
 

HAL-HAL DI SEKITAR  HUT KEEMPAT 

12 Oktober 2019 - The Invitation 

Topik: Anak-Anak Beresiko 

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

mengundang Anda! 

 

Foto: Johan dan Jeannette Lukasse 

Anak-anak dan remaja saat ini mewakili harapan masa depan bagi kerajaan Allah. Tetapi hari 

ini kita melihat banyak celah di mana maksud Tuhan untuk generasi anak-anak dan remaja ini 

tidak terwujud. Anak-anak menghadapi penderitaan dan risiko luar biasa di seluruh dunia. 



Bergabunglah dengan YWAM bulan ini untuk mendoakan anak-anak yang rentan di seluruh 

dunia. 

Kesenjangan yang ada di seluruh dunia saat ini: 

1. Kematian anak: Setiap hari, 15.000 anak di bawah usia lima tahun meninggal. Di 

negara-negara berkembang, setengah dari kematian itu disebabkan oleh kekurangan 

gizi. 

2. Prajurit anak-anak: Diperkirakan ada 250.000 prajurit anak (beberapa baru berusia tujuh 

tahun) di setidaknya 20 negara di dunia saat ini. Sekitar 40 persen prajurit anak adalah 

anak perempuan, yang sering diperlakukan sebagai budak seks dan diambil sebagai 

"istri" oleh para pejuang pria. 

3. Anak-anak dan remaja yang terlibat dalam kejahatan, narkoba dan kekerasan: Amerika 

Tengah dan Selatan mengalami peningkatan dramatis dalam angka kejahatan pemuda. 

"Mafia narkoba merekrut anak-anak berusia 9 atau 10 tahun," kata Guaraci de Campos 

Viana, kepala pengadilan remaja Rio de Janeiro. "Anak-anak tidak memiliki rasa takut 

akan bahaya. Menjadi anggota geng narkoba memberi mereka semacam pengalaman 

yang penuh aliran adrenalin." 

4. Anak jalanan: Banyak anak laki-laki dan perempuan di bawah 18 tahun, menemukan 

bahwa "jalan" telah menjadi rumah atau sumber mata pencaharian mereka. Mereka 

tidak mendapatkan perlindungan dan pengawasan yang  memadai. Ada banyak lagi 

anak yang  beresiko karena situasi keluarga. Pada tahun 1989 diperkirakan ada 100 juta 

anak jalanan di seluruh dunia. 

5. Perawatan di rumah versus perawatan berbasis keluarga: Sekarang banyak pihak di 

seluruh dunia  berupaya untuk mencapai  tujuan supaya anak-anak bisa tinggal dengan 

keluarga asuh, keluarga angkat atau di lingkungan yang disetting seperti keluarga, yang 

berlawanan dengan sistem panti asuhan tradisional. “Lost Kite” adalah film yang dibuat 

oleh tim YWAM dengan tujuan untuk memperkuat keluarga yang rentan, dan anak-anak 

dipulihkan ke keluarga - secara global. http://lostkites.com/ 

6. Pelecehan dan eksploitasi seksual: Setiap hari, di semua negara dan tingkat sosial 

masyarakat, jutaan anak perempuan dan laki-laki menghadapi pengalaman masa 

kanak-kanak yang mengkhawatirkan karena mengalami  pelecehan dan eksploitasi 

seksual. Pelecehan seksual anak kemungkinan merupakan masalah kesehatan yang 

paling umum dihadapi anak-anak dengan serangkaian konsekuensi yang paling serius. 

Sekitar satu dari 10 anak akan mengalami pelecehan seksual sebelum mereka genap 



berusia 18 tahun. Sekitar satu di antara 7 anak perempuan dan satu dari 25 anak laki-

laki akan mengalami pelecehan seksual sebelum mereka berusia 18 tahun. 

7. Anak-anak pengungsi: Ada 70,8 juta orang terpaksa mengungsi di seluruh dunia, 

sebagai akibat dari penganiayaan, konflik, kekerasan, atau pelanggaran hak asasi 

manusia. Setiap hari jumlah ini bertambah 37.000, di mana 50 persen di antaranya 

adalah anak-anak! Banyak anak-anak yang tidak didampingi atau terpisahkan dari orang 

tua, yang menempatkan mereka dalam situasi yang bahkan lebih rentan. Anak-anak dan 

remaja pengungsi seringkali tidak bersekolah dan dengan mudah menjadi korban 

eksploitasi seksual. 

YWAM menawarkan banyak kesempatan bagi siswa dan staf untuk berdiri di salah satu celah 

itu dan membawa kesembuhan dan pemulihan bagi anak-anak, remaja, keluarga mereka dan 

masyarakat. Ketika kita melakukannya, kita dapat melihat harapan baru bagi kerajaan Allah. 

Silakan tonton video pendek satu setengah menit ini, yang dibuat oleh Sekolah Anak Berisiko 

YWAM di Perth, Australia: 

https://vimeo.com/312469759?fbclid=IwAR1lVdoJjnTb86t1wtPtk1f2_AzmQq0WXLeqWsb3BbUf

puSYh67JF_jpUv8 

Jika Anda hanya memiliki beberapa saat untuk berdoa selama The Invitation. Tolong doakan 

anak-anak yang berisiko di daerah Anda dan minta Tuhan menuntun mereka menuju 

keselamatan. 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. 

https://vimeo.com/312469759?fbclid=IwAR1lVdoJjnTb86t1wtPtk1f2_AzmQq0WXLeqWsb3BbUfpuSYh67JF_jpUv8
https://vimeo.com/312469759?fbclid=IwAR1lVdoJjnTb86t1wtPtk1f2_AzmQq0WXLeqWsb3BbUfpuSYh67JF_jpUv8
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Bersiap untuk Berdoa: 

Ketika kelompok Anda bersiap untuk berdoa, Anda diundang untuk duduk diam dan meminta 

seseorang membacakan Injil Markus, pasal 10 dengan lantang: 

“Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya Ia menjamah mereka; 

akan tetapi murid-murid-Nya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, Ia 

marah dan berkata kepada mereka: "Biarkan anak-anak itu datang kepada-Ku, jangan 

menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah  yang empunya 

Kerajaan Allah .  Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya barangsiapa tidak menyambut 

Kerajaan Allah seperti seorang anak kecil , ia tidak akan masuk ke dalamnya. "  Lalu Ia 

memeluk  anak-anak itu dan sambil meletakkan tangan-Nya atas mereka Ia memberkati 

mereka .”(Markus 10, 13-16) . 

Jika ada anak-anak dalam kelompok Anda dan tampaknya pantas, mintalah orang dewasa 

untuk duduk di dekat mereka dan mengulurkan tangan dan memberkati mereka. Kemudian 

mintalah seseorang membaca dengan keras: “Ketika Dia datang ke dunia, Anak Allah menjadi 

seorang anak dan tumbuh dalam kebijaksanaan, usia, dan rahmat di mata Allah dan di mata 

semua orang yang mengenalnya. Yesus menyambut anak-anak, percaya pada martabat 

mereka, dan mengangkat mereka sebagai contoh bagi semua orang yang mencari kerajaan 

Allah. Anak-anak membutuhkan bantuan orang dewasa jika mereka ingin mengembangkan 



karunia pribadi mereka, dan moral, mental, dan kekuatan fisik, dan mencapai kematangan 

sebagai manusia dan sebagai Kristen yang dewasa. Jadi, kami meminta berkat Tuhan, tidak 

hanya pada anak-anak di dalam komunitas kami tetapi juga pada semua anak yang bertumbuh 

besar di dunia kita yang indah namun hancur ini. ” 

 

Foto: Johan dan Jeannette Lukasse 

Kemudian mintalah seseorang membacakan Injil Matius pasal 18 dengan lantang: 

“Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya: "Siapakah yang 

terbesar  dalam Kerajaan Sorga?"  Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan 

menempatkannya di tengah-tengah mereka  lalu berkata: "Aku berkata kepadamu, 

sesungguhnya jika kamu tidak bertobat  dan menjadi seperti anak kecil ini,  kamu tidak 

akan masuk ke dalam Kerajaan Sorga.  Sedangkan barangsiapa merendahkan diri dan 

menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam Kerajaan Sorga.  Dan 

barangsiapa menyambut seorang anak seperti ini dalam nama-Ku, ia menyambut 

Aku. '”(Matius 18, 1-5) 

Ketika Anda memasuki bagian utama dari waktu doa ini, pertimbangkan ungkapan terakhir dari 

firman Tuhan di atas. Bisakah cara kita memberi ruang bagi anak-anak menjadi cara untuk 

memberikan ruang bagi Yesus? Apa yang dikatakan hal ini tentang cara kita tidak menyambut 

anak-anak, kadang-kadang membatasi atau bahkan melukai mereka? Peganglah pemikiran ini 

saat Anda masuk ke dalam doa. 
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Berdoalah untuk Anak-anak Beresiko: 

• Berdoalah untuk layanan kesehatan yang lebih baik bagi ibu hamil di negara-negara 

berkembang dan untuk perawatan kesehatan bagi anak-anak yang baru lahir. Doakan 

juga makanan dan nutrisi untuk anak-anak di negara berkembang. 

• Berdoa untuk anak-anak yang tinggal di jalanan. 

• Berdoa untuk anak-anak pengungsi yang merupakan 50 persen dari semua pengungsi 

di dunia, supaya bisa mendapatkan perlindungan dan kesempatan pendidikan. 

• Berdoalah untuk banyak sekali anak-anak dan remaja yang menjadi korban pelecehan 

seksual di seluruh dunia. 

• Berdoa untuk anak-anak dan remaja yang menjadi korban kekerasan karena direkrut ke 

dalam geng narkoba. 

• Berdoa untuk anak-anak yang berakhir dalam perawatan rehabilitasi. 

• Berdoa untuk anak-anak dan remaja yang dipaksa menjadi tentara anak-anak karena 

konflik bersenjata. 

• Berdoalah bagi anak-anak ini untuk mendengarkan kebenaran Injil dan untuk menerima 

harapan dan arahan baru dalam kehidupan. 

• Berdoalah untuk siswa dan staf YWAM yang melayani anak-anak ini. Berdoalah untuk 

keberanian dan perlindungan serta kecukupan. Berdoalah agar Tuhan membangkitkan 

lebih banyak pekerja untuk menjangkau anak-anak yang berisiko. 
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Mengambil tindakan 

• Luangkan saat teduh membaca kesaksian ini dan bertanya kepada Tuhan apakah Dia 

ingin Anda melayani anak-anak yang berisiko. Kemudian jelajahi pilihan dan informasi 

yang tercantum di bagian ini. Kesaksian: “Sebagai tim dari sekolah Anak-anak berisiko, 

kami diundang ke sebuah komunitas di sebuah negara di Afrika Timur, untuk 

mengadakan seminar empat hari: tiga hari dengan anak-anak dan satu hari dengan 

orang tua. Komunitas ini adalah salah satu yang sangat menderita karena penyakit, 

kemiskinan dan kecanduan. Banyak orang yang belum percaya dan Muslim menghadiri 

seminar itu. Kami dapat membagikan Injil dan melihat 20 anak merespons Yesus untuk 

pertama kalinya! Beberapa ibu juga menghadirinya dan pada akhir seminar kami dapat 

mengumpulkan para ibu dalam kelompok-kelompok kecil untuk berbicara dan berdoa 

bersama mereka. Salah satu penghubung lokal kami kemudian membawa semua ibu 

kepada Yesus juga! Sungguh menakjubkan melihat ibu dan anak-anak sangat siap dan 

bersemangat untuk menanggapi undangan Yesus. Seorang anak bahkan mendatangi 

kami dan berkata, "Saya ingin menerima Yesus hari ini!" Bahkan tanpa kita memberikan 

undangan. Tuaian sudah matang dan Yesus mengejar keluarga-keluarga di tempat itu! ” 

• Berusaha memahami apa yang Tuhan ingin kita lakukan di dunia di mana anak-anak 

menderita dan terluka, berdoalah tentang mengikuti Sekolah Anak-anak Berisiko,yaitu 

kursus tiga bulan untuk belajar bagaimana cara membantu anak-anak yang berisiko. 



Sekolah ini disediakan di berbagai negara. www.childrenatriskschools.com. Ini adalah 

salah satu sekolah tingkat kedua YWAM, tingkat pertama biasanya adalah Sekolah 

Pelatihan Pemuridan (DTS). 

• Bergabunglah dengan salah satu dari banyak pelayanan YWAM di seluruh dunia yang 

melayani di negara berkembang di bidang perawatan kesehatan. Salah satu contohnya 

adalah kapal YWAM https://ywamshipskona.org. 

• Bergabunglah dengan salah satu lokasi YWAM di atau dekat dengan wilayah yang 

berkonflik. Tiga contoh: 

o Uganda Utara, http://www.ywamuganda.org/ 

o Thailand Utara, https://www.ywamthai.org/ atau 

o Yunani, Lesbos, https://www.ywamlesvos.com/ 

• Bergabunglah dengan salah satu pusat komunitas YWAM di komunitas miskin di seluruh 

dunia, beberapa contoh: https://www.jocumborel.org.br/ atau 

https://bhcentro.wixsite.com/english atau https: //www.ywamsanfrancisco. org / dan 

banyak lagi di setiap benua. Atau rintislah satu di dalam komunitas yang dekat dengan 

Anda. Pikirkan tentang: memberikan les, pelatihan bahasa, olahraga, Kings Kids, dll. 

• Bergabunglah dengan salah satu dari banyak pelayanan YWAM di seluruh dunia 

dengan para tunawisma atau rintislah di kota Anda. 

• Berdoalah untuk menjadi keluarga angkat atau orang tua angkat bagi anak-anak 

terlantar atau mulailah pelayanan untuk menemukan dan mempersiapkan keluarga-

keluarga semacam itu di lokasi Anda dan di gereja Anda. 

• Memulai program pencegahan dan penyadaran tentang pelecehan seksual dan 

bergabung atau merintis pelayanan kepada para korban dan pelaku. 

• Membantu para pengungsi di seluruh dunia. http://www.refugeehighway.net/ dan 

https://www.ywamrefugeecircle.com/ 

• Pelajari lagi: 

o Efek gizi buruk terhadap kematian anak di negara berkembang oleh D.L. 

Pelletier 

o https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2486780/pdf/bullwho00408-

0029.pdf 

o Organisasi Kesehatan Dunia, fakta-fakta kunci September 2018 

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/children-reducing-mortality 

o https://theirworld.org/explainers/child-soldiers 
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o https://www.spiegel.de/international/spiegel/violence-in-rio-de-janeiro-child-

soldiers-in-the-drug-wars-a-469510.html 

o UNICEF. https://en.wikipedia.org/wiki/Street_children 

o Cari di Google: 

▪ Pakta/ peraturan  mengenai hak Anak 

▪ Pedoman PBB untuk Perawatan Alternatif Anak 

o Laporan peristiwa PBB tentang pelecehan dan eksploitasi seksual anak: 

https://news.un.org/en/story/2018/10/1022152 

o Fakta tentang pelecehan seksual anak: http://www.d2l.org/wp-

content/uploads/2017/01/all_statistics_20150619.pdf 

o Laporan tentang anak-anak pengungsi: https://www.al-

fanarmedia.org/2017/10/half-refugee-children-not-school-report-says/ 

o Laporan pelecehan anak-anak migran: 

https://www.infomigrants.net/en/post/8293/europe-s-shame-the-abuse-and-

sexual-exploitation-of-migrant-kids-in-greece 
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• 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. 

https://news.un.org/en/story/2018/10/1022152
https://www.al-fanarmedia.org/2017/10/half-refugee-children-not-school-report-says/
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• 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. 

Bagaimana Kami Telah Berdoa 

September 2019 - Dunia Hindu 

• Beberapa orang memposting bahwa mereka berdoa untuk dunia Hindu sebagai bagian 

dari The Invitation dan beberapa mencatat bahwa mereka juga akan berdoa selama 15 

Hari Doa untuk Dunia Hindu yang akan dimulai pada tanggal 20 Oktober. 

Topik bulan –bulan berikutnya: 

14 November: Tokyo 

12 Desember: Israel 

9 Januari: Ketuhanan Kristus 

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, Prancis atau minta 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 nbentuk 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. 
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