
 

12 September 2019 - The Invitation 

Topik: Dunia Hindu 

 

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

Dia mengundang Anda! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hindu adalah kelompok agama terbesar kedua yang paling sedikit dijangkau di dunia, dengan 

hanya sekitar dua persen misionaris lintas budaya yang berfokus untuk membagikan Injil 

kepada mereka. Mayoritas umat Hindu di dunia yang berjumlah 1,1 miliar masih hidup tanpa 

akses yang berarti terhadap Injil Yesus Kristus. Bulan ini, kami mengundang Anda untuk berdoa 

bagi umat Hindu pada tanggal 12 September sebagai bagian dari hari doa global YWAM, yang 



disebut The Invitation, dan kami juga mengundang Anda untuk bergabung dalam Doa 15 Hari 

(15 Days) yang berfokus pada Dunia Hindu. 

 

15 Days (Doa 15 Hari) adalah gerakan doa tahunan yang mengajak umat Kristen dan gereja di 

seluruh dunia untuk mengambil waktu selama 15 hari, dari tanggal 20 Oktober sampai tanggal 3 

November untuk mempelajari dan berdoa bagi umat Hindu di seluruh dunia. Periode ini meliputi 

Festival Cahaya Hindu yang sangat penting yang disebut Diwali (atau Deepawali) yang 

merupakan festival Hindu yang paling terkenal dan waktu yang sangat baik untuk berdoa dan 

berbagi dengan umat Hindu tentang cinta kasih Kristus yang mulia, cahaya dunia. Panduan doa  

tersedia dalam beberapa bahasa dan bisa gratis atau tersedia dengan harga nominal tertentu, 

tergantung negara. Anda dapat mengakses panduan doa di sini: www.pray15days.org. 

Jika Anda hanya memiliki beberapa saat untuk berdoa selama The Invitation, mohon doakan 

cahaya kehadiran Kristus agar diterima sepenuhnya di antara umat Hindu pada umumnya dan 

oleh umat Hindu mana pun yang Anda kenal. Terima kasih telah menjadi bagian dari The 

Invitation. Kami akan sangat senang menerima cerita dari Anda tentang bagaimana Anda 

berdoa. Anda dapat mengirim email kepada kami di prayer@ywam.org. 

 

 

Bersiap untuk Berdoa: 

“Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, kata-Nya: "Akulah terang dunia; 

barangsiapa mengikut Aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan 

mempunyai terang hidup.”(Yohanes 8:12). 

 

http://www.pray15days.org/
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"Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin 

tersembunyi. Lagipula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, 

melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah  itu. Demikianlah 

hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang 

baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga."”(Matius 5: 14-16). 

 

Ketika Anda bersiap untuk berdoa, pertimbangkan bahwa Yesus menyatakan diri-Nya sebagai 

terang dunia dan juga menyatakan bahwa umat-Nya adalah terang dunia. Pikirkan cara untuk 

mewakili cahaya itu di tempat di mana Anda akan berdoa: dapatkah Anda menyalakan lilin, 

menyalakan obor / lampu senter, berdoa ketika matahari terbit, atau menemukan cara lain 

untuk menghadirkan gambaran Yesus yang kuat ini ke dalam pikiran kita dan juga tentang 

umat-Nya yang membawa terang ke tempat gelap? Biarkan tindakan fisik dalam membawa 

cahaya ini menjadi fokus dan sikap Anda dalam berdoa. Semoga doa-doa kita bagi dunia Hindu 

menjadi poros cahaya ke dalam kegelapan, agar terang kehadiran Kristus sepenuhnya datang 

di antara mereka yang belum mengenal-Nya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Berdoa untuk Dunia Hindu: 

• Berdoa untuk lebih dari 2.000 staf YWAM yang bekerja di Asia Selatan. Banyak dari 

mereka bekerja langsung dengan orang-orang Hindu. 

• Berdoa untuk 2.328 kelompok orang Hindu yang belum terjangkau 

(https://joshuaproject.net/religions/5) dan bahwa mereka akan berbalik kepada Kristus. 

India adalah tempat tinggal sebagian besar umat Hindu, sekitar 80% dari hampir 1,4 

miliar penduduknya. Tetapi umat Hindu juga memiliki populasi besar di Nepal, 

Bangladesh, Pakistan, dan Indonesia. 

• Berdoa untuk upaya terjemahan dan distribusi Alkitab di dunia Hindu dan berakhirnya 

kemiskinan Alkitab. Banyak orang Hindu tidak memiliki Alkitab yang tersedia dalam 

bahasa mereka atau tidak memiliki akses ke Alkitab atau pendidikan Alkitab dalam 

bentuk apa pun yang bermakna. Alkitab adalah pekerja yang tidak pernah tidur, tidak 

pernah lelah, tidak membutuhkan dukungan dan selalu menghasilkan buah. 

• Berdoalah agar umat Hindu mengalami pertemuan dengan Kristus yang akan 

mengubahkan hidup ketika mereka melakukan ritual ziarah dan mencari Tuhan, yang 

sering kali dilakukan setiap tahun. 

• Berdoalah agar Tuhan memulai lebih banyak gerakan umat Hindu yang akan berbalik 

kepada-Nya di dalam semua jenis komunitas Hindu. 

____________________________________________________________________________ 

“Tidak ada yang tidak bisa dilakukan melalui doa syafaat. Hai orang percaya, Anda memiliki 

mesin yang hebat di tangan Anda - gunakan dengan baik, gunakan terus-menerus gunakan 

sekarang dengan iman, dan Anda pasti akan menang. " 

- Charles Spurgeon 

____________________________________________________________________________ 

Mengambil tindakan 

• Kunjungi www.pray15days.org untuk mendapatkan  informasi lebih lanjut dan untuk 

mendapatkan salinan panduan doa tahun 2019. 

• Tinjau semua bahasa di mana panduan doa ini akan diterbitkan. Tolong dorong jaringan 

Anda untuk berdoa. 
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o Mizo 

o Nepal 

o Hindi 

o Khasi 

o Paite 

o Tangkhul 

o Inggris 

o Spanyol 

o Portugis 

o Jerman 

o Belanda 

o Rusia 

o Ukraina 

o Garo 

o Korea 

• Berdoa secara teratur. Tetapkan dan set alarm pada jam 9:38 (pagi atau malam) setiap 

hari untuk mengingatkan Anda tentang perintah Yesus dalam Matius 9:38: untuk berdoa 

agar Ia akan mengirim lebih banyak pekerja yang akan pergi dan membagikan kabar 

baik kepada orang-orang Hindu di mana pun. 

• Dapatkan pelatihan untuk menjangkau umat Hindu melalui YWAM Frontier Missions: 

www.ywamfm.org.  

• Konsultasikan dengan situs Proyek Joshua yang didedikasikan untuk kelompok orang di 

Asia Selatan, untuk poin doa: http://www.southasiapeoples.org  

• Pimpin waktu doa syafaat di lokasi Anda, atau dalam pelayanan Anda, mungkin bisa 

menggunakan video informatif dari https://www.prayercast.com/hinduism.html untuk 

memberikan pengantar topik. 

• Baca edisi khusus Mission Frontiers Juni 2019 tentang India dan tantangan unik yang 

dihadirkannya: http://www.missionfrontiers.org/issue/archive/india-the-greatest-

challenge-to-world-evangelization  

• Kunjungi dan bergabunglah dengan halaman Instagram & Twitter untuk Doa 15 Hari: 

https://www.instagram.com/pray15days/ dan https://twitter.com/@pray15days/  

• Baca dan belajar: 

o Pemuridan Di Antara Orang Hindu oleh Timothy Shultz; 
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o Sundar Singh: Jejak Kaki Di Atas Gunung oleh Janet & Geoff Benge (Penerbit 

YWAM) 

o Jejak Kaki Iman: Kisah-kisah YWAM di Asia Selatan oleh Sonya Svoboda 

o Pemuridan yang Menular oleh David Watson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Invitation. Hubungi kami di prayer@ywam.org. Kami membutuhkan administrator / 

koordinator; fotografer / videografer; dan para peneliti. 

• 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 Tuhan nyatakan kepada Anda. 
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YWAM Ozarks Berdoa untuk Eropa Tengah pada bulan Juli 

Foto: YWAM Ozarks 

 

Bagaimana Kami Telah Berdoa 

Agustus 2019 - U of N 

• Kami mendengar dari banyak orang tentang kata-kata yang mereka rasakan dari Tuhan 

dalam doa mereka: Jubilee (yobel); sederhana; perasaan kembali ke kebenaran dasar, 

kepercayaan, persekutuan; dan ini adalah pelayanan yang berdedikasi. 

 

July2019 - Eropa Tengah 

• YWAM Ozarks di Arkansas: “Kami mendistribusikan peta Eropa Tengah yang disertakan 

dengan deskripsi kebutuhan doa dan kemudian kami masing-masing mengambil 

identitas suatu bangsa di wilayah tersebut. Yang satu menjadi orang Kroasia, yang lain 

orang Makedonia, yang lain orang Rumania, dll. Sekitar 15 menit diberikan untuk 

meneliti negara-negara tersebut dan kemudian melaporkan dari sudut pandang orang 

pertama. Kami berbicara sedikit tentang sejarah bangsa kami, kekuatan kami, tantangan 



kami, kepercayaan agama yang dianut sebagian besar dari penduduk di negara kami, 

dll. Beberapa mengatakan tentang orang-orang gila yang ada di lingkungan mereka, 

yang disebut Youth With A Mission dan apa yang tampaknya sedang mereka lakukan. 

Setelah masing-masing berbagi tentang identitasnya sebagai orang Kroasia, dll., Kami 

berdoa untuk bangsa itu dan rakyatnya. Mengambil identitas pribadi orang-orang dari 

negara-negara ini membuat gambaran tentang mereka menjadi nyata bagi kita. Pada 

bagian penutupan ada kompetisi persahabatan tentang siapa yang merupakan negara 

pekerja paling keras, Hongaria atau Polandia ”(lihat gambar di atas). 

 

Topik Masa Depan: 

 

10 Oktober: Anak-anak Beresiko 

14 November: Tokyo 

12 Desember: Israel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jangan Lewatkan The Invitation:  

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

halaman beranda, masukkan alamat email Anda dan klik "Daftar."  

● Unduh pembaruan doa dalam bahasa tertentu. Buka ywam.org/invitation. (Saat ini tersedia 

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

● Bergabunglah dengan percakapan tentang bagaimana Tuhan memimpin dalam waktu doa ini. 

Komentari halaman Facebook pada hari Kamis kedua di facebook.com/youthwithamission atau 

di Twitter @ywam, tagar #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 sebelumnya, kunjungi: ywampodcast.net/prayer.  

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

hubungi kami: prayer@ywam.org. 

 

DOA 15 HARI 

UNTUK DUNIA HINDU 


