Kita Diundang Oleh-Nya
Harap distribusikan surat ini kepada seluruh staf, murid-murid, dan para relawan.
Penjelasan lebih lanjut mengenai Undangan Doa ini tersedia setelah sebuah pesan tantangan
yang disampaikan oleh salah satu pendiri YWAM, Darlene Cunningham.

Yang Terhormat Seluruh Keluarga YWAM Global,
Ini adalah masa-masa paling hebat dan luar biasa dalam kehidupan kita – ada begitu banyak
jumlah pelayan Kristus yang bertambah dan jiwa-jiwa baru yang percaya pada Kristus. Namun, di
saat yang bersamaan, kita juga menyadari bahwa saat Cahaya menjadi semakin terang, iblis
dalam dunia ini juga akan berubah menjadi lebih radikal dan terus membuat keributan. Kami
menyadari bahwa banyak dari kita yang mengalami banyak kesulitan dan penganiayaan nyata
dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya, sangatlah penting bagi kita bersatu dalam doa
bersama – sehingga hati kita akan terus terarah kepada-Nya, dan mendengar suara-Nya
yang membimbing kita, baik dalam hal-hal “besar” maupun dalam kehidupan sehari-hari, agar
kita tetap terlepas dari marabahaya dan ancaman sang iblis yang mengalihkan pandangan kita
dari hati Tuhan.
Ketika Loren dan saya bertemu dalam sebuah Lingkaran Pendiri YWAM dan kelompok
kepemimpinan lainnya, kami membawa satu misi besar dalam hati kami. Tuhan pasti telah
mengingatkan kami bahwa dasar dari doa haruslah benar-benar kuat dan luas untuk mendukung
program misi dan pertumbuhannya. Saya tahu ada banyak di antara kita yang berdoa sungguhsungguh dan penuh percaya, tetapi merasa bahwa Tuhan sebenarnya sedang mendorong kita
para pemimpin agar setiap satu bulan sekali di hari Kamis minggu kedua (atau hari lainnya) dan
seluruh keluarga YWAM bersatu bersama dalam doa bersama YWAM Global, “Undangan Doa”.
Tuhan mengajak kita untuk bersatu dalam hadirat-Nya untuk membawa dan memelihara tujuanNya.
Setiap bulannya akan ada fokus doa yang berbeda-beda – selama satu bulan, kita semua akan
berdoa untuk setiap pergumulan komunitas lokal; dan pada bulan depannya kita mendoakan
YWAM di mana Anda berada (dan meminta-Nya untuk mendirikan YWAM di tempat-tempat yang
belum terjangkau!); pada bulan ketiga, kita juga akan berdoa untuk permasalahan-permasalahan

dunia. Urutan doa ini dapat berubah tergantung bagaimana Roh Kudus ingin membimbing kita ke
arah mana, jika ada situasi yang sangat mendesak dan Ia ingin kita bersatu untuk mendoakan
satu pokok doa tertentu. Para fasilitator dari seluruh kelompok komunikasi global juga akan siap
membantu mengingatkan kita untuk berdoa setiap bulannya.
Fokus dari Hari Doa YWAM Global 2015 (pada tanggal 8 Oktober ini) adalah untuk berdoa bagi
visi Tuhan dalam hati Loren, yang juga diyakinkan oleh seluruh pemimpin YWAM di seluruh
dunia, yaitu untuk Mengakhiri Kemiskinan Pengetahuan Alkitab saat ini. Saya tahu bahwa Tuhan
telah memenuhi diri Loren dengan api semangat ini, karena saya tinggal bersama Loren. Dalam
kesehariannya, Loren makan, tidur, hidup dan menghirup nafas visi – bahkan di setiap menitnya!
Loren dan saya sungguh-sungguh telah diberkati untuk ambil bagian dalam barisan depan
gelombang misi luar biasa ini yang disebut YWAM. Kami telah melihat begitu luar biasanya
Tuhan bekerja dalam berbagai hal dan cara. Namun, tidak ada saat-saat yang lebih
menegangkan daripada saat sekarang ini! Mari kita bersama-sama bersatu dalam doa untuk
setiap mimpi dan tujuan Tuhan agar dapat genap kepenuhannya, dan agar kehendak-Nya terjadi
di bumi seperti di Surga! Agar setiap orang dapat kembali ke dalam Kerajaan-Nya!
Salam berkat dalam Kasih,
Darlene

Segera!
Pada bulan Oktober ini, kami akan membagikan informasi mengenai Mengakhiri Kemiskinan
Pengetahuan Alkitab! Loren dan Darlene akan membagikan banyak informasi bagi Anda, juga
tautan referensi, dan petunjuk khusus dalam berdoa. Berdoalah dan mintalah kepada-Nya agar
hati kita dipersiapkan untuk undangan ini dan agar Tuhan sendirilah yang akan berbicara secara
spesifik pada Anda melalui Roh Kudus.

UNDANGAN DOA
8 Oktober 2015 (hari Kamis minggu kedua)
Topik Global Pertama: Mengakhiri Kemiskinan Pengetahuan Alkitab
.
Dilanjutkan dengan . . .

11 November 2015 – Berdoa untuk Pergumulan Lokal (Di Setiap Lokasi dan Komunitas)
10 Desember 2015 – Berdoa untuk Daerah yang Belum Terjangkau YWAM

Dan . . .
12 Januari 2016 – Topik Global: Gambaran Terobosan dalam Dunia Agama Muslim
9 Februari 2016 – Berdoa untuk Pergumulan Lokal (Tiap Lokasi dan Komunitas)
8 Maret 2016 – Berdoa untuk Daerah yang Belum Terjangkau YWAM

Hari Kamis minggu kedua merupakan sebuah usulan, Anda bebas untuk berdoa sesuai dengan
waktu di mana Anda tinggal.
Jangan sampai ketinggalan berita mengenai Undangan Doa ini:

•
•
•

•
•

Daftarkan diri Anda agar mendapatkan berita doa terkini. Kunjungi ywam.org, kemudian
temukan kotak “Stay Connected” pada halaman muka, dan masukkan alamat surel Anda
dan klik “Sign Up”
Unduh berita doa terbaru dalam berbagai bahasa melalui ywam.org/theinvitation. (Pada
saat ini bahasa yang telah tersedia adalah Spanyol, Portugis, Perancis, dan Bahasa
Indonesia, maupun bahasa lainnya – berdasarkan permintaan)
Bergabunglah dalam diskusi bagaimana Tuhan telah membimbing YWAM selama masamasa doa ini. Tuliskan komentar Anda pada pos Facebook kami di hari Kamis minggu
kedua facebook.com/youthwithamission atau melalui Twitter @ywam dengan tagar
#praywithywam.
Persiapkan diri Anda untuk berdoa. Bacalah pesan dari Shirley Brownhill di sini
“Mengharapkan Tuhan Melakukan Mujizat yang Luar Biasa” http://www.ywam.org/getinvolved/pray/expecting-god-to-do-the-miraculous/
Jika Anda merasa bahwa Tuhan memberikan sebuah pesan atau arahan doa bagi
YWAM, silakan hubungi kami melalui: prayer@ywam.org.

