
 

14 Januari 2021 – The Invitation 

Topik: 15 Hari Berdoa untuk Dunia Buddha 

 

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

mengundang Anda! 

 

Doa 15 hari untuk dunia Budha, 28 Jan - 11 feb 2021 

Foto : worldprayerguides.com 

Budha adalah agama terbesar keempat di dunia menurut Wikipedia dan menyumbang 6,9 persen dari 

populasi dunia. Fokus dari Doa Untuk Dunia Budha  tahunan ini adalah untuk memanggil umat Kristiani 



dan gereja di seluruh dunia untuk meluangkan waktu 15 hari, yaitu tanggal 28 Januari - 11 Februari, 

untuk mempelajari dan berdoa bagi teman-teman kita yang beragama Budha. 

Bagi banyak orang Kristen yang berusaha memahami agama Buddha, ini adalah pandangan dunia yang 

luar biasa rumit dan sering kali membingungkan. Sebagai orang Kristen, kami merindukan agar semua 

orang di dunia memiliki kesempatan untuk dengan bebas melihat, mendengar, dan memahami 

anugerah Allah yang berinkarnasi di dalam Yesus Kristus. 

 

Bergabunglah dengan kami dalam hari doa YWAM pada tanggal 14 Januari yang disebut The Invitation 

untuk berdoa bersama dengan kami dan berdoa untuk 15 Hari Doa untuk gerakan Dunia Budha dan 

untuk orang-orang Budha. Jika Anda hanya bisa meluangkan waktu beberapa saat saja untuk berdoa, 

mintalah Roh Kudus untuk melakukan pekerjaan Kerajaan Tuhan dalam kehidupan umat Buddha di 

seluruh dunia. Anda juga dapat bergabung dalam Fokus Doa global tahunan untuk Dunia Budha  selama 

15 hari mulai tanggal 28 Januari - 11 Februari 2021 (https://worldprayerguides.org/buddhist-prayer-

guides/ ) tepat sebelum dimulainya Tahun Baru Imlek pada tanggal 12 Februari. 

 

Foto: thegreatcourses.com 

Bersiaplah untuk Berdoa: 

Di sebagian besar negara yang mayoritas penduduknya beragama Buddha, hanya ada sedikit sekali 

kehadiran Kristen. Diperkirakan 86 persen umat Buddha tidak pernah berbicara dengan seorang Kristen 

(https://www.prayercast.com/buddhism.html). Namun, Yesus berkata dalam Matius 17:20 bahwa, "... 
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Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja kamu dapat berkata kepada 

gunung ini: Pindah dari tempat ini ke sana, --maka gunung ini akan pindah"  

Saat Anda berdoa selama hari doa The Invitation, Anda menambahkan benih iman Anda kepada para 

pekerja Kristen dan persekutuan lokal di seluruh dunia yang membawa terang Kristus kepada tetangga 

mereka yang beragama Budha. 

1. Renungkan Matius 17:20. 

2. Luangkan waktu bersama Tuhan untuk menegakkan kembali janji ini di dalam hati dan pikiran 

Anda. 

3. Komitmenkan benih iman Anda pada pekerjaan membagikan kesaksian tentang  Kristus kepada 

umat Buddha di seluruh dunia. 

Mulailah berdoa dengan menonton video di laman ini: https://www.prayercast.com/buddhism.html.  

Bergabunglah dengan doa itu. 

 

Berdoa untuk Dunia Buddha 

• Saat Anda berdoa, ingatlah beberapa cara budaya Budha memahami spiritualitas. 

o Umat Buddha tidak percaya pada Tuhan pencipta tetapi percaya pada berbagai roh dan 

dewa. Mereka memuja bodhisattva atau guru spiritual yang layak dihormati. 

o Umat Buddha percaya bahwa ada roh baik dan jahat, termasuk roh leluhur yang telah 

meninggal, tetapi semua makhluk spiritual ini terjebak dalam siklus kelahiran, kematian, 

dan kelahiran kembali yang tak ada habisnya. 

o Agama Budha bukanlah tentang kepercayaan saja tetapi tentang perbuatan. Meraih 

pahala dengan cara memberikan sedekah kepada biksu dan memberikan sumbangan ke 

kuil adalah praktik tradisional Budha yang penting. 

o Umat Buddha tidak mencari kehidupan kekal - mereka sudah percaya bahwa mereka 

berada dalam siklus kematian dan kelahiran kembali yang tak berujung. Mereka 

menginginkan pembebasan dari kehidupan dan penderitaan tanpa akhir. 

 

https://www.prayercast.com/buddhism.html


• Banyak umat Buddha lebih memungkinkan untuk terpengaruh oleh cerita tentang kekuatan 

supernatural Yesus dan tawaran keselamatan yang diberikan-Nya secara cuma-cuma. Berdoalah 

untuk mujizat kesembuhan yang ajaib dan wahyu kasih karunia (Yohanes 1:14). 

 

• Berdoalah  agar orang Kristen mau mendengarkan orang-orang Buddha di sekitar mereka. 

Berdoalah agar mereka belajar dari orang-orang itu dan belajar dari Roh Kudus bagaimana 

mengasihi orang-orang di sekitar mereka, bahkan ketika menghadapi penolakan atau 

penganiayaan (Yohanes 14: 15–21). 

 

• Berdoalah agar Tuhan membantu Anda mengetahui bagaimana berdoa bagi orang Kristen yang 

tinggal di antara umat Budha, sehingga mereka tahu bagaimana cara membagikan kabar baik (1 

Kor 1: 18-25). 

 

• Berdoalah untuk negara-negara dengan populasi Budha yang besar: Cina, Thailand, Jepang, 

Myanmar, Sri Lanka, Vietnam, Kamboja, Korea Selatan, India, Malaysia, Singapura, Laos, Nepal, 

Taiwan, Hong Kong, Bhutan, Makau dan Mongolia. (Untuk pokok doa untuk masing-masing 

negara tersebut, lihat https://www.operationworld.org/countries-alphabetically.) 

 

• Berdoalah untuk gerakan doa bagi dunia Budha. Berdoalah agar banyak gereja dan individu yang 

bergabung dalam doa untuk umat Budha menggunakan alat seperti Panduan Doa 15 Hari untuk 

Dunia Budha. 

_____________________________________________________________________________________ 

“Saat kita berjalan di jalan doa bersama Tuhan, kita memperoleh sesuatu yang serupa dengan-Nya, dan 

tanpa sadar kita menjadi saksi bagi orang lain tentang keindahan dan anugerah-Nya.” 

(E.M.Bounds) 

_____________________________________________________________________________________ 

https://www.operationworld.org/countries-alphabetically


Mengambil tindakan 

• Bergabunglah dengan gerakan global. Dapatkan salinan Panduan Doa 15 Hari untuk Dunia 

Buddha sekarang dan berdoalah pada tanggal 28 Januari - 11 Februari 2021 

https://worldprayerguides.org/buddhist-prayer-guides/ (Anda dapat berdoa menggunakan 

panduan ini kapan saja sepanjang tahun, tetapi kami mendorong sebanyak mungkin dari kita 

untuk menggunakannya mulai tanggal 28 Januari-11 Februari) 

 

• Identifikasi sekelompok umat Buddha yang dapat Anda layani, baik yang berada di daerah lokal 

sekitar Anda atau yang jauh. 

 

 

• Anda dapat menemukan info tentang dunia Budha, termasuk sumber-sumber untuk berdoa, di: 

https://www.prayercast.com/buddhism.html. Berdoa secara teratur untuk orang-orang Budha. 

Agama Budha itu rumit dan bisa menjadi sulit untuk dipahami, tetapi Tuhan menanggapi doa 

kita untuk orang-orang Budha, yang Dia kasihi. 

 

• Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang agama Budha dan bagaimana berkomunikasi 

dengan umat Budha, bacalah Poles Apart, karya John Davis, seorang misionaris untuk orang-

orang di Thailand. Anda dapat mendapatkan PDF gratis di sini: 

https://www.thaimissions.info/gsdl/collect/thaimiss/index/assoc/HASH0844.dir/doc.pdf. 

 

 

• Panduan Doa untuk Dunia Budha yang diperbarui diproduksi setiap tahun. Kunjungi Panduan 

Doa Dunia di: www.worldprayerguides.org untuk memesan lebih banyak dan untuk menemukan 

panduan doa untuk kelompok dan perkara lain dalam banyak bahasa. Bergabunglah dengan 

orang lain dalam mendoakan agama lain: Muslim pada bulan April / Mei; dan Hindu di bulan 

November. https://worldprayerguides.org/categories 

 

• Pelajari lebih lanjut tentang organisasi yang membuat panduan doa ini dan pertimbangkan 

untuk mendukung atau menghubungi organisasi Panduan Doa Dunia. 

https://worldprayerguides.org/about-us/ ; https://worldprayerguides.org/donate/; 

https://worldprayerguides.org/contact/. 
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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 / posting 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. 

 

 

Dharmacakra, simbol Dharma, ajaran Buddha tentang jalan menuju pencerahan 

Foto: Wikipedia 

 

 



Bagaimana Kami Telah Berdoa 

Desember 2020 – Peduli pada Ciptaan 

• Kelompok kerja yang menyusun panduan pemeliharaan ciptaan telah berdoa. Tuhan memimpin 

mereka ke suatu waktu atau pertobatan. Mereka juga berdoa untuk komunitas miskin dan 

terpinggirkan yang paling terkena dampak dan agar lokasi-lokasi YWAM dapat mendengar dari 

Tuhan tentang cara-cara merawat planet ini dan menjadi teladan dalam komunitas kita. 

• Kelompok kerja juga meminta agar kami berbagi informasi tentang konferensi perubahan iklim 

PBB COP26 di Glasgow - https://ukcop26.org. Ada sekelompok anggota YWAM yang akan 

mengatur tim penjangkauan dan doa syafaat di sekitar konferensi penting ini. Anda dapat 

memperoleh informasi lebih lanjut di sini: https://www.climateintercessors.org  

November 2020 - Haiti 

• YWAM Wiler, Swiss mengumpulkan persembahan untuk YWAM Haiti dan dapat terhubung 

melalui The Invitation. 

Topik Bulan-bulan Berikutnya: 

11 Februari – Kesepian 

 

Dalai Lama. Foto: theguardian.com 
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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 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. 

  

mailto:prayer@ywam.org

