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Pemisahan Korea pada tahun 1945 seharusnya bersifat sementara. 
Sayangnya, perpisahan artifisial antar keluarga ini kini telah berlangsung 70 
tahun. Sebuah kesenjangan budaya dan ekonomi yang besar sekarang 
terjadi antara Korea Utara dan Selatan. Rakyat Korea Utara sangat 
menderita di bawah rezim yang mengingkari hak asasi mereka. Banyak 
orang Korea di kedua negara mendambakan penyatuan, dan banyak 
pemimpin Kristen telah merasakan Tuhan memberi mereka visi untuk ini. 
Silakan bergabung dengan hari doa yang disebut The Invitation dan 
berdoalah bersama kami untuk penyatuan Korea Utara dan Selatan. Silakan 
luangkan waktu untuk berdoa sekarang dan bergabunglah dengan kami 
pada hari doa kami pada tanggal 11 November. 
 

Topik disarankan oleh: David Cole di Selandia Baru. Konten doa dari: panduan doa 21 hari dari YWAM Korea. 
Foto dari Pyongyang, Korea Utara oleh Thomas Evans di Unsplash.com 
 

Saat Anda mulai berdoa, genggam tangan Anda di depan Anda sehingga kelima jari Anda dapat menuntun Anda untuk 
berdoa dengan cara berikut. 

 
1. Jari kelingking. Ini adalah jari terkecil dan terlemah. Berdoalah bagi mereka di Korea Utara dan Selatan yang merasa 

tidak berdaya dan tidak mampu mempengaruhi keadaan dan membuat perubahan. Berdoalah bagi mereka yang 
miskin, baik dalam roh maupun sumber daya. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un baru-baru ini mengakui negaranya 
menghadapi kekurangan pangan. Dalam hati Anda, hampirilah mereka yang tampak lemah, agar mereka dikuatkan 
dalam iman dan didorong dalam pengharapan. 

2. Jari manis. Jari ini adalah simbol komitmen dan perjanjian. Berdoalah untuk pembaruan perjanjian hubungan dan 
persatuan antara Korea Utara dan Selatan. Berdoalah melawan kebencian dan ketakutan di kedua sisi. Berdoa untuk 
proses peningkatan pertukaran hubungan antar negara. Berdoalah bagi mereka yang berada di pemerintahan yang 
mungkin memimpin jalan dalam menggerakkan kedua Korea menuju kesatuan dan penyatuan dengan cara yang 
menghormati perbedaan keduanya. Berdoalah agar Tuhan membimbing negara-negara yang berpengaruh bagi 
penyatuan Korea, khususnya Cina, Amerika Serikat, Jepang dan Rusia. 

3. Jari tengah. Jari ini adalah yang tertinggi. Berdoalah untuk semua orang yang berada dalam kepemimpinan dan posisi 
yang berpengaruh, agar keputusan mereka akan membuka jalan bagi penyatuan. Berdoalah secara khusus agar Tuhan 
membangkitkan para pemimpin yang saleh yang berdiri untuk tujuan Tuhan dan membuat keputusan yang bertindak 
sebagai dasar untuk masa depan. Berdoalah untuk para pemimpin politik termasuk Presiden Moon Jae-in dari Korea 
Selatan dan, di Korea Utara: Kim Jong-un, Choi Ryong Ha, Hwang Byeong Seo, Park Bong Joo, Kim Young Nam, dan Kim 
Yeo Jung (saudara perempuan Kim Jong-un ). 

4. Jari penunjuk. Jari ini menunjukkan jalan. Berdoalah bagi orang Kristen agar bisa berdiri dengan berani dalam 
panggilan mereka untuk menjadi orang yang memimpin orang lain, melalui doa dan tindakan, menuju tujuan baik 
Allah. Berdoalah untuk kebangunan rohani di kedua Korea. Berdoalah untuk perlindungan bagi orang percaya di Korea 
Utara, di mana memiliki Alkitab atau diketahui sebagai seorang Kristen dapat dihukum di dalam kamp kerja paksa. 

5. Jempol adalah jari yang paling dekat dengan Anda. Anda bisa mengarahkan ibu jari Anda ke dada Anda sendiri. 
Mintalah Roh Kudus untuk menyelaraskan hati Anda dengan tujuan baik Tuhan untuk Korea Utara dan Selatan saat 
Anda berdoa. 

 
Mungkin tuntunan doa dengan tangan ini akan muncul di benak Anda di hari-hari mendatang. Ketika itu terjadi, luangkan 
waktu sejenak untuk terus memegang kedua Korea dan membawanya ke hadapan Tuhan. 
 
Bagaimana Kami Telah Berdoa—14 Oktober—Konferensi Iklim COP26 
 
Sebuah tim YWAM di Vietnam melaporkan “waktu doa yang indah.” Mereka berdoa untuk tuan rumah dan delegasi. “Kami 
berdoa khususnya untuk generasi yang baru lahir agar mereka memiliki wahyu tentang Tuhan sumber pengharapan karena 
Dia adalah pencipta dan masih memegang kendali.” 
 
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.  


