
 

12 November 2020 – The Invitation 

Topik: Haiti 

 

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

mengundang Anda! 

 

Haiti: Negeri dengan Banyak Pegunungan yang Indah dan Orang-orang yang Baik 

Foto (dari kiri ke kanan): YWAM Port au Prince, YWAM Soccer Ministry 

 

Haiti, yang dulu pernah dikenal sebagai "Mutiara Antilles" karena sumber daya dan keindahan alamnya, 

kini tercatat sebagai negara termiskin di Belahan Barat. Pada awal masa kolonial, Haiti adalah pemimpin 

dalam produksi gula, kopi, nila, kakao, dan kapas. Haiti juga disebut sebagai negeri dengan banyak 

gunung yang indah dan orang-orang  yang baik. Saat ini, Haiti ditandai dengan ketidakstabilan politik dan 



korupsi, kerusuhan sipil, kejahatan, dan kemiskinan ekstrem. Dari 11,4 juta orang yang tinggal di Haiti, 

diperkirakan pada tahun 2019 rata-rata orang Haiti hidup hanya dengan $ 2,18 (Rp. 31.800)per hari 

(www.worldbank.org). 

YWAM telah hadir selama 34 tahun di Haiti. Hari ini kami memiliki lokasi di Port au Prince, Saint Marc, 

Les Cayes, The Cap-Haitian, dan Port de Paix (baru tahun depan). 

 

Bergabunglah dengan kami dalam hari doa YWAM yang disebut The Invitation untuk  berdoa bersama 

kami  untuk Haiti. Jika Anda hanya bisa meluangkan waktu beberapa saat saja untuk berdoa, mohonlah 

supaya Tuhan menebus orang-orang Haiti melalui gerakan Roh Kudus dan melalui hubungan pribadi 

dengan Kristus. Berdoalah supaya kejahatan sistemik yang menahan bangsa ini disingkirkan. 

 

Haiti 

Foto: www.worldometers.info 

Bersiaplah untuk Berdoa: 

Perhatikan apa yang terlintas di benak Anda saat Anda memikirkan tentang Haiti. Catatlah kata-kata 

yang Anda pikirkan. 

Sekarang pikirkan tentang Tuhan dan orang Haiti. Lihat kutipan di bawah ini. Buatlah catatan tentang 

bagaimana Tuhan melihat orang-orang dan bagaimana Dia menggambarkan mereka. 

 

http://www.worldbank.org/


Opsional: Lakukan pencarian gambar Haiti dan telusuri gambar-gambar itu sebelum Anda berdoa. Anda 

juga dapat mencari gambar orang-orang Haiti dan mencetak / memotongnya. Buatlah kolase untuk 

digunakan selama waktu doa ini. 

Masuklah ke dalam waktu doa Anda dengan memikirkan tentang orang Haiti seperti yang Anda yakini 

dilakukan Tuhan juga terhadap mereka. 

_____________________________________________________________________________________ 

Pemandangan Haiti adalah alam yang memamerkan kecantikannya dan orang-orang Haiti adalah 

Tuhan yang memamerkan citra indahnya kepada dunia. 

Profesor James Small dari Persatuan Diaspora Afrika Dunia 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Waktu doa di YWAM Saint Marc 

Foto: YWAM Saint Marc 

 

 



Berdoa untuk Haiti: 

• Mohonlah supaya Tuhan menebus orang-orang Haiti melalui gerakan Roh Kudus dan melalui 

hubungan pribadi dengan Kristus. Berdoalah untuk kebangkitan rohani. 

• Berdoalah bagi mereka yang menyebut diri mereka "Kristen" untuk berpaling dari praktik-

praktik fasik seperti voodoo. 

• Berdoalah supaya kejahatan sistemik yang menahan bangsa ini disingkirkan. 

• Berdoalah untuk keluarga-keluarga yang paling menderita. Keresahan membuat orang tidak 

mendapatkan sedikit penghasilan yang seharusnya bisa mereka dapatkan. 

• Berdoalah untuk sekolah yang mencoba untuk buka dan memberikan pendidikan di dalam 

situasi yang penuh dengan kekerasan. 

• Berdoalah  agar terang menyinari area-area yang korup di negara ini. Haiti telah terhuyung-

huyung karena kerusuhan sipil selama dua tahun sekarang dan itu berdampak besar pada rata-

rata keluarga di Haiti. Kerusuhan ini terutama disebabkan oleh korupsi dalam pemerintah dan 

dalam bisnis-bisnis yang beroperasi. Berdoalah supaya muncul pemimpin-pemimpin yang saleh 

dalam pemerintahan dan bisnis. 

• Berdoalah supaya Tuhan memberikan hikmat kepada para anggota YWAM dan para pemimpin 

Haiti saat Haiti berjalan melalui musim Covid ini. Banyak warga Haiti tidak dapat mengisolasi diri  

karena kebutuhan untuk bekerja, dan banyak yang tidak memiliki situasi kehidupan yang 

memungkinkan mereka untuk menjaga jarak secara efektif. 

• Berdoalah untuk stabilitas politik karena Haiti telah mengalami kerusuhan politik sejak 2018. 

Ada penentangan terhadap presiden saat ini dan oposisi itu mendapat dukungan dana yang 

kuat. Yang paling buruk, kerusuhan itu menyebabkan orang-orang terjebak di rumah mereka, 

tidak dapat bepergian, karena preman bayaran akan menguasai jalan raya utama. Hal ini 

menyebabkan ketidakmampuan barang untuk didistribusikan keluar ibukota, menyebabkan 

kenaikan harga yang ekstrim. 

• Berdoalah supaya orang muda dapat diterima di dalam gereja. Salah satu fokus dalam YWAM 

adalah generasi muda dan keinginan mereka untuk berekspresi (pakaian, rambut, dll.) Tetapi 

ada ketidakmampuan untuk aktif di gereja. Berdoalah agar gereja-gereja mengizinkan kaum 

muda diterima apa adanya. 

• Berdoalah untuk keluarga YWAM kita karena ada pergumulan besar secara finansial untuk 

melewati masa-masa ini. Tidak ada tim penjangkauan yang dapat diterima karena “travel 

warnings” (larangan perjalanan). Berdoa agar ada ketersediaan keuangan dapat memenuhi 



biaya operasional bulanan minimum untuk semua operasi/kegiatan YWAM. Berdoalah supaya 

Tuhan memberikan hikmat dan kreativitas pada saat para anggota YWAM bekerja untuk 

menggalang dana dan berdoalah supaya  Tuhan mengirimkan orang-orang yang bersedia 

menjadi mitra aktif bagi para pekerja YWAM di negara-negara lokasi mereka. 

• Lokasi YWAM harus fleksibel akibat Covid. Berdoalah supaya Tuhan memberikan hikmat dan 

kreativitas saat para pemimpin menyusun strategi. Berdoalah untuk persatuan dan 

persahabatan yang langgeng antara orang-orang di berbagai lokasi. Berdoalah untuk 

peningkatan yang efektif saat pelayanan dan strategi baru diterapkan. Berdoalah supaya Tuhan 

memberikan kesabaran. 

• Berdoalah untuk fondasi yang kuat bagi lokasi dan pelayanan YWAM agar bisa bertahan selama 

bertahun-tahun ke depan. Berdoalah untuk hubungan yang kuat di antara staf yang akan 

menghasilkan kekeluargaan yang kuat di setiap lokasi YWAM. 

 

Foto: YWAM Cap-Haiti 

 

Mengambil tindakan 

• Hubungi lokasi YWAM di Haiti dan tanyakan bagaimana Anda / lokasi Anda dapat mendukung 

mereka. 

• Mintalah Tuhan untuk memberi Anda jumlah (uang) yang Dia ingin Anda berikan kepada lokasi / 

pekerja YWAM di Haiti. Berdoalah agar Tuhan menyediakan jumlah itu. Berdoalah untuk jumlah 

itu sampai tersedia. Mintalah orang lain untuk melakukan hal yang sama. 



• Lihatlah rekaman baru YWAM Kona "The Commission." Bagikan dengan orang lain sehingga 

suara "GO" dinyanyikan di seluruh dunia: https://YWAM.lnk.to/TheCommission Kami tidak akan 

berhenti sampai seluruh dunia tahu! 

• 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 / posting gambar. 

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

#praywithywam. 

• Kirim email ke prayer@ywam.org memberi tahu kami bagaimana Anda berdoa dan apa yang 

Tuhan nyatakan kepada Anda. 

 

 

Foto: YWAM Port de Paix 

 

 

Bagaimana Kami Telah Berdoa - Oktober 2020 – HUT YWAM ke 60th 

• YWAM Worcester, Afrika Selatan memberi tahu kami bahwa mereka berdoa untuk peringatan 

60 tahun YWAM. 

 

 

https://ywam.lnk.to/TheCommission


Topik Bulan-bulan Berikutnya: 

10 Desember: Peduli Terhadap Ciptaan 

14 Januari: Budha 

 

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

