
Berdoa untuk Konferensi Iklim COP26 

The Invitation, 14 Oktober 2021 

Dalam dua minggu pertama bulan November, delegasi dari 
hampir setiap negara akan berkumpul di Glasgow, Skotlandia 
untuk negosiasi besar perubahan iklim Perserikatan Bangsa-
Bangsa. Disebut Conference of Parties 26 (COP26) itu akan 
menjadi salah satu acara internasional terbesar yang pernah 
diselenggarakan oleh Inggris, dengan jumlah mencapai 30.000 
orang yang hadir. Banyak pemimpin dunia, termasuk Paus dan 
Ratu Elizabeth II, akan hadir di sana, bersama dengan pakar 
kebijakan, diplomat, dan ilmuwan. Para anggota YWAM telah 
melakukan doa keliling di lokasi tersebut dan YWAM di Inggris 
telah merencanakan penjangkauan selama acara tersebut. 
Bergabunglah bersama kami melalui inisiatif doa YWAM yang 

disebut The Invitation saat kami berdoa agar Tuhan menggunakan acara ini untuk membawa pemulihan kepada dunia. Silakan 
berdoa sekarang dan pada hari doa kami, yang akan diadakan pada tanggal 14 Oktober. 

Topik disarankan oleh JP di Belgia; ditulis oleh Ben Richards, Phil dan Christy Summerton dan tim di Inggris. Foto para anggota 
YWAM melakukan doa berjalan keliling di situs COP26 di Glasgow, Skotlandia. 

1. Berdoalah agar Tuhan menggunakan konferensi ini untuk membawa kesembuhan bagi dunia kita. Masalah seperti 
perubahan iklim mencerminkan hubungan kita yang rusak dengan Tuhan, satu sama lain, dan dengan tanah yang telah 
Tuhan percayakan kepada kita untuk dikelola (Kej 1:26). Ini adalah topik yang kontroversial bagi sebagian orang, tetapi 
konsekuensi dari tindakan yang tidak memadai akan menjadi serius, terutama di bagian dunia yang lebih miskin. Sebagai 
alternatif, kesepakatan yang adil dan secara praktis dapat meningkatkan kehidupan banyak orang. Berdoalah untuk para 
delegasi konferensi ini dan juga untuk Tubuh Kristus secara global agar kita dapat mengelola apa yang telah diberkatkan 
kepada kita, bukan hanya untuk kebaikan kita sendiri, tetapi juga untuk generasi yang akan datang. “Orang baik 
meninggalkan warisan bagi anak cucunya” (Ams 13:22). 

2. Berdoalah untuk negosiasi. Berdoalah untuk kehadiran Tuhan untuk menyatukan orang-orang yang berbeda untuk tujuan 
yang sama. Berdoalah agar kebenaran datang ke dalam terang, dan tipuan si jahat terungkap. Berdoalah untuk terjemahan 
dan komunikasi yang baik. Berdoalah untuk bantuan bagi negara-negara miskin dengan delegasi yang lebih kecil untuk 
dapat berpartisipasi secara penuh dan berdoalah untuk kerendahan hati antar negara. Berdoalah untuk rekonsiliasi antara 
negara-negara dan mereka yang terkena dampak berbeda oleh perubahan iklim. 

3. Berkatilah kota Glasgow. Berdoalah untuk para pemimpin kota dan penduduk saat mereka bersiap untuk masuknya orang-
orang dari seluruh dunia dan ketika mereka mengatur keramah-tamahan dan keamanan - semuanya sambil menangani 
kekhawatiran akan Covid19. 

4. Berdoalah untuk penjangkauan yang dilakukan YWAM di jalan-jalan kepada warga Glaswegia, delegasi COP26 dan para 
aktivis. Berdoalah untuk kesempatan untuk berbagi dengan mereka yang memiliki ketakutan akan masa depan dan untuk 
mengkomunikasikan harapan yang Yesus bawa ke dalam situasi apa pun. 

Mengambil tindakan 

• Berdoa setiap hari pada saat dilaksanakannya COP26, yaitu pada tanggal 1-12 November, setiap jam 12 siang di zona waktu 
Anda. Berlututlah dan berserulah kepada Tuhan untuk rekonsiliasi dan keadilan antara negara, umat manusia dan Pencipta 
kita. “dan umat-Ku, yang atasnya nama-Ku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah-Ku, lalu berbalik dari 
jalan-jalannya yang jahat, maka Aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri 
mereka.” (2 Taw 7:14). 

Bergabunglah dengan The Invitation. Pelajari lebih lanjut tentang hari doa YWAM ini, yang disebut The Invitation, di 
ywam.org/theinvitation. Tolong beritahu kami bagaimana Anda berdoa di doa@ywam.org. Tolong beritahu kami juga jika Anda ingin 
merekomendasikan topik doa untuk The Invitation.  


