
Myanmar 

The Invitation, 8 April 2021 

 

Bulan ini, bergabunglah dalam doa YWAM 

yang disebut The Invitation, dan berdoa 

bersama kami untuk negara Myanmar. 

Pertikaian dan kerusuhan  sipil telah 

berlangsung sejak militer merebut kendali 

pada tanggal 1 Februari, menyusul 

terpilihnya Aung San Suu Kyi. Kerusuhan 

sipil terus berlanjut dan lebih dari 500 

pengunjuk rasa telah tewas. 

Myanmar berada di Asia Tenggara dan 

berbatasan dengan Thailand, Laos, 

Bangladesh, China, dan India dan 

berpenduduk sekitar 54 juta orang. Agama   

    utamanya adalah Budha. 

Topik disarankan oleh: J.H. di Asia Tenggara.  

Pokok-pokok doa dari: B.K. di Myanmar 

Foto: Alex Gruber (unsplash.com) 

1. Berdoalah agar kekuatan kegelapan dikalahkan oleh darah Yesus, sehingga kebenaran, 

keadilan, dan kasih bisa memerintah di Myanmar. Dan berdoalah supaya gerakan 

perlawanan akan terus berlanjut beroperasi dengan roh yang berlawanan dengan kekerasan. 

2. Berdoalah memohon perlindungan Tuhan bagi semua pekerja YWAM dan bagi para 

pengunjuk rasa damai. Berdoalah memohon perlindungan bagi para pria, yang dijemput dari 

rumah mereka dan diwajibkan masuk militer. Berdoalah memohon keselamatan bagi etnis 

minoritas yang melarikan diri dari serangan udara. 

3. Berdoalah untuk orang percaya dan pemimpin Kristen agar tidak kehilangan harapan, tetapi 

terus berbuat baik dengan memberikan bantuan, kenyamanan, dan keamanan, dan menjadi 

saksi positif dalam komunitas mereka yang sedang berduka dan di dalam penjara. Berdoalah 

supaya bentuk-bentuk penyembahan Kristen sederhana akan menjamur menjadi gerakan 

yang berlipat ganda di seluruh negeri dan di antara diaspora Myanmar. 

4. Berdoalah untuk solusi politik yang tidak akan berujung pada perang saudara. 

 

 

 



Saran untuk Doa Kelompok: 

1. Temukan Myanmar di peta, dengan mencatat negara-negara di sekitarnya. Tinjau berita 

terbaru dari sumber yang terpercaya. 

2. Identifikasi orang-orang yang mungkin terkena dampak dari konflik ini. Diskusikan 

bagaimana rasanya tinggal di sana dalam situasi kerusuhan ini. Diskusikan bagaimana Tuhan 

bekerja di tengah-tengah konflik. 

3. Dengarkanlah Roh Kudus dan bagikanlah pesan yang Anda dapat dari-Nya tentang Myanmar 

dalam kelompok. 

Mengambil tindakan 

Ikuti perkembangan berita terbaru tentang Myanmar dan teruslah berdoa untuk Myanmar dalam 

kelompok atau secara individu. 

Bergabunglah dengan The Invitation, Pelajari lebih lanjut tentang hari doa YWAM ini, yang disebut 

The Invitation, di ywam.org/theinvitation .( Beri tahu kami bagaimana Anda berdoa di 

prayer@ywam.org.)      
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