
 

 

 

 

 

11 Juli 2019 – The Invitation 

Topik: Eropa Tengah 

Bergabunglah dengan YWAM di seluruh dunia dalam berdoa dan mendengar dari Tuhan.  

Dia mengundang Anda! 

 

 

 

 

 

Dari kiri ke kanan, atas ke bawah: Mytilene, kota terbesar di Lesvos; Iman dan Perjalanan 

Konflik di Bosnia dan Herzegovina; Gereja di Sandanski, Bulgaria 

Foto: Micah Stailey, YWAM Bosnia Herzegovina, YWAM Bulgaria 

Bulan ini, silakan bergabung dengan YWAM dalam doa untuk bagian dunia yang sangat 

beragam. Itu adalah tempat-tempat di mana banyak negara telah berperang satu sama lain 

atau telah saling menindas. Itu adalah tempat di mana Katolik, Islam, dan Ortodoks bertemu. 

Berdoalah bersama kami untuk Eropa Tengah dan untuk pekerjaan YWAM di sana.  



Wilayah YWAM Eropa Tengah terdiri dari 16 negara: Albania, Bosnia Herzegovina, Bulgaria, 

Kroasia, Czechia, Yunani, Hongaria, Kosovo, Moldova, Montenegro, Makedonia Utara, Polandia, 

Rumania, Serbia, Slovakia, Slovenia dengan populasi gabungan lebih dari 130 juta orang. Di 

YWAM sekarang memiliki sekitar 250 staf penuh waktu yang bekerja di area itu, dengan hampir 

setengahnya bekerja di Rumania.  

Ada banyak pemisahan dan perpecahan di dalam dan di antara negara-negara ini. Kata 

"balkanise", yang diambil dari nama semenanjung Balkan di mana terletak banyak negara Eropa 

Tengah, berarti "membagi (wilayah atau badan) menjadi negara bagian atau kelompok yang 

lebih kecil yang saling bermusuhan." Mandat terbesar kami sebagai YWAM Eropa Tengah 

adalah untuk melawan kecenderungan untuk memecah belah ini dan sebagai gantinya 

merekonsiliasi, dan bekerja bersama dalam kesatuan di dalam negara dan lintas batas.  

Masalah penting lainnya di Eropa Tengah adalah cara berpikir pasca-komunisme yang lazim 

terjadi di Eropa Tengah; perdagangan manusia karena tingginya jumlah orang muda yang 

mencari kondisi ekonomi yang lebih baik melalui migrasi; arus deras pengungsi yang ingin 

mencapai negara-negara Uni Eropa yang lebih kaya yang justru membuat diri mereka 

terdampar di kamp-kamp pengungsian dan tidak dapat mencapai " tanah yang dijanjikan ”; dan 

diskriminasi orang-orang Romani atau Roma.  

Bergabunglah dengan hari doa global YWAM, yang disebut The Invitation, bulan ini dan berdoa 

untuk Eropa Tengah. Anda secara khusus diundang untuk berdoa sepanjang hari doa kami, 

tanggal 11 Juli. Jika Anda hanya memiliki beberapa saat untuk berdoa mohon berdoa untuk 

persatuan dan rekonsiliasi di dalam dan di antara bangsa-bangsa ini. Berdoalah juga untuk 

mereka yang terhilang, terpinggirkan dan menjadi korban di Eropa Tengah. Kami akan senang 

menerima cerita dari Anda tentang bagaimana Anda berdoa. Anda dapat mengirim email 

kepada kami ke prayer@ywam.org. 

 

 

 

mailto:prayer@ywam.org


 

 

 

 

 

 

Peta Lokasi Eropa Tengah 

Desain: Matthew McCaigue 

Bersiap untuk Berdoa:  

Jika Anda berdoa bersama kelompok, pertimbangkan kegiatan ini sebagai cara untuk berfokus 

pada Eropa Tengah. Anda akan perlu mempersiapkan:  

1. Peta ukuran poster besar yang digambar dengan tangan menggunakan acuan gambar di atas 

sebagai referensi untuk digunakan oleh kelompok atau cetakan gambar hitam dan putih untuk 

setiap peserta yang berupa  peta garis sederhana wilayah tersebut. (Anda bahkan dapat 

mengklik pada gambar di atas, simpan sebagai file gambar, dan cetak dalam satu halaman 

penuh atau seukuran foto yang lebih besar untuk masing-masing peserta.)  

2. Pilihan gambar acak yang belum dipotong dari majalah (ini dapat mencakup pemandangan, 

objek, orang-orang sendirian atau berkelompok - hindari gambar yang ada banyak tulisannya). 

Sebarkan gambar di atas meja sehingga dapat dengan mudah dilihat. 3. Gunting dan lem.  

Sebelum melihat gambar, ingatkan semua orang bahwa ini adalah cara mempersiapkan hati 

kita untuk mendengarkan kehendak Tuhan untuk wilayah tersebut. Setiap orang harus memilih 

empat hingga delapan gambar yang membuat mereka tertarik. Mereka mungkin 

memperhatikan gambar-gambar ini khususnya karena mereka merasa tertarik pada aspek 

keindahan, kedamaian, hubungan atau kelimpahan. Atau mereka mungkin secara khusus 



memperhatikan sebuah gambar membuat mereka menjauh karena menggambarkan unsur 

ketidakteraturan, ketakutan atau kelangkaan. Tahan keinginan untuk berpikir berlebihan atau 

untuk mencoba 'membuat makna' dalam latihan ini. Semua orang seharusnya memilih saja 

gambar-gambar yang dianggap menarik perhatian mereka.  

Dengan cara yang kusyuk dalam suasana penuh doa - mendengarkan Tuhan dan 

memperhatikan perasaan sendiri - berikan waktu beberapa menit bagi orang-orang untuk 

menempelkan gambar mereka di peta. Mungkin mereka ingin mengaturnya di sepanjang garis 

batas antar negara, atau di negara-negara tertentu. Ini tidak perlu waktu lama.  

Akhirnya, berikan waktu bagi mereka untuk merenungkan kolase peta yang telah mereka buat. 

Mereka mungkin bisa melakukannya berpasangan. Terbukalah terhadap kemungkinan bahwa 

Allah dapat menggunakan gambar-gambar itu, atau bagaimana gambar-gambar itu diatur, 

untuk berbicara kepada orang-orang ketika mereka mulai berdoa. Alih-alih mencoba 

menjelaskan atau membuat gambar mempunyai sebuah arti, cukuplah menjadi peka terhadap 

bagaimana gambar-gambar itu mencerminkan hati Tuhan untuk orang-orang Eropa Tengah. 

Kemudian pada waktu berdoa pakailah perasaan yang Anda terima tentang kerinduan Tuhan 

terhadap wilayah itu sebagai dasar dari doa Anda. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Kiri ke kanan, atas ke bawah: pekerja YWAM di Yunani; Pertemuan Staf YWAM Romania; 

Pertemuan Staf YWAM Eropa Tengah; Misionaris-misionaris muda Dari Jerman, Polandia, AS 

dan Mesir berkumpul di Warsawa 

Foto: YWAM Yunani, YWAM Romania, YWAM CE, YWAM Polandia 

Berdoa untuk Eropa Tengah:  

• Berdoa untuk roh persatuan dan rekonsiliasi di antara bangsa-bangsa di Eropa Tengah.  

• Berdoa agar Injil Kerajaan akan diberitakan dan didemonstrasikan dalam praktek nyata 

untuk menghadirkan kebangunan dan keterlibatan di antara kaum muda yang mencari 

alternatif yang valid.  

• Berdoa untuk cara-cara untuk berdampak pada bangsa-bangsa, sehingga migrasi ke 

Barat tidak dilihat sebagai satu-satunya alternatif, tetapi sebaliknya kaum muda akan 

ingin tinggal di negara asal mereka dan membuat perbedaan di sana.  

• Berdoalah bagi mereka yang terperangkap dalam jaringan perdagangan manusia, 

sehingga mereka dapat keluar dan menemukan bantuan dan penyembuhan. Lebih dari 

satu juta orang bekerja dalam industri seks komersial bernilai miliaran dolar di Eropa. 

Banyak yang telah diperdagangkan dari Eropa Tengah dan Timur yang terstigmatisasi, 

terisolasi dan terjebak. Tolong doakan kebebasan mereka, doakan peluang baru untuk 

mendapat  pekerjaan yang aman dan bermartabat dan juga doakan orang-orang yang 

berkomitmen yang akan membantu mereka memulai kehidupan baru.  



• Berdoa untuk para pengungsi di Eropa Tengah, khususnya yang datang dari latar 

belakang Muslim, supaya menemukan Yesus ketika mereka berada dalam situasi krisis 

ini.  

• Berdoalah agar komunitas Roma yang terpinggirkan bangkit dan mengambil tempat 

mereka di masyarakat agar mereka dapat berdampak tidak hanya bagi komunitas 

mereka sendiri, tetapi juga bagi negara-negara di mana mereka tinggal.  

• Pujilah Tuhan untuk peningkatan jumlah staf YWAM di Eropa Tengah dalam beberapa 

tahun terakhir!  

_____________________________________________________________________________ 

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: 2 

______________________________________________________________________________ 

• Berdoalah supaya ada lebih banyak pekerja - ada kebutuhan nyata di wilayah kami, dan 

sedikit pekerja. Faktanya, kita punya dua negara, Montenegro dan Moldova di mana 

tidak ada kehadiran pekerja YWAM penuh waktu. Ada juga empat negara lain di mana 

total jumlah stafnya kurang dari lima: Slovenia, Bosnia dan Herzegovina, Kosovo, dan 

Makedonia. Berdoalah terutama untuk Slovenia yang sampai tahun ini tidak ada 

kehadiran YWAM!  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Kiri ke kanan: Penjangkauan ke Roma di Albania; Konferensi Pemuda di Albania 

Foto: YWAM Elbasan, YWAM Albania 

Mengambil tindakan  

• Menggali lebih dalam. Baca: 

https://www.goodreads.com/book/show/33690.Balkan_Ghosts 

• Pengungsi: Kami memanggil para pria! Kami bekerja dengan sebagian besar demografi 

laki-laki Muslim dan ada batas jangkauan pelayanan lintas gender. Tolong doakan para 

pria untuk bergabung dengan sekolah kami dan dalam pelayanan jangka panjang. Ini 

adalah kasus nyata dari panen yang sudah matang tetapi kita benar-benar tidak memiliki 

cukup pekerja yang dapat secara khusus melayani orang-orang ini. Mohon hubungi 

info@ywamlesvos.com untuk informasi lebih lanjut tentang program, sekolah, dan 

jangka panjang peluang yang kami tawarkan.  

o https://www.ywamlesvos.com/  

o https://www.ywamgreece.org/athens  

o https://www.ywamgreece.org/thessaloniki 

• Perdagangan manusia:  

• Pertimbangkan pengalaman kehidupan nyata ini:  

▪ Ayah Adri * berada di industri seks dan sejak kecil memberi tahu dia 

bahwa dia akan tumbuh menjadi pelacur. Sayangnya, ramalannya 

menjadi kenyataan dan Adri diperdagangkan pada usia remaja untuk 

dieksploitasi untuk seks. Dia adalah salah satu dari ribuan wanita yang 

https://www.goodreads.com/book/show/33690.Balkan_Ghosts
mailto:info@ywamlesvos.com
https://www.ywamlesvos.com/
https://www.ywamgreece.org/athens
https://www.ywamgreece.org/thessaloniki


menjadi rentan karena kemiskinan dan pelecehan dan telah dieksploitasi 

dalam industri seks komersial bernilai multi-miliar euro di Eropa.  

• Mari bantu kami melayani para wanita yang terjebak dalam perangkap perdagangan 

manusia ini. HOPE DIES LAST adalah pelayanan keadilan yang menjangkau secara kreatif 

bagi orang-orang yang diperdagangkan, dipinggirkan dan dieksploitasi. Mereka 

menciptakan media untuk organisasi yang kekurangan sumber daya dan mengatasi akar 

masalah penyebab perdagangan manusia dan eksploitasi seksual. Hope Dies Last 

bekerja di seluruh Eropa Tengah dan berbasis di Budapest, Hongaria. 

https://www.hopedieslast.org/  

 

 

 

 

 

Bahasa Isyarat DTS YWAM Constanta Romania 

• Kaum muda: Datanglah ke salah satu lokasi YWAM Eropa Tengah kami dan bantu kami 

memengaruhi negara ini edngan cara menjadi dampak bagi generasi berikutnya! 

http://www.ywamce.com 

• Roma: Kami memiliki banyak lokasi yang bekerja di antara orang Roma. Di antara 

mereka adalah YWAM Bulgaria, YWAM Elbasan, Albania dan YWAM Constanta, YWAM 

Croaiva, Restore Ministries Prod dan pelayanan ELS Cluj di Rumania. Hubungi mereka 

untuk informasi lebih lanjut tentang bagaimana mereka menjadi dampak bagi orang-

orang Roma di wilayah kami. http://www.ywamce.com 

• Katolik: Hubungi YWAM Slovakia untuk datang dan belajar bagaimana melayani di dunia 

Katolik. Tim YWAM di Slovakia selama 18 tahun terakhir ini telah beranggotakan 

setengah Katolik dan setengah Protestan. https://www.ywam.sk/en/  

http://www.ywamce.com/
http://www.ywamce.com/
https://www.ywam.sk/en/


• Blajar lebih lanjut melalui video dan pengajaran online:  

o YWAM Kroasia: https://vimeo.com/138183916?ref=em-share  

o YWAM Constanta, Penjangkauan kehidupan malam musim panas Romania: 

https://youtu.be/N8v-UBggdM8  

o Dari YWAM Slovakia: https://www.youtube.com/watch?v=7tm9zg-TIZQ  

o Loren Cunningham mewawancarai Ad de Bruin tentang cara melibatkan 

lingkungan dalam masyarakat: 

https://www.youtube.com/watch?v=qixWyr99y08  

o Slovenia (tentang iklim spiritual di sana, bukan buatan YWAM): 

https://vimeo.com/338605562  

o YWAM Craiova  

▪ Proyek melek huruf di antara orang Roma dan permohonan bantuan uang 

untuk sebuah kontainer https://www.youtube.com/watch?v=QUmgmuS4jHU  

▪ Tentang lokasi mereka dan permohonan sebuah mobil 

https://www.youtube.com/watch?v=4oCImBzP9Ns 

  

 

 

 

 

 

 

 

Diperdagangkan! 

Foto: Hope Dies Last 

 

• Jika Anda tertarik pada doa dan komunikasi, Anda dapat menjadi bagian dari The 

Invitation. Hubungi kami 

https://vimeo.com/138183916?ref=em-share
https://youtu.be/N8v-UBggdM8
https://www.youtube.com/watch?v=7tm9zg-TIZQ
https://www.youtube.com/watch?v=qixWyr99y08
https://vimeo.com/338605562
https://www.youtube.com/watch?v=QUmgmuS4jHU
https://www.youtube.com/watch?v=4oCImBzP9Ns


• di prayer@ywam.org. Kami membutuhkan administrator / koordinator; fotografer / 

videografer; peneliti; dan penerjemah untuk bahasa Prancis dan Indonesia. 

• Bagikan di facebook.com/youthwithamission, posting gambar dan tambahkan komentar 

tentang bagaimana Anda 

• berdoa. 

• Buka twitter.com; cari #praywithywam dan tweet tentang waktu doa Anda / 

memposting gambar. 

• Anda juga dapat memposting foto di Instagram dan menggunakan tagar yang sama, 

#praywithywam. 

• Kirim email ke prayer@ywam.org untuk memberi tahu kami bagaimana Anda berdoa 

dan apa yang diwahyukan Tuhan kepada Anda. 

 

Bagaimana Kami telah Berdoa 

Juni 2019 - Mozambik 

• YWAM Diriamba, Nikaragua berdoa dan merasakan Tuhan memberi mereka kata-kata 

termasuk ayat-ayat dari 

• 1 Raja-raja, Filipi, Yosua, Yoel, dan Kejadian. Mereka melihat bahwa Tuhan mengirim 

gagak untuk memberi makan Elia 

• dan mereka meminta hal serupa untuk Mozambik. Mereka merasakan bahwa Tuhan 

menginginkan orang disembuhkan 

• secara internal. 

• Beberapa posting di Facebook dan membagikan The Invitation untuk Berdoa untuk 

Mozambik 93 kali. 

• Satu meminta berkah untuk YWAM dan orang-orang di Mozambik, yang lain berterima 

kasih 

• Tuhan untuk mereka yang akan pergi, yang lain berterima kasih kepada Tuhan karena 

memberikan bantuan dan satu membagikan ayat dari Yeremia 29:11. 

• Seorang pemuda dari Goma, Republik Demokratik Kongo melaporkan bahwa dia berdoa 

dan merasakan 

mailto:prayer@ywam.org


• Tuhan akan memberi orang-orang harapan. 

 

Topik Berikutnya: 

8 Agustus 2019: Perdagangan Manusia 

12 September: Dunia Hindu 

 

 

Jangan Lewatkan The Invitation:  

• Mendaftar untuk pembaruan doa. Buka  ywam.org, temukan kotak "Tetap Terhubung" 

di halaman awal, masukkan alamat email Anda dan klik "Daftar."  

• Unduh pembaruan doa dalam bahasa tertentu. Pergi ke ywam.org/invitation. (Tersedia 

saat ini dalam bahasa Spanyol, Portugis, Korea atau Anda bisa meminta bahasa lain.)  

• Bergabunglah dengan percakapan tentang bagaimana Tuhan memimpin dalam waktu 

doa ini. Komentari di Facebook halaman pada hari Kamis kedua di 

facebook.com/youthwithamission atau di Twitter @ywam, hashtag #praywithywam. 

Anda juga dapat memposting foto di Instagram dan menggunakan tagar yang sama, 

#praywithywam.  

• Sekarang Anda dapat mendengarkan The Invitation dalam bentuk podcast. Untuk 

mendaftar atau mendengarkan episode yang lalu, buka: ywampodcast.net/prayer.  

• Jika Anda merasa Tuhan memberi Anda kata-kata atau arahan untuk doa YWAM, silakan 

hubungi kami: pray@ywam.org. 
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