
 

14 November 2019 - Undangan 

Topik: Tokyo 

 

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

mengundang Anda! 

 

Tokyo pada malam hari 

Foto: Global Sherpa 

 

Bulan ini, kami mengundang Anda untuk bergabung dengan keluarga YWAM untuk berdoa 

bersama kami untuk mendoakan area metropolitan terbesar di dunia, area Tokyo dan 



sekelilingnya. Menurut standar duniawi, Tokyo memiliki segalaya, tetapi secara rohani 35 juta 

orang di daerah Tokyo memiliki banyak tantangan. 

Daftar peringkat Tokyo secara global terus menerus diakui oleh dunia. Tokyo menduduki 

peringkat pertama di Global Economic Power Index, terdaftar sebagai kota paling layak huni di 

dunia pada tahun 2015, dari 60 kota di dunia pada tahun 2017 Tokyo dinilai sebagai yang 

pertama dalam hal indeks kota aman, dan Tokyo memiliki jumlah perusahaan Fortune 500 

terbanyak. Tokyo juga akan menjadi tuan rumah Olimpiade musim panas pada tahun 2020 (24 

Juli hingga 9 Agustus). 

Namun, dari perspektif spiritual, ada tantangan dalam menjangkau orang-orang Tokyo dan 

orang-orang Jepang secara umum. Bagi bangsa Jepang budaya yang menghargai kehormatan, 

keharmonisan, kesetiaan, dan jam kerja yang panjang sangat mengakar kuat. Mereka adalah 

kelompok orang yang sangat menghargai dan memerhatikan orang-orang di sekitar mereka. 

Tetapi kebanyakan dari mereka tidak memahami pesan Yesus yang sebenarnya. Diperkirakan 

bahwa kurang dari satu persen dari orang-orangnya adalah orang Kristen injili. Agama-agama 

nasional yaitu Budha dan Shinto sangat terkait erat dengan identitas Jepang, sehingga pada 

saat seseorang memilih untuk menganut agama yang berbeda dapat dianggap sebagai 

tindakan yang menolak keluarganya sendiri atau memilih untuk tidak lagi menjadi orang 

Jepang. Selain itu, diyakini hanya ada satu misionaris untuk setiap 64.000 orang di Jepang. 

Seperti yang dicatat oleh YWAM JP Cohern: "Itu seperti satu orang ditugaskan untuk 

menjangkau semua orang di  stadion sepak bola!" 

Menurut halaman Facebook YWAM Tokyo, “Budaya Jepang mencerminkan budaya Kerajaan. 

Sebagai budaya, mereka mencintai kesopanan, mereka mendambakan komunitas dan 

hubungan. Mereka mencerminkan sifat budaya kerajaan yang begitu tanpa pamrih, namun 

mereka masih tidak mengenal raja yang mereka refleksikan. " 

Terlepas dari tantangan ini, halaman Facebook YWAM Tokyo mencatat bahwa sesuatu telah 

mulai bergeser di Tokyo. Mereka menyaksikan mujizat di depan umum, tampaknya hati orang-

orang mulai lebih terbuka, gereja-gereja bersatu dan mendukung satu sama lain dan para 

perintis pelayanan bangkit di seluruh negara Jepang. 

Bergabunglah dengan kami bulan ini dalam hari doa YWAM, yang disebut The Invitation, 

bersama kami berdoa untuk orang-orang Tokyo. Jika Anda hanya memiliki beberapa saat untuk 

berdoa selama The Invitation pada hari Kamis 14 November tolong doakan agar para 



misionaris dan orang Kristen di sana akan mengalami kuasa baru dalam pelayanan mereka dan 

bahwa Allah akan membuka hati orang-orang seperti yang Ia lakukan dengan gereja mula-

mula. 

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. 

 

 

Seorang wanita di Tokyo. 
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Bersiap untuk Berdoa: 

Dalam kelompok, pertimbangkan dan bahaslah bidang misi di Tokyo dan daerah-daerah yang 

lebih luas di Jepang. Mengingat bahwa kurang dari satu persen penduduknya adalah Kristen 

injili, ini merupakan peluang yang besar dengan banyak tantangan. Lihatlah peta Tokyo dan / 

atau Jepang. Sekarang pertimbangkan dan bahas gereja mula-mula berdasarkan pengetahuan 

Anda tentang kitab Kisah Para Rasul. Bagaimana mungkin sebuah gerakan untuk menjangkau 

Tokyo dan Jepang serupa dengan pergerakan gereja mula-mula? Dan apa saja yang 

kelihatannya mungkin berbeda? 
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Tinjaulah dan doakanlah satu-persatu ayat-ayat berikut ini yang mewakili kemajuan Injil bagi 

gereja mula-mula, dan ketika Anda melakukannya, mintalah kepada Tuhan untuk menunjukkan 

kepada Anda bagaimana ayat-ayat itu dapat diterapkan di Tokyo. Sebutkan poin-poin penting 

yang Tuhan tunjukkan kepada Anda mengenai Tokyo dan gabungkan poin-poin itu saat Anda 

berdoa. 

• Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu 

jumlah mereka bertambah kira-kira tiga ribu jiwa. (Kis 2:41) 

• Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, 

sehingga jumlah mereka menjadi  kira-kira lima ribu orang laki-laki. (Kis 4: 4) 

• Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah 

banyak; juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. (Kis 6: 7) 

• Mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah dan mereka 

memuliakan firman Tuhan; dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang 

kekal  , menjadi percaya. (Kisah 13:48) 

• Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah 

besar jumlahnya.  (Kisah 16: 5) 

 

 

 

 

 

 

 

Berdoa di YWAM Tokyo 
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Berdoa untukTokyo: 

• Berdoalah agar orang-orang Jepang berani dalam memilih Kristus, agar gereja 

mendukung dan menaungi orang-orang percaya baru, dan bagi orang-orang percaya 

agar berani membagikan iman mereka agar orang lain percaya juga. 

• Berdoalah agar orang-orang memilih identitas mereka di dalam Kristus daripada di 

dalam agama-agama lain. Pada saat yang bersamaan, berdoalah bagi orang-orang 

percaya untuk menemukan cara-cara untuk tetap menghormati dan memulihkan budaya 

Jepang. 

• Ekspektasi sehubungan dengan jam kerja yang panjang membuat orang-orang tidak 

bisa  menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga mereka dan juga membatasi 

interaksi dengan teman-teman yang dapat berbagi tentang Yesus dengan mereka. 

Berdoalah agar hati orang-orang berubah sehingga ada keseimbangan yang lebih baik 

antara bekerja dan interaksi sosial. Berdoalah agar mereka memiliki waktu untuk 

berjumpa dengan Allah. 

• Berdoa supaya keluarga-keluarga semakin dikuatkan melalui iman kepada Kristus. 

Berdoalah supaya mereka bisa meluangkan waktu yang berkualitas satu dengan yang 

lainnya. Berdoalah agar anak-anak Jepang dilatih untuk berjalan di jalan yang benar 

oleh orang tua mereka. Berdoalah supaya para orang tua mengalami transformasi dan 

menerima hikmat Tuhan. 

• Berdoa agar Tuhan melepaskan lebih banyak pekerja untuk datang ke Tokyo dan 

Jepang dan agar orang-orang lain berinvestasi di dalam pekerjaan Kerajaan di sana. 

• Berdoa untuk para pekerja di Jepang. Seringkali membutuhkan waktu bertahun-tahun 

menjalin hubungan dan berteman dengan penduduk setempat sebelum mereka 

menerima Yesus. Berdoalah supaya para pekerja mengalami pertolongan Tuhan dan 

memiliki kesabaran yang kuat. Doakan agar mereka melihat perubahan dalam 

keterbukaan hati masyarakat. 

• Pujilah Tuhan untuk mujizat yang terjadi di tempat-tempat umum dan karya lain yang 

Dia lakukan di Tokyo. 

• Berdoalah agar misionaris jangka pendek datang dan menginjili kaum muda. 

• Berdoalah supaya terjalin jejaring yang lebih baik di antara gereja-gereja dan organisasi 

misi. 



• Berdoalah agar masyarakat kelas atas di Jepang mau menerima Injil. Berdoalah bagi 

para pengusaha Kristen dari negara lain untuk membagikan iman mereka kepada 

orang-orang kaya dan para pengusaha di Jepang. 

• Berdoalah tentang aspek sekuler dari budaya: 70 persen mengklaim tidak beragama 

tetapi banyak yang masih mengikuti agama Buddha dan melakukan pemujaan kepada 

leluhur dan dewa-dewa Shinto. Kebanyakan orang Jepang adalah sekuler/duniawi. 

Beberapa pemimpin Jepang menyebut bangsa itu sebagai "negara adikuasa tanpa 

kompas moral." Berdoalah agar mereka melihat Kristus sebagai pusat moral mereka 

yang sejati. 

• Lebih dari 30.000 kasus bunuh diri dilakukan per tahun di Jepang. Berdoalah untuk 

mereka yang menghadapi depresi. 

• Pelacuran dan intimidasi remaja adalah masalah di kalangan remaja. Berdoalah agar 

orang-orang Kristen menjadi agen penyembuhan bagi mereka yang terluka. 

• Tingkat kelahiran terendah di dunia dan harapan hidup tertinggi telah menghasilkan 

populasi warga lanjut usia yang besar. Berdoalah agar Tuhan bergerak di antara para 

lansia. 

• Berdoalah melawan penyembahan berhala di kuil-kuil dan pemujaan leluhur di rumah-

rumah yang membutakan pikiran orang Jepang, bahkan orang yang  “non-religius” yang 

sangat sekuler pun melakukannya. 

• Tekanan kuat yang harus dipatuhi yang menyebabkan orang-orang yang sudah bertobat 

dan percaya kepada Kristus menjadi berkompromi atau bahkan murtad kembali. 

Setengah dari mereka yang dibaptis meninggalkan gereja mereka dalam dua atau tiga 

tahun. Berdoalah agar orang percaya menjadi kuat. 

• Berdoalah melawan pola pikir materialistis yang kuat. Hanya ada 10 persen yang 

percaya akan keberadaan Tuhan sebagai pribadi. 

• Sokka Gakkai telah berkembang menjadi 10 juta afiliasi. Banyak agama baru muncul 

setiap tahun berdasarkan okultisme tersebut, penyembahan terhadap alien dari luar 

bumi dll. Berdoalah melawan kubu delusi pikiran tersebut. 

• Gereja di Jepang terfragmentasi/terbagi-bagi tetapi tsunami dan gempa bumi baru-baru 

ini menyebabkan persatuan yang lebih baik di antara gereja-gereja ketika mereka 

bekerja bersama untuk membawa bantuan. Berdoalah agar mereka terus bersatu dan 

menjadi saksi yang kuat. 

 



• Berdoa untuk pelayanan YWAM Tokyo (ywamtokyo.org). Di antara banyak pelayanan 

yang lain, mereka memiliki seminar yang disebut "A Million Lights/Sejuta Cahaya" di 

mana mereka melatih orang-orang percaya di Jepang bagaimana membagikan cara 

iman mereka dengan jelas kepada keluarga dan teman-teman mereka. 

 

 

Tokyo yang indah; Orang-orang yang cantik 
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Mengambil tindakan 

• Hubungi YWAM Tokyo untuk mengetahui peluang bagi diri Anda atau lokasi Anda: 

http://ywamtokyo.org/ 

• Bagikan kasih Tuhan kepada orang-orang Jepang. Lihatlah website 

www.kairosprojectjapan.net untuk melihat lebih banyak kesaksian dan mencari tahu 

bagaimana cara terlibat! 

• Baca posting blog YWAM Tokyo yang baru: http://ywamtokyo.org/october-update/  

• Pelajari lebih lanjut tentang melayani di kota-kota besar. Tanyakan kepada Tuhan 

apakah ini yang Dia tunjukkan bagi Anda. Untuk mendapat  informasi lebih lanjut 

tentang pelayanan Kota Tokyo dan YWAM, kunjungi: https://www.ywamcity.org/. 

• Meneliti keadaan misi di Jepang dan bertanya kepada Tuhan bagaimana Tuhan 

menghendaki Anda untuk menanggapinya: https://omf.org/wp-

content/uploads/2017/01/missions-japan-infographic-TEAM.png  

http://ywamtokyo.org/
http://www.kairosprojectjapan.net/
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• Hubungi seorang misionaris yang Anda kenal di Tokyo atau Jepang. Ijinkan mereka 

berbagi tentang beberapa tantangan dan visi yang telah diberikan Tuhan kepada 

mereka. Buat komitmen untuk berdoa dan / atau mendukung mereka. 

• Informasi lebih detail mengenai Jepang dan cara berdoa dapat ditemukan di 

BookOperation World (https://www.ywampublishing.com/p-382-operation-worldbrthe-

definitive-prayer-guide-to-every-nation.aspx). Pertimbangkan untuk berdoa secara 

teratur untuk Tokyo dan / atau Jepang. World Operation menyarankan untuk berdoa 

untuk Jepang pada tanggal 25-27 Juli setiap tahun. Dapatkan salinan Operation World 

jika Anda belum memilikinya dan berdoalah secara teratur untuk bangsa-bangsa sesuai 

dengan kalender mereka. 

• The Invitation sedang mempertimbangkan topik doa untuk tahun 2020. Harap beri tahu 

kami topik yang ada di hati Anda dengan mengirim email ke prayer@ywam.org. 

 

Wallpaper Tokyo 

Foto: wonderfulengineering.com 

 

• 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. 
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• Buka twitter.com; cari #praywithywam dan tweet tentang waktu sholat 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 

Oktober 2019 - Anak-Anak Beresiko 

• Posting Facebook YWAM untuk Undangan telah dibagikan 119 kali. Banyak yang 

mengindikasikan mereka bergabung dalam doa. Satu orang mendorong orang untuk 

mendukung dan berdoa untuk YWAM. 

 

 

Topik bulan-bulan berikutnya: 

12 Desember: Yaman 

Seri: Prinsip Spiritual dari Masa Awal YWAM 

9 Januari: Ketuhanan Kristus (Darlene Cunningham) 

13 Februari: Hidup Kudus (Lynn Green) 

12 Maret: Takut akan Tuhan (Maureen Menard) 

9 April: Mencari Tuhan (Loren Cunningham) 

 

 

 

 



 

Gunung Fuji 

Foto: YWAM Tokyo 

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. 

 

 

mailto:prayer@ywam.org

