September 2017 – Undangan Doa
Topik: DTS, Pemuridan
14 September 2017
Bergabunglah bersama YWAMers dari seluruh dunia dalam doa dan mendengarkan FirmanNya. Ia telah memanggil Anda!

Kredit Foto YWAM San Diego
"The Discipleship Training School (DTS) adalah bagian besar dari fondasi Youth With A Mission,
yang adalah sebuah landasan misi," kata pendiri YWAM Loren Cunningham. Tidak hanya
Yayasan DTS kami untuk YWAM, menurut Elena Ciobo, koordinator DTS, "Ini adalah satu bagian
dari keluarga YWAM yang membuat kami bersama-sama bersatu dalam keragaman kami." Bagi
YWAM bukan hanya keragaman staf dan siswa saja, namun juga keragaman program DTS
berfokus pada banyak hal dan peserta yang beragam pula mulai dari pesepeda motor hingga

peselancar, dari Alberta sampai Zimbabwe dengan lebih dari 65 bahasa yang berbeda. Ini
merupakan model YWAM dalam pemuridan.

Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya
setiap hari dan mengikutinya “
Lukas 9:23 (ESV)

Bergabunglah dengan hari doa global YWAM, Undangan Doa, selama bulan September untuk
berdoa bagi program DTS dan proses membuat keputusan. Anda bebas berdoa pada hari doa
yaitu, Kamis, 14 September.
Jika Anda hanya memiliki beberapa menit untuk berdoa, mohon doakan siswa DTS kami saat ini
agar mereka dapat dengan baik menjadi saksi Kristus.
Jika Anda berdoa bersama kelompok atau jika Anda memiliki lebih banyak waktu untuk berdoa,
silakan lihat kolom di bawah ini untuk mendapatkan daftar lengkap saran-saran doa.
Persiapan Berdoa:
Sebelum berdoa, refleksikan diri Anda sebagai tanah liat. Tujuan kali ini adalah untuk diingatkan
bahwa proses pembentukan kita tidak berakhir setelah DTS! Kita semua, termasuk staf dan
pendukung DTS, terus berusaha dan dalam proses menjadi lebih serupa dengan Yesus. Saat
teduh ini - mungkin memakan waktu sekitar 20-30 menit, termasuk waktu refleksi - dapat
membantu kita untuk memposisikan diri kita sebagai sesama peserta didik, bagian dari
komunitas pemuridan yang gurunya adalah Tuhan.
Agar setiap orang dapat ambil bagian, Anda perlu menyediakan sejumlah kecil adonan tanah
liat atau adonan apa saja yang tersedia dari toko kerajinan atau mainan, atau mudah dibuat
dengan menggunakan resep yang bisa Anda temukan secara online.
Luangkan waktu agar semua orang dapat membentuk tanah liat. Buatlah lekuk lekuk dengan
tangan Anda. Perhatikan teksturnya dan hasil yang terjadi setelah Anda bentuk.

Anda dapat menggunakan teks di bawah ini untuk memimpin kelompok doa Anda:
"Marilah kita mengingat lagi akan kisah penciptaan, di mana Tuhan membentuk manusia dari
tanah liat, dengan lembut membentuk setiap lipatan dan lekukan. Luangkan waktu beberapa
menit untuk merasakan diri Anda sebagai bentukan Tuhan."

[Luangkan waktu selama beberapa menit]
"Bayangkan saat Anda menyentuh dan membentuk tanah liat. Perhatikan bagaimana rasanya
di tangan Anda. Bayangkan di benak Anda. Saat Anda membentuknya menjadi bentuk tertentu
seperti yang ada dalam pikiran Anda."
[Luangkan waktu selama beberapa menit]
"Renungkan bagaimana ketikaTuhan membentuk Anda. Adakah tempat-tempat dalam hidup
Anda yang merasa tertahan dan saat di mana Anda sedang ditempa? Saat bekerja dengan
tanah liat, perhatikanlah proses dan apa yang terjadi dalam hidup Anda."
[Luangkan waktu selama beberapa menit]
"Bertanyalah pada diri Anda bagaimana Tuhan membentuk Anda. Bila Anda sudah sudah
selesai membentuk tanah liat tersebut, luangkan waktu untuk melihat objek yang telah Anda
buat. Apa yang telah dapat Anda simpulkan dari proses? Bagaimana Tuhan selama ini bekerja
dalam hidup Anda?"
Berikan waktu saat teduh untuk merefleksikan hal ini atau buatlah jurnal. Kemudian berikan
kesempatan kepada setiap orang untuk berbagi kesaksian tentang apa yang Tuhan katakan
kepada mereka selama masa ini. Setelah beberapa menit mendengar dan berbagi pengalaman
satu sama lain, bergabunglah dalam kelompok yang lebih besar dan berikan kesimpulan. Anda
mungkin ingin menutup dengan doa yang mengundang Roh Kudus untuk terus membentuk
hidup Anda, sebagai individu dan sebagai sebuah komunitas.
(Latihan ini diambil dari karya Christine Valters Paintner dan Betsey Beckman, dalam bukunya
'Awakening the Creative Spirit'.)

Dari Kiri ke Kanan: Pemimpin DTS; Darlene Cunningham Teaching Belief Tree to a DTS. Kredit
Foto: YWAM Vancouver dan YWAM Kona
Berdoa bagi DTS dan Pemuridan:
• Puji Tuhan atas keragaman siswa dan staf kami dan dalam beragam program DTS yang dapat
kita berikan.
• Berdoalah agar siswa DTS ditantang untuk menerima identitas sejati mereka di dalam Kristus.
• Berdoalah untuk siswa DTS untuk mendapatkan kejelasan tentang panggilan suci mereka.
• Berdoalah untuk kekuatan karakter bagi siswa DTS.
• Berdoalah agar siswa memperoleh pemahaman yang lebih besar tentang Tuhan dan FirmanNya.
• Berdoalah agar calon siswa menemukan bidang misi mereka yang tepat dalam program DTS.
• Berdoalah untuk kesehatan dan keseluruhan program DTS YWAM sehingga kekuatan dan
masa depan YWAM yang kokoh.

"Ketika DTS bertumbuh, misi Tuhan bekerja di dalamnya."
Darlene Cunningham, Pendiri YWAM

• Berdoalah bagi para pemimpin dan staf DTS kami di seluruh dunia agar mereka semakin
dilatih dan diperlengkapi dalam peran mereka agar dapat secara efektif memuridkan dan
melatih orang lain.
• Berdoalah bagi personil Pusat DTS Internasional bahwa mereka akan menemukan bantuan
relasional dalam keluarga YWAM karena mereka terus melayani, mendukung dan
memperkuat DTS kita.
• Berdoalah agar dari setiap 100 murid DTS untuk tetap setia memegang teguh visi, nilai dan
etos YWAM.
• Berdoalah untuk penegasan alkitabiah dalam pemuridan dalam YWAM.
• Berdoalah agar YWAMers berbuah dan memuridkan.

Fase Outreach DTS; Kredit Foto: YWAM Perth
Ambil Langkah:
●
Bagikan situs utama YWAM tentang DTS kepada anak-anak muda lain yang
belum pernah mengikuti DTS. Tantang mereka untuk mengambil langkah ini dan berdoalah
bagi mereka. Kunjungi situs: ywam.org/dts
●
Jika di lokasi Anda ada siswa baru DTS, duduklah bersama mereka dan doakan
mereka.
●
Bergabunglah dengan lokasi YWAM dengan siapa Anda memiliki sedikit atau
tanpa kontak dan tanyakan bagaimana Anda dapat berdoa untuk DTS mereka saat ini atau
berikutnya.
●
Untuk informasi lebih lanjut hubungi YWAM International DTS Center
http://www.ywamdtscentre.com/
●
Tinjau materi tentang DTS dan pemuridan di lokasi YWAM lainnya. Kenali tiga hal
yang dapat Anda lakukan untuk mengembangkan DTS di lokasi Anda.
●
Luangkan waktu dengan lokasi DTS lain dan mengikuti program DTS mereka.

Kiri ke Kanan: Siap untuk fase outreach di Cook Islands, dan outreach YWAM Blantyre,
Malawi
Kredit Foto: YWAM Cooks dan YWAM Blantyre
● Bagikan di facebook.com/youthwithamission, poskan foto dan tambahkan komentar
tentang bagaimana Anda berdoa.
● Bagikan di twitter.com; cari tagar #praywithywam dan tweet tentang waktu berdoa /
poskan foto. Anda juga dapat mengunggah foto di Instagram dan gunakan hashtag yang
sama, #praywithywam.
● Kirimkan email ke prayer@ywam.org dan beri tahu kami bagaimana Anda berdoa dan apa
yang Tuhan nyatakan kepada Anda.
Bagaimana Kita Berdoa
Agustus 2017 – Keluarga, Single dan Pernikahan
•

190 orang bereaksi di Facebook dan telah dibagikan sebanyak 39 kali. Satu orang
mengatakan bahwa sangatlah penting untuk berdoa bagi mereka yang masih
single.

Topik Berikutnya:
12 Oktober 2017 Dunia Hindu (Issue Ulang Tahun Undangan Doa)
9 November 2017 Gereja yang Bekerja Sama
14 Desember 2017 Pyongyang

Jangan Ketinggalan Undangan Doa:
•

Daftarkan diri untuk mendapatkan update Undangan doa. Kunjungi ke ywam.org, cari
kotak "Stay Connected" di beranda, masukkan alamat email Anda dan klik "Sign Up."

•

Download pembaruan doa dalam bahasa tertentu. Kunjungi ywam.org/theinvitation.
(Saat ini tersedia dalam bahasa Spanyol, Portugis, 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 di Twitter @ywam, hashtag #praywithywam.
Anda juga dapat mengunggah foto di Instagram dan menggunakan hashtag yang sama,
#praywithywam.

•

Anda sekarang dapat mendengarkan Undangan Doa dalam bentuk podcast. Untuk
mendaftar atau mendengarkan episode masa lalu, kunjungi: ywampodcast.net/prayer.

•

Jika Anda merasakan Tuhan memberi Anda sebuah kata atau arahan untuk doa YWAM,
silakan hubungi kami: prayer@ywam.org.

