Agustus 2017 – Undangan Doa
Topik: Keluarga, Lajang, Penikahan
10 Agustus 2017
Bergabunglah bersama YWAMer di seluruh dunia untuk berdoa dan mendengar dari Tuhan. Ia
telah mengundang Anda!

Kiri ke kanan; atas ke bawah: 1) YWAM Family Ministries Forum di Asia, 2) Kata bijak dari
Marian Jordan Ellis, 3) Merayakan perkawinan dua YWAMers. Kredit Foto: YWAM Family
Ministries; Andrea Howey (Flickr); YWAM Sudan Selatan.

Tuhan berbicara kepada kita semua melalui Alkitab dan cara lain dalam semua tahap kehidupan
dan memberi petunjuk bagaimana menjalani hidup pada setiap tahap yang berbeda: sebagai
orang tua, sebagai pasangan suami istri, sebagai bagian dari keluarga. Tuhan memberi kita
masing-masing, tidak peduli status kita, panggilan suci (2 Timotius 1: 9). Alkitab berisi cerita
tentang orang-orang lajang, pasangan suami-istri, keluarga dan bagaimana Dia
menggunakannya untuk tujuan-Nya yang baik.
Tapi bagaimana hal ini sesuai dengan pekerjaan kita di ladang misi? Bagaimana YWAMers
dalam berbagai tahap dan status kehidupan, dengan kebutuhan yang berbeda, berkumpul
untuk memenuhi maksud dan tujuan-Nya? Bagaimana kita melayani orang-orang yang tidak
beriman yang berada dalam tahap yang berbeda dari kita?

Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka:
"Beranakcuculah dan bertambah banyak ; penuhilah bumi...

Bergabunglah dengan undangan doa global YWAM selama bulan Agustus bagi keluarga, orang
tua dan perkawinan. Anda diundang untuk berdoa pada tanggal 10 Agustus.
Jika Anda hanya memiliki waktu singkat untuk berdoa, doakanlah bagi YWAMer dalam setiap
tahap kehidupan mereka. Berdoalah untuk kepuasan dan rasa syukur dalam hidup; Kesatuan
dalam perbedaan; Kebijaksanaan dan kepatuhan. Berdoalah agar Tuhan memperkuat YWAM
Ministries melalui pemahaman yang lebih besar tentang kebutuhan setiap orang dalam
berbagai tahap kehidupannya.
Jika Anda berdoa dalam kelompok dan memiliki waktu lebih untuk berdoa. Lihat daftar berikut
ini untuk membantu Anda berdoa.

Blog “Janganlah menunggu pernikahan” (https://ywammontana.org/please-dont-waitmarriage/). Kredit Foto: YWAM Montana Lakeside

Persiapan berdoa:
Jika Anda berdoa bersama-sama dengan orang lain, ambillah waktu sejenak untuk bertanya apa
yang menjadi pergumulan mereka. Jika Anda berdoa sendiri, lihatlah daftar di bawah ini dan
catalah dalam jurnal Anda:
• Apa hal yang membuat Anda bersyukur dalam setiap tahap kehidupan Anda, baik itu
menikah, lajang atau berkeluarga dalam misi?
• Apa yang menjadi tantangan Anda dalam pernikahan, lajang dan berkeluarga dalam
misi?
• Apa yang Anda dapat pelajari dan lihat dari menjadi seorang lajang, menikah atau
menikah tanpa memiliki anak? Jelaskan secara spesifik dalam kelompok Anda.
• Dengan cara apa Anda dapat memahami keberagaman tahap kehidupan baik lajang,
menikah maupun berkeluarga yang dapat membuat Anda saling menjangkau satu sama
lain? Puji syukur atas keberagaman yang Tuhan berikan ini.
Berdoa bagi lajang, pasangan menikah dan berkeluarga:
• Ucapkanlah syukur atas tahapan kehidupan kita (baik itu lajang, menikah maupun
berkeluarga) dan refleksikan bagaimana status kita dapat membuat lingkungan kita semakin
bertumbuh.
• Berdoalah bagi mereka yang tahapan kehidupannya berbeda dari Anda dan apakah yang
menjadi kendala dan pergumulannya.
• Doakanlah agar mereka yang belum percaya pada Tuhan, yang lajang, berpasangan, menikah,
berkeluarga, mereka yang sudah tua, agar selalu dalam perlindungan Tuhan.
• Berdoalah bagi mereka yang menjaga dan mengasuh keluarga mereka agar diberikan hikmat,
kesabaran dan kebijaksanaan.
• Berdoalah bagi para pemimpin YWAM dan pergumulan yang dialami masing-masing
kelompok YWAMers dan pengenalan dari satu tempat ke tempat lainnya. Berdoalah bagi
keadilan dan hak yang sama dalam hal tempat tinggal, posisi kepemimpinan, kesempatan
bergabung dan ikut serta dalam pelayanan di semua bidang/.
Lajang
• Berdoalah bagi para lajang YWAM untuk terus teguh dalam memegang kesuciannya.
• Berdoa bagi keseimbangan antara pelayanan dan kehidupan sosial. Berdoalah bagi mereka
yang lajang dan keberadaan atau keuntungannya (Contohnya: mereka yang lajang mungkin
memiliki banyak waktu untuk berwisata)
• Berdoalah bagi mereka yang lajang dan merasa sendirian dan kesepian.
• Berdoalah bagi finansial mereka yang lajang yang mungkin sama jumlah pengeluarannya
dengan mereka yang berkeluarga, dan mereka harus berpegang pada penghasilannya sendiri.
Menikah
• Berdoalah bagi anggota YWAM yang sudah menikah untuk terus berpegang pada Firman
Tuhan

• Bersyukurlah kepada Tuhan untuk orang-orang yang menikah dan berbeda latar belakang
negaranya. Terpujilah Tuhan atas perbedaan tersebut.
• Berdoalah bagi anggota YWAM yang sedang bergumul dengan kehamilan, sebelum dan
sesudah melahirkan.
• Berdoalah bagi kesucian seksual pasangan YWAM
• Berdoalah bagi kesatuan dan keutuhan pasangan di dalam Tuhan
• Berdoalah untuk kebijaksanaan bagi pasangan YWAM yang mungkin sedang bertugas di
tempat lain, ataupun mengambil posisi kepemimpinan.
Keluarga
• Berdoalah bagi setiap YWAMer agar mengenali bahwa kita adalah satu keluarga, keluarga
YWAM
• Berdoalah bagi keamanan dan ketenangan anggota YWAMer yang sedang maupun sering
melayani dan jauh dari keluarganya
• Berdoalah bagi sumber dan kebijaksanaan dalam merawat dan mendidik anak-anaknya
• Berdoalah bagi para anak YWAM agar mengenali rencana Tuhan dalam ministry ini
• Berdoalah agar mereka dapat menempatkan prioritas dengan tepat (berinvestasi dalam
pernikahan, dalam mendidik anak, dalam misi, dan dalam menolong orang lain)
• Berdoalah untuk kedisiplinan dan kasih sayang bagi mereka yang sedang mengalami masalah keluarga
termasuk adopsi, kesehatan, dll.

YWAM Family Encounter Day. Kredit Foto: YWAM Family Encounters.
Ambil Langkah:
● Apapun status Anda, bergabunglah bersama yang memiliki tahap kehidupan berbeda dari
Anda. Berdoalah bagi dan bersama mereka. Belajar dari mereka dan tolonglah mereka jika
dalam kesulitan.
● Jika Anda tertarik menjadi anggota YWAM member care dan menolong orang-orang dalam
misi, ikutilah kursus Missionary Care Foundation. Kursus berikutnya dimulai pada 5-17
November 5 2017 di Prod, Romania. Hubungi membercare@ywamce.com
● Ikuti YWAM family ministry forum. (https://www.ywam-fmi.org/tag/forum/)

● Temukan pelatihan YWAM family ministry di sini: https:/families-in-ministry.com. Bacalah
buku: Families In Ministry, yang ditulis oleh Andreas dan Angela Fresz.
● Ikuti sekolah family ministry melalui: www.uofn.edu or www.fam-studies.info
● Ikutilah buletin YWAM family ministry di: https://www.ywam-fmi.org/newsletter/

Buku Families in Ministry kini hadir dalam berbagai bahasa.
Kredit foto: Angela Zeidler-Fresz, YWAM Family Ministries International
● Carilah peluang ministry bagi mereka yang lajang
● Ikuti malam minggu pernikahan. Lihat YWAM St. Croix sebagai salah satu contohnya:
https://www.ywamstcroix.org/marriage-ministry
● Mengajar di kelas pernikahan di DTS sekitar Anda.
● Carilah mentor dari sesama pasangan yang sudah menikah.
● Bagikanlah di facebook.com/youthwithamission, poskan foto atau berikan komentar
bagaimana Anda berdoa
● Masuk ke twitter.com; carilah tagar#praywithywam dan cuitkan doa atau poskan foto. Anda
juga dapat menggunakan tagar yang sama di Instagram, #praywithywam.
● Kirimkan email melalui prayer@ywam.org dan ceritakan pada kami bagaimana Anda berdoa
Bagaimana Kami Berdoa
Juli 2017 – Dua Pertiga Pekerja Dunia, Dukungan Finansial
•

Ada dukungan yang sangat kuat dalam hal finansial ini di Facebook bagi kami
“YWAM selangkah lebih maju, luar biasa!”

Topik Berikutnya:
14 September 2017 DTS Pemuridan

12 Okober 2017 Dunia Hindu (Bagian Kedua dari Undangan Doa)
9 November 2017 Kerja Sama Gereja-gereja

Jangan sampai ketinggalan Undangan Doa:
● 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, atau Anda dapat meminta bahasa lainnya)
● Bergabunglah dalam diskusi bagaimana Tuhan telah membimbing YWAM selama masamasa doa ini. Tuliskan komentar Anda pada pos Facebook kami di hari Kamis minggu
kedua melalui facebook.com/youthwithamission atau melalui Twitter @ywam dengan
tagar #praywithywam.
● Jika Anda merasa bahwa Tuhan memberikan sebuah pesan atau arahan doa bagi
YWAM, silakan hubungi kami melalui: prayer@ywam.org.

