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Salam kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Pada kesempatan ini, saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Rima Duha,
sama seperti judul surat di atas.
Saya datang ke Papua pada tahun 1998 untuk melayani di suku Una di daerah pedalaman
Papua. Saya diutus oleh Kartidaya (Yayasan Karunia Bakti Budaya Indonesia) sebagai tenaga
dalam bidang Literasi (Pemberantasan Tuna Aksara).
Pada tahun 2002 saya menikah dengan putera Papua bernama Klief Richard Hamadi yang
saat itu juga anggota Kartidaya yang bekerja sebagai tenaga pemberdayaan masyarakat
(Community Development). Pada tahun 2005 - 2011 kami melayani di suku Elopi,
Mamberamo. Sejak akhir tahun 2011 kami sudah tidak lagi melayani bersama Kartidaya.
Saat ini suami saya melayani sebagai tenaga pendamping di tingkat distrik pada Prospek
(Program Strategi Pemberdayaan Kampung) di kabupaten Mamberamo Raya. Kami di
karuniakan dua puteri yang bernama Catherine Sinano Puteri & Nathania Andani Hamadi.
Saya bersama dua putri kami di Sentani, mereka berdua sudah masuk SD kelas 3 dan kelas 2.
Setiap hari saya menjadi tukang ojek (antar jemput) kedua anak kami ke sekolah kecuali hari
libur.

(dari kiri ke kanan) Tania, Rima, Klief dan Catherine Hamadi

Selain itu, Tuhan memberikan saya kesempatan untuk menjadi tenaga Penerjemah bersama
ALBATA. Saat ini saya mendapat tugas untuk merevisi Surat Kisah Para Rasul sebanyak 28
pasal.
Pengalaman sebagai penterjemah atau penyunting memang sangat menarik dan cukup
menantang, kadang-kadang membuat pusing kepala juga. Sebagai contoh : saya dapat tugas
menerjemahkan dan menyunting pasal 27 dan 28 dari kitab Keluaran mengenai Mezbah dan
baju para imam. Baju efod, yaitu pakaian khusus yang indah yang layak dipakai oleh seorang
imam besar sebagai tanda kehormatan dan kemuliaan dalam melayani TUHAN. Pakaian yang
biasa dipakai oleh para imam semua bahan, warna, hiasan, pita dan ukuran panjang
lebarnya ditetapkan sendiri oleh TUHAN melalui Nabi Musa. Demikian juga mezbah,
bahannya dari kayu jenis tertentu, emas murni, perak, perunggu, kain linen halus dan
lain-lain. Ukuran panjang dan lebarnya serta corak dan warnanya ditentukan oleh TUHAN
sendiri melalui nabi Musa.

Pakaian yang dikenakan oleh para Imam

Mezbah dan semua perkakasnya

Ucapan Syukur dan Pokok Doa :
1. Bersyukur atas pemeliharaan Tuhan, Tuhan sangat baik menyertai dan menghantarkan
kami di Penghujung tahun 2016 ini. Tidak terasa, sudah melewati 11 bulan dalam tahun ini

dengan berkat-berkat Tuhan, suka duka, penyakit, gangguan internet dan lain-lain. Terima
kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu atas kami.
2. Berdoalah untuk internet di Papua, sering bermasalah, sejak bulan Juli 2016 sampai
sekarang. Kadang karena masalah internet sering membuat semangat saya sendiri kendor.
3. Berdoalah untuk kami sekeluarga (suami dan anak-anak), supaya kami tetap semangat
dan setia melayani Tuhan Yesus melalui pendampingan masyarakat di pedesaan melalui
program Strategi Pemberdayaan Kampung dan penerjemahan Alkitab Sederhana Indonesia
bersama ALBATA.
4. Berdoalah untuk suami saya, Klief Richard Hamadi, pada bulan Desember ini akan
berangkat lagi ke kabupaten Mamberamo Raya untuk mendampingi masyarakat setempat di
bidang pemberdayaan masyarakat.
5. Berdoalah untuk kesehatan kami sekeluarga, selalu sehat jasmani maupun rohani, baik
suami yang akan berangkat ke Mamberamo maupun saya dengan anak-anak yang tinggal di
Sentani sepanjang bulan Natal tahun ini.
Silahkan kirim melalui sms atau email bila ada pokok doa dari Bapak/Ibu, Saudara/i. Dengan
senang hati, kami rindu mendoakan Bapak/Ibu, Saudara/i. Marilah kita saling mendoakan
satu sama lain seperti Firman Tuhan berkata: “Doa orang benar sangat berkuasa dan besar
pengaruhnya.” (Yakobus 5:16 Versi TSI (Terjemahan Sederhana Indonesia).
Akhirnya, kami mengucapkan kepada para sahabat doa kami bersama Yayasan ALBATA di
seluruh Indonesia “

Selamat Natal 25 Desember dan Tahun Baru, 01 Januari

2017”
Immanuel Tuhan Yesus, Sang Putra Natal memberkati kita semua.

Salam dan doa dari: Klief, Rima, Catherine dan Tania Hamadi
Papua - Indonesia.
No Hp : 0852-5458-1061
E-mail : rima@bahasakita.net

