapan, Uzbekistan direbut oleh bangsa Mongol 
pada Abad Pertengahan, dan akhirnya memperoleh 
kemerdekaannya setelah pembubaran Uni Soviet 
pada tahun 1991. Sejak saat itu, Uzbekistan telah 
meningkat secara dramatis di sebagian besar aspek 
kehidupan, bahkan dianugerahi sebagai negara 
dengan perekonomian paling baik di dunia pada 
tahun 2019. Terlepas dari kemajuan tersebut, gereja telah banyak 
ditindas di negara ini dan dipaksa untuk mendaftarkan diri kepada pemerintah, yang 
berusaha untuk membatasi dan mengontrol kegiatan dan ekspresi komunitas yang 
beribadah. Ketika pemerintah berusaha memperketat cengkeramannya terhadap 
komunitas Protestan yang sedang berkembang, gereja Uzbek memiliki kesempatan 
untuk menunjukkan nilai Yesus yang sebenarnya dengan menaati-Nya dengan segala 
cara.

Tashkent, Uzbekistan PenekananDoa 
❶ Berdoa untuk memperbanyak gereja 

rumahan yang meninggikan Kristus dan
berkembang di kelompok masyarakat 
Uzbek Utara, Uzbek Selatan, dan 
Turkmenistan. 

❷ Berdoalah agar ada gerakan doa yang 
penuh kuasa yang diberdayakan oleh Roh 
Kudus, yang dipengaruhi oleh Kitab Suci, 
dan diurapi dari setiap orang berkeyakinan. 

❸ Berdoalah agar para pekerja datang dari 
tuaian, agar keluarga-keluarga dijangkau 
dan komunitas-komunitas terkena 
pengaruh Injil. 

❹ Berdoalah agar Kerajaan Allah maju 
melalui mimpi dan penglihatan, dan agar 
Yesus ditinggikan di dalam hati dan pikiran 
orang-orang percaya - dan agar mereka 
menemukan keamanan mereka di dalam 
Yesus.

HARI KE-27 13 APRIL

Fokus Kelompok Masyarakat 
Uzbek Utara https://joshuaproject.net/people_groups/14039/UZ 
Uzbek Selatan https://joshuaproject.net/people_groups/15201/UZ
Turkmenistan https://joshuaproject.net/people_groups/15654/UZ
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Rabat, ibu kota Maroko dan salah satu dari empat kota kekaisaran 
di negara ini, merupakan wilayah perkotaan besar yang terletak di 
sepanjang pantai Atlantik. Meskipun negara ini dengan cepat melakukan 
modernisasi dan mengalami peningkatan standar hidup, Maroko dikenal 

dengan kondisi kehidupan yang 
sulit, kemiskinan yang menggurita, 
pekerja anak, dan penganiayaan 
agama. Namun, terlepas dari 
tantangan-tantangan ini, saat ini 
banyak orang Maroko yang menjadi 
percaya kepada Yesus melalui 
program-program radio dan musik 
pujian dalam bahasa Berber. Para 
pengikut Yesus ini juga berkumpul 
untuk membentuk pusat-pusat 
pelatihan untuk menjangkau 
bangsa mereka.

Rabat, Maroko PenekananDoa 
❶ Berdoa untuk kemajuan Kerajaan Allah 

di seluruh 12 bahasa di kota ini, terutama 
di antara kelompok masyarakat yang 
terdaftar. 

❷ Berdoa agar gerakan doa yang hebat lahir 
di Rabat dan tersebar ke seluruh penjuru 
negeri. 

❸ Berdoalah agar para pengikut Yesus dapat 
berjalan dalam kuasa Roh Kudus. 

❹ Berdoalah untuk kebangkitan tujuan ilahi
Allah bagi kota ini.

HARI KE-28 14 APRIL

Orang-orang Maroko 
mulai beriman kepada 

Yesus
Fokus Kelompok Masyarakat 
Shilha Tengah (Imazighen) https://joshuaproject.net/people_groups/12217/MO 
Jebala https://joshuaproject.net/people_groups/12336/MO 
Berber dan Arab Maroko https://joshuaproject.net/people_groups/13819/MO
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Islamabad merupakan ibu kota Pakistan dan terletak 
di dekat perbatasan dengan India. Negara ini secara 
historis dan budaya terkait dengan Iran, Afghanistan, 
dan India. Sejak memperoleh kemerdekaan pada tahun 

1947, Pakistan telah berjuang untuk mencapai stabilitas 
politik dan mempertahankan pembangunan sosial. Negara 
ini diperkirakan menjadi rumah bagi 4 juta anak yatim piatu 
dan 3,5 juta pengungsi Afghanistan. Para pengikut Yesus 
di Karachi sering kali mengalami penganiayaan berat. Sejak 
pembicaraan antara pemerintah Pakistan dan kelompok-

kelompok teroris terkemuka dibubarkan pada tahun 
2021, telah terjadi peningkatan tajam dalam serangan yang 

menargetkan para pengikut Yesus. Sekaranglah waktunya 
bagi Mempelai Kristus untuk berdiri bersama gereja di 

Pakistan dan berdoa untuk kemajuan Injil di setiap 
suku yang belum terjangkau di Islamabad.

Islamabad, Pakistan PenekananDoa 
❶ Berdoa untuk kemajuan Kerajaan Allah 

dalam 18 bahasa di kota ini, terutama 
di antara bahasa-bahasa kelompok 
masyarakat yang terdaftar. 

❷ Berdoa agar gerakan doa yang hebat 
lahir di Islamabad dan tersebar ke seluruh 
penjuru negeri. 

❸ Berdoalah agar para pengikut Yesus dapat 
berjalan dalam kuasa Roh Kudus. 

❹ Berdoalah untuk kebangkitan tujuan ilahi
Allah bagi kota ini.

HARI KE-29 15 APRIL

Fokus Kelompok Masyarakat 
Punjabi Barat https://peoplegroups.org/explore/GroupDetails.aspx?peid=6420 
Punjabi Selatan https://peoplegroups.org/explore/GroupDetails.aspx?peid=6405 
Sindhi https://peoplegroups.org/explore/GroupDetails.aspx?peid=6400
Baloch Barat https://peoplegroups.org/explore/GroupDetails.aspx?peid=6419
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Mekkah, tempat kelahiran Islam, dan pusat keagamaan yang menjadi 
tujuan ratusan juta umat Islam setiap hari untuk beribadah, adalah 
kota tersuci dalam Islam. Islam bermula sekitar 1.400 tahun 
yang lalu di negara Arab Saudi ketika pendirinya, Muhammad, 

mendeklarasikan bahwa tidak ada agama lain yang boleh ada di Jazirah 
Arab. Setiap tahun sekitar 2 juta Muslim berziarah ke Mekah dan Madinah, 
meski semakin banyak orang Saudi yang semakin kecewa dengan Islam dan 
datang kepada Yesus melalui media 
digital, bepergian ke luar negeri, dan 
kesaksian yang setia di dalam negeri. 
Dengan dorongan Putra Mahkota untuk 
memodernisasi Arab Saudi, sebuah 
kesempatan muncul dengan sendirinya bagi gereja Saudi untuk menentang 
deklarasi Muhammad 1.400 tahun yang lalu, dan memanfaatkan kebebasan 
yang lebih besar di dalam perbatasan mereka dengan mengklaim negara 
mereka untuk Raja Segala Raja.

Mekkah, Arab Saudi Penekanan Doa 
❶ Berdoalah agar Yesus dimuliakan, dan 

agar gereja rumahan yang dipimpin oleh 
Roh Kudus, yang meninggikan Kristus, dan 
yang berkembang biak, dilahirkan dalam 
24 bahasa di kota ini, terutama di antara 
orang-orang Arab Saudi Najdi, Arab Saudi 
Hijazi, dan Arab Oman. 

❷ Berdoa agar ada gerakan doa yang besar 
dari bangsa-bangsa di bumi untuk kota 
besar ini. 

❸ Berdoalah untuk turunnya wahyu dan
kunjungan malaikat. 

❹ Berdoalah agar Kerajaan Allah semakin 
maju melalui para pejuang doa Saudi yang 
berdiri di tengah-tengah para pejabat 
pemerintah mereka.

HARI KE-30 16 APRIL

Setiap tahun sekitar 
2 juta umat Islam 
berziarah ke Mekah

Fokus Kelompok Masyarakat 
Najdi Arab Saudi https://joshuaproject.net/people_groups/10759/SA 
Hijazi Arab Saudi https://joshuaproject.net/people_groups/14784/SA 
Arab Oman https://joshuaproject.net/people_groups/10378/SA



Malam Kemuliaan 17 APRIL

lailatul Qadar"Malam Kemuliaan", merayakan turunnya ayat-ayat pertama Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Inilah 
peristiwa yang sangat penting-doa dan perbuatan baik yang dilakukan pada malam ini dianggap lebih besar nilainya dibanding 
semua doa dan perbuatan baik yang dilakukan dalam seribu bulan.

Malam ini juga dikenal sebagai "Malam Takdir", ketika banyak orang percaya bahwa nasib mereka untuk tahun berikutnya 
ditentukan. Oleh karena itu, sangat penting bagi umat Islam untuk berdoa memohon pengampunan dan berkah pada malam ini, dan 
banyak yang akan berdoa sepanjang malam. Beberapa bahkan menetap di masjid selama sepuluh hari terakhir Ramadan agar tidak 
melewatkan momen ini.

Ada beberapa pendapat yang berbeda tentang tanggal Lailatul Qadar , namun secara umum disepakati bahwa kemungkinan besar 
jatuh pada sepuluh malam terakhir bulan Ramadan, dengan malam-malam ganjil yang lebih memungkinkan. Dari malam-malam 
ganjil, malam ke-27 (yang merupakan malam sebelum hari ke-27 Ramadan, karena hari Islam dimulai dengan malam hari) adalah 
malam yang paling mungkin, menurut banyak cendekiawan Muslim.

Dipercaya juga bahwa para malaikat menghabiskan malam ini dalam perjalanan konstan antara surga dan bumi, memberikan 
kedamaian dan berkat kepada orang-orang yang beriman saat mereka berdoa.

❶ Selama Lailatul Qadar, umat Islam mencari pahala Allah dengan khusyu'. Berdoa agar 
mukjizat Allah hadir dalam mimpi dan penglihatan.

❷ Banyak umat Muslim mencari pengampunan atas dosa-dosa mereka pada malam ini. 
Berdoa agar mereka mendapatkan pewahyuan tentang Yesus, Anak Domba Allah yang 
menghapus dosa-dosa dunia (Yohanes 1:29).

❸ Berdoalah agar Malam Takdir ini membawa kesempatan bagi para pengikut Yesus untuk 
berbagi Injil kepada keluarga dan teman-teman mereka.

Bagaimana 
cara berdoa 
pada malam ini

L

3530 Hari Doa 2023
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Berdoalah untuk umat Islam saat mereka 
merayakan akhir bulan Ramadan

Umat Muslim di seluruh dunia akan merayakan hari raya Idul Fitri selama tiga hari 
mulai akhir pekan ini. Meskipun tanggal pastinya tergantung pada penampakan 
bulan, Idul Fitri kemungkinan besar akan dimulai pada hari Jumat, 21 April.

Selama beberapa hari ke depan, umat Muslim akan merayakan akhir bulan Ramadan 
dengan menghadiri salat di masjid setempat atau tempat berkumpul lainnya, dan 
berbuka puasa dengan hidangan istimewa. Sebagian besar orang biasanya akan 
mengenakan pakaian baru terbaik mereka saat mengunjungi teman dan keluarga, 

mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri.
Di banyak negara, umat Islam memiliki tradisi bersedekah dan memberi makanan kepada 

orang miskin pada waktu ini. Banyak yang akan memberikan hadiah berupa permen atau 
uang kepada anak-anak. Inilah sebabnya mengapa hari raya ini terkadang dikenal sebagai Idul 
Fitri yang manis. Inilah acara yang membahagiakan dan menggembirakan, yang agak mirip 
dengan merayakan Natal.

Jika Anda memiliki teman, tetangga, atau rekan kerja yang beragama Islam, pastikan 
untuk menyapa mereka dengan ucapan "Eid Mubarak" (Selamat Hari Raya) yang hangat, dan 
tanyakan kabar mereka. Atau kunjungi mereka dalam waktu singkat ke rumah mereka-sebuah 
ekspresi umum dari persahabatan dan perayaan selama musim ini.

Terakhir, mohon diingat bahwa doa-doa Anda sangat penting bagi perubahan kehidupan. 
Tidak hanya selama ini, namun sepanjang tahun.

Terima kasih telah mendoakan.
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Sederhana, namun sulit dicapai, 
dikarenakan Islam menobatkan 
sebagai salah satu agama yang 
paling ditakuti di dunia. Reputasi ini 

berasal dari sejarah panjang penaklukan, 
pemindahan agama secara paksa, 
diskriminasi, dan kekejaman teroris yang 
mengalir di media massa 
setiap harinya.

Pandangan ini terlintas 
tanpa batas pada orang 

Kristen. Inilah pandangan 
yang dipegang oleh umat 

Hindu, Tionghoa, Sosialis, dan Buddha. Islam, 
dengan ketegasan penilaiannya terhadap 
"agama lain", memisahkan diri dari setiap 
orang non-Muslim di dunia.

Akan tetapi, Muslim bukanlah Islam. 
Muslim merupakan individu, pria dan 
wanita, laki-laki dan perempuan. Selama 
berabad-abad, umat Islam di berbagai 
belahan dunia telah mengisolasi diri 

mereka sendiri dalam komunitas yang 
memperkuat stereotip bahwa orang 
Kristen itu kurang pengetahuan, 
duniawi, dan menjadi budak dari 
hedonisme yang ditawarkan dunia. 
Stereotip ini perlu ditentang.

Kita mungkin diuji untuk takut, 
kabur, dan bahkan memerangi Muslim. Tetapi ketika 
kita melakukannya, kita mengikuti pemikiran yang 
telah digunakan Islam selama berabad-abad untuk 
menggambarkan orang Kristen sebagai "orang lain" yang 
harus dilawan atau dihindari.

Cara langsung untuk mengasihi umat Islam adalah 
dengan mendoakan mereka. Ketika kita berdoa, kita mengambil hati 
Tuhan. Tuhan sangat mengasihi umat Islam sehingga Ia mengutus Anak 
tunggal-Nya ke dunia untuk mengasihi mereka, mengampuni mereka, dan 
menyelamatkan mereka.

Ketika kita berdoa untuk umat Muslim, kita merasa bahwa hati kita 
mulai berubah. Kita mulai melihat mereka sebagaimana Allah melihat 
mereka. Mereka bukanlah penyebar ideologi yang berbahaya dan 
mengancam. Mereka adalah pria dan wanita, laki-laki dan perempuan, 
yang tersesat-seperti kita dulu-dan membutuhkan Penyelamat. 

Ketika kita berdoa, 
kita mengambil hati 

Tuhan. 

Lalu sekarang apa? 
OOrang-orang Kristen sering bertanya, "Bagaimana Saya dapat berpartisipasi 
dalam gerakan Tuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya di antara umat 

Islam saat ini?" Jawabannya sederhana, "Kasihilah Muslim."
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