
Berdoa untuk orang-orang dari suku Kanuri Manga di Nigeria 

The Invitation, 9 Maret 2023 

Hampir 700.000 orang Kanuri Manga tinggal di timur Nigeria 

dan jauh di timur laut Nigeria. Kebanyakan dari mereka adalah 

petani, kebanyakan bercocok tanam biji-bijian di lingkungan 

yang tandus serta beternak domba, kambing dan kuda yang 

merupakan simbol status sosial dan gengsi. Orang-orang 

Kanuri Manga adalah penganut Muslim Sunni, dan tidak ada 

orang Kristen didapati dari antara mereka. Hari ini suku Kanuri 

Manga menghadapi kebutuhan fisik dan spiritual yang besar. 

Iklim di daerah mereka menyebabkan kelaparan selalu terjadi 

selama satu musim setiap tahunnya. Dan kelompok teroris lokal, Boko Haram, telah merekrut beberapa orang dari 

mereka dan membunuh yang lainnya, menyebabkan banyak orang melarikan diri ke kamp-kamp pengungsian. 

Silakan bergabung dengan inisiatif doa YWAM yang disebut The Invitation dan berdoa bersama kami untuk orang-

orang Kanuri Manga. Mohon berdoa sekarang dan pada hari doa kami, yaitu pada tanggal 9 Maret 2023. 

 

Topik disarankan oleh S.F. di AS, ditulis oleh J.W. di Afrika Utara. Foto dari 30 Hari Doa untuk Dunia Muslim. 

 

1. Berdoalah minta berkat untuk orang-orang Kanuri Manga, agar kerajaan Tuhan menjangkau mereka 

sepenuhnya dan memberkati mereka dalam roh, jiwa, dan tubuh. Berdoalah untuk hujan yang cukup, dan 

berdoalah supaya kelaparan dan kemiskinan di sana akan berakhir (Matius 5:44-45). 

2. Berdoalah agar Tuhan mengakhiri kekerasan, dan akan ada rekonsiliasi di antara orang-orang di sana. 

3. Berdoalah agar lebih banyak orang Kristen di daerah itu berani membagikan iman mereka dan lebih banyak 

upaya untuk membagikan Injil di antara mereka (Amsal 1:7). 

 

Saran untuk Doa Kelompok atau Pribadi 

Orang-orang Kanuri gemar menggunakan peribahasa, yang dikembangkan untuk mengajarkan pelajaran hidup. 

Renungkan pepatah-pepatah ini atau berkumpullah menjadi beberapa kelompok dan masing-masing 

mendiskusikannya. Sejauh mana Anda setuju dengan peribahasa tersebut? Jika demikian, bagaimana Anda telah 

melihat kebenaran ini dalam hidup Anda? 

       “Di dasar kesabaran ada surga.” 

       “Seseorang tidak mengasihi orang lain jika ia tidak menerima apapun darinya.” 

       "Dia yang tidak tahu jalan menahan langkahnya bahkan orang yang mengetahuinya." 

Berdoalah agar peribahasa tersebut, dan peribahasa lain yang serupa, akan mengarahkan pikiran dan doa orang-

orang Kanuri kepada Sang Allah kasih, dan kepada Yesus yang adalah jalan untuk mengenal Allah. 

 

 



Mengambil tindakan 

Wawasan doa untuk orang-orang Kanuri Manga ini diambil dari Hari ke-20 edisi ulang tahun ke-30 dari 30 Hari Doa 

untuk Dunia Muslim. Untuk mendapatkan salinan panduan doa ini, silakan kunjungi pray30days.org. 

 

Bergabunglah dengan The Invitation. Pelajari lebih lanjut tentang hari doa YWAM , yang disebut The Invitation ini, di 

ywam.org/theinvitation. Tolong beri tahu kami bagaimana Anda berdoa dan tolong beri kami ide Anda untuk topik 

doa di prayer@ywam.org. Juga, jika Anda seorang koordinator doa dan ingin 

pemberitahuan sebelumnya tentang konten The Invitation, silakan beri tahu kami. 

mailto:prayer@ywam.org

