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Topik: Gereja Partner
9 November 2017
Bergabunglah bersama YWAMers dari seluruh dunia untuk mendengar panggilan-Nya. Dia telah
mengundang Anda!

Tim YWAM Queenstown DTS di Gereja partner YWAM Bangkok: Khlong Toey Church
Kredit Foto: YWAM – All Nations Bangkok
Tuhan telah menugaskan gereja lokal untuk pergi ke semua bangsa dan memberitakan Injil.
Sebagai YWAMers, kita tidak bisa melakukan apa-apa tanpa gereja partner kita. Gereja-gereja
partner ini mengirim, berdoa, mendukung dan berada di samping kami dalam pelatihan,
pembangunan gereja, pelayanan kemurahan hati dan kegiatan Injil terkait lainnya. Hubungan
antara gereja dan orang-orang yang diutus adalah sebuah kemitraan (partner) yang indah, yang
telah dipilih Allah untuk mengubah seluruh dunia!

Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin
bertambah besar jumlahnya

Kisah Para Rasul 16:5 (TB)

Bergabunglah dengan hari doa global YWAM, yang disebut dengan Undangan Doa, bulan ini
marilah kita berdoa bagi gereja partner kita pada tanggal 9 November. Kami meminta Anda
untuk merayakan kemitraan ini di tingkat lokal dengan berdoa untuk gereja partner Anda, dan
jika Anda merasakan pimpinan Tuhan untuk berdoa bagi kuatnya hubungan kemitraan
tersebut. Jika Anda hanya memiliki beberapa menit untuk berdoa bulan ini, mohon doakan
kekokohan gereja partner Anda dan bahwa Tuhan akan membawa berkah bagi mereka. Jika
Anda berdoa dalam kelompok atau jika Anda memiliki lebih banyak waktu untuk berdoa,
silakan lihat daftar lengkap saran doa di bawah ini.

Menyediakan teh Chai dalam Penjangkauan Gereja Partner Lokal
Kredit Foto: YWAM Brisbane

Persiapan Berdoa:
Luangkan waktu sejenak untuk mengingatkan jemaat gereja partner Anda, baik di
rumah atau di daerah tempat Anda tinggal sekarang. Dan kemudian doakanlah pendeta
utama kongregasi ini.

Hal apa yang perlu dipikirkan pendeta dari sebuah kongregasi partner seperti ini, bertanggung
jawab atas apa saja, atau mengurus hal apa saja? Sebagai sebuah kelompok, gunakan papan
tulis atau selembar kertas besar untuk melakukan brainstorming semua gagasan yang muncul
dalam pikiran Anda sebagai tanggapan atas pertanyaan ini. Catat hal-hal sebanyak mungkin.
Selanjutnya, luangkan waktu untuk merenungkan bagaimana apa yang dirasakan dan di pikiran
pendeta tentang semua tanggung jawab, kekhawatiran, dan kesempatan itu. Catat sebanyak
mungkin yang Anda bisa.
Akhirnya, saat Tuhan mencukupi segala kebutuhan ini, tanyakanlah pada-Nya bagaimana Ia
mengasihi, mendorong, dan menguatkan pemimpin gereja ini melalui Anda. Bagaimana
tanggapan Anda, dalam doa dan dalam tindakan? Bagikan gagasan ini satu sama lain dan
catatlah apa tanggapan mereka dan cara bagaimana Anda dapat menindaklanjuti dorongan Roh
Kudus.

Tujuan YWAM terpenuhi ketika gereja bertindak dan bergerak maju. Inilah
yang dinamakan sebagai situasi win-win.
Mark Nebauer

Berdoalah untuk Gereja Partner:
● Pujilah Tuhan untuk kemitraan yang sukses dalam YWAM melalui gereja-gereja partner
lokal di seluruh dunia dan dalam membangun gereja-gereja lainnya.
● Pujilah Tuhan atas gereja-gereja partner yang telah ada.
● Berdoalah bagi gereja partner sehingga mereka juga boleh bertumbuh.
● Berdoalah bagi kesatuan dan kemitraan yang sehat dan setara di antara lokasi YWAM
dan gereja partner lainnya.
● Berdoalah bagi kerja sama yang kokoh antara YWAMers dan orang-orang di gereja lokal.
Doakanlah YWAMers untuk membuat komitmen yang konsisten dengan gereja-gereja di
sekitarnya.

“Hubungan yang sehat antara sesama gereja lokal dan misi global adalah sebuah
ancaman bagi kuasa kegelapan.”
Lynn Green, ketua YWAM

● YWAM memberi kesempatan kepada gereja untuk terlibat dalam misi dengan
menjangkau kelompok pemuda gereja, melayani pemuridan melalui Mission Builders, program
kesadaran misi, seminar keluarga, dan masih banyak lagi. Berdoalah untuk hasil jangka panjang.
● Berdoalah agar gereja mengirim lebih banyak pekerja ke ladang misi di mana kebutuhan
terbesar di negara-negara yang belum terjangkau.
● Berdoalah agar di setiap lokasi YWAM agar dapat memahami dan melayani kebutuhan
gereja dan jemaat yang mereka layani.

YWAMer Dan Baumann mengajar di gereja partner Oakland Baptist
Kredit Foto: Oakland Baptist Church

● Berdoalah agar Tuhan mempersiapkan gereja-gereja di negara maju dan negara-negara
berkembang untuk mengirim dan mendukung mereka yang dipanggil keluar untuk misi.
Ambil Langkah:
• Kenali semua gereja partner yang terlibat dengan lokasi Anda. Lihatlah peta dan mulai
tandai setiap gereja yang ada. Berdoa secara terus menerus bagi gereja-gereja ini.
• Adakan acara ramah tamah untuk gereja partner Anda. Lakukan brainstorming tentang
bagaimana cara agar dapat bermitra satu sama lain dalam membangun gereja.
• Jadwalkan pertemuan dengan gereja partner lokal dan pendeta/pemimpin mereka untuk
mendengarkan kebutuhan dan impian mereka tanpa memusatkan perhatian hanya pada
visi dan misi YWAM.

Salah satu cara terbaik untuk membangun relasi dengan gereja lokal
adalah dengan berkonsentrasi bagaimana cara agar kita dapat melayani
mereka.
Lynn Green
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Undanglah gereja partner untuk mengirim murid DTS ke lokasi Anda.
Kenali gereja lokal di mana terdapat kesempatan bermitra di masa depan yang sekarang
mungkin masih belum ada.
Berikanlah dukungan bagi staff dan murid di lokasi Anda untuk secara teratur datang dan
berpartisipasi dalam sebuah gereja lokal.
Carilah cara dan kesempatan untuk bermitra melalui YWAM, termasuk, namun tidak
terbatas hanya pada:
o Trip menjangkau anak muda: http://www.missionadventures.net/
o Trip menjangkau orang-orang dewasa: https://www.missionbuilders.org/
o Program untuk anak-anak dan remaja: http://kkint.net
o Program untuk orang tua dan anak: https://www.ywam-fmi.org/
Buatlah rangkaian kegiatan trip untuk menjangkau jiwa-jiwa bersama gereja partner.
Tawarkan untuk membantu satu atau lebih gereja partner Anda seperti acara Mission
Sunday untuk meningkatkan kesadaran di dalam gereja.

Gereja partner, Living Stones Christian Fellowship, berdoa bagi misionaris di YWAM
Richmond
Kredit Foto: YWAM Richmond
● Bagikan dalam facebook.com/youthwithamission, poskan foto atau tambahkan komentar
Anda.
● Kunjungi twitter.com; carilah tagar#praywithywam dan cuitkan komentar atau poskan foto
bagaimana Anda berdoa. Anda juga dapat memposkan foto di Instagram dengan
menggunakan tagar yang sama yaitu, #praywithywam.

● Kirimkanlah email ke prayer@ywam.org dan bagikan pada kami bagaimana Anda berdoa
dan apa yang Tuhan tunjukkan pada Anda.
Bagaimana Kita Berdoa
Oktober 2017 – Berdoa Bagi Umat Hindu
•

•
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Ada diskusi yang sangat menarik di Facebook tentang berdoa bagi umat Hindu.
Satu orang berkomentar bahwa mereka secara teratur berdoa agar umat Hindu
dapat mengenal Yesus tidak hanya melalui pikiran mereka, tetapi juga dengan
hati mereka.
YWAM Surabaya, Indonesia berdoa bagi umat Hindu dan berdoa bagi para murid
yang mengambil kelas DTS pada Januari 2018 dan segenap staff untuk segala
persiapan yang akan diadakan.
YWAM Vanuatu, Oceania juga berdoa bagi guru dengan latar belakang
pendidikan DTS untuk datang dan mengajar anak-anak bersama dengan
komunitas lokal.

Topik Lokal:
14 December 2017, Pyongyang
Tema tahun 2018: Nilai-nilai Mendasar YWAM (bersama dengan topik lainnya)
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Jangan Ketinggalan Undangan Doa:
Daftarkan diri untuk mendapatkan update Undangan Doa. Kunjungi ywam.org, cari kotak ‘’Stay
Connected’’ di beranda, masukkan alamat email Anda dan klik ‘’Sign Up’’.
Unduh pembaruan doa dalam bahasa tertentu. Kunjungi ywam.org/theinvitation. (Saat ini
tersedia dalam bahasa Spanyol, Portugos, Prancis, Indonesia, Korea atau silakan ajukan bahasa
lain.)
Bergabunglah dalam diskusi tentang bagaimana Tuhan memimpin waktu doa ini. Tambahkan
komentar di halaman Facebook pada hari Kamis kedua di facebook.com/youthwithamission
atau pada Twitter @ywam, dengan tagar #praywithywam. Anda juga dapat mengunggah foto di
instagram dengan menggunakan tagar yang sama, #praywithywam.
Anda sekarang dapat mendengarkan Undangan Doa dalam bentuk podcast. Untuk mendaftar
atau mendengarkan episode sebelumnya, kunjungi: ywampodcast.net/prayer.
Jika Anda merasakan Tuhan memberi Anda sebuah kata atau arahan untuk doa YWAM, silakan
hubungi kami: prayer@ywam.org.

