12 Maret 2020 - The Invitation
Seri: Prinsip Spiritual dari Masa-Masa Awal YWAM
Topik: Ketuhanan Kristus (Darlene Cunningham) - 3 dari 4 dalam seri ini

Bergabunglah dengan YWAM di seluruh dunia dalam berdoa dan mendengar dari Tuhan. Dia
mengundang Anda!

Foto: www.pinterest.com

Dalam Filipi kita membaca bahwa pada akhir zaman setiap lutut akan tunduk dan setiap lidah akan
mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan (2: 10-11). Tetapi bagaimana dengan kita menjadikan
Yesus sebagai Tuhan sekarang ini? Apakah kita percaya kepada-Nya? Apakah kita ragu untuk
menaati-Nya? Ajaran menjadikan Yesus Tuhan ini adalah salah satu prinsip dasar yang ditekankan
pada masa-masa awal YWAM. Dalam fokus doa YWAM bulan ini, yang disebut The Invitation, salah
seorang pendiri YWAM, Darlene Cunningham berbagi kisah pribadi yang dramatis tentang
bagaimana dia melihat prinsip ini bekerja dalam hidupnya sendiri, dan dia memberikan bimbingan

kepada anggota YWAM tentang bagaimana cara berdoa untuk sebuah komitmen baru untuk
membuat Yesus menjadi Tuhan setiap hari.
Silakan luangkan waktu sejenak untuk menonton video pendek dengan Darlene:
https://www.youtube.com/watch?v=vf0MbnWM2F8. Dia diwawancarai oleh Miranda Heathcote,
yang bekerja dengan YWAM di Spanyol. Untuk membaca ringkasan video, silakan lihat bagian paling
akhir dari posting ini.
Bergabunglah dengan kami bulan ini dalam hari doa The Invitation pada hari Kamis, 12 Maret, untuk
berdoa dan memperoleh pemahaman bersama kami. Anda hanya bisa meluangkan waktu beberapa
saat saja untuk berdoa, berdoalah untuk diri Anda dan keluarga YWAM untuk bertumbuh dalam
kemampuan kami untuk cukup percaya kepada Tuhan sehingga kami akan menaati Yesus tanpa
merasa keberatan. Terima kasih telah menjadi bagian dari The Invitation. Kami akan senang
menerima cerita dari Anda tentang bagaimana Anda berdoa. Anda dapat mengirim email kepada
kami di prayer@ywam.org.

Selain itu, harap perhatikan permintaan doa sehubungan dengan panggilan untuk semua anggota
YWAM untuk berbagi tentang Yesus dengan lima orang selama bulan Mei.

Bersiap untuk Berdoa:
Bacalah Roma 12: 1-2bersama-sama dengan lantang:
Jadi inilah yang saya ingin Anda lakukan, Tuhan membantu Anda:Bawalah kehidupan sehari-hari
Anda— tidur, makan, bekerja, dan berjalan-jalan — dan tempatkanlah di hadapan Tuhan sebagai
persembahan. Memegang apa yang Tuhan lakukan bagi Anda adalah hal terbaik yang dapat Anda
lakukan untuk-Nya. Jangan menjadi sama dengan budaya dunia di sekitar kita tanpa berpikir.
Sebaliknya, pusatkan perhatian Anda pada Tuhan. Anda akan diubahkan dari dalam ke luar.
Dengan mudah mengenali apa yang Dia inginkan dari Anda, dan dengan cepat menanggapinya.
Tidak seperti budaya di sekitar Anda, yang selalu menyeret Anda ke tingkat ketidakdewasaannya,
Tuhan memunculkan apa yang terbaik dari diri Anda, mengembangkan kedewasaan yang
terbentuk dengan baik di dalam diri Anda ”(dari terjemahan The Message).

Saat Anda menonton video Darlene, perhatikan cara Darlene menggambarkan ketuhanan Yesus. Dia
mengatakan bahwa ketuhanan-Nya “berarti bahwa tidak ada aspek dalam hidup saya yang bukan
Dia Tuhannya. Ketika kita memiliki ketuhanan Yesus,hal itu muncul dalam semua yang kita lakukan.
"
Setelah menonton videonya, semua orang di dalam kelomopok Anda akan membutuhkan kertas
atau jurnal, dan pena. Pandulah kelompok Anda melalui langkah-langkah berikut:
1) Mintalah mereka menggambar lingkaran besar di halaman.

2) Tandai 6 segmen (seperti potongan pai).

3) Beri label pada segmen-segmen itu: hubungan, keuangan, pengambilan keputusan,
perawatan tubuh, manajemen waktu, liburan.

4) Bayangkan bahwa nilai di tengah lingkaran adalah nol dan pada keliling lingkaran adalah 10.

Anda diundang untuk mempertimbangkan setiap bidang kehidupan Anda (Anda dapat
menambahkan lain- lain jika Anda merasa diingatkan). Sejauh mana Anda puas dengan Ketuhanan
Yesus di bidang kehidupan Anda ini? Nol mewakili ketidakpuasan sepenuhnya, yaitu, Anda
menyadari bahwa Kristus sama sekali bukan Tuhan dari bagian hidup Anda ini, dan mungkin Anda
bahkan tidak pernah menganggap bahwa Ia bisa menjadi Tuhan dalam bagian hidup Anda itu. Di sisi
lain, sepuluh mewakili kepuasan penuh, yaitu, Anda tahu bahwa Anda hidup dalam kepatuhan
penuh kepada Ketuhanan Yesus di bidang kehidupan Anda itu.

Jadikan ini sebagai proses reflektif dan waktu berdialog dengan Tuhan: dengarkan Dia, terbukalah
untuk penegasan dan keyakinan Roh Kudus ketika Anda membuat tanda di sepanjang garis yang
mewakili setiap aspek kehidupan biasa sehari-hari Anda.
Cara Berdoa - Ketuhanan Kristus:
•

•

•

•

Berdoa untuk kesadaran akan gangguan-gangguan. Setelah Darlene berbagi cerita tentang
putrinya yang masih kecil yang membutuhkan perhatian medis, Miranda berkomentar
bahwa dalam cerita itu bukan hanya menaati Tuhan tetapi menyadari arahan Tuhan dari
saat ke saat.
o Apa saja hal-hal dalam hidup Anda, dan kehidupan tim atau komunitas Anda, yang
mencegah Anda memperhatikan gerakan Roh Kudus?
o Bagaimana Anda menghadapi gangguan dalam kehidupan Anda sehari-hari?
o Dalam hal apa kasih sayang atau keterikatan Anda diarahkan pada hal-hal lain?
o Ketika Anda menyadari "cinta-kasih lain" ini, ungkapkan kesadaran ini kepada Tuhan.
Bagaimana mungkin Tuhan mengarahkan Anda untuk mengatur hidup Anda
sedemikian rupa sehingga Anda secara konsisten memperhatikan pimpinan-Nya?
o Seperti apakah hal-hal ini dalam konteks tim atau komunitas Anda?
Berdoa untuk sebuah perbedaan dari budaya di sekitarnya. Dalam bacaan Roma kita
membaca, " Jangan menjadi sama dengan budaya dunia di sekitar kita tanpa berpikir."
o Apakah ada cara di mana Anda atau komunitas Anda mengambil nilai-nilai tertentu
dari konteks budaya Anda yang bertentangan dengan hidup bersama Kristus sebagai
Tuhan?
o Luangkan waktu untuk menyebutkan cara apa pun yang mungkin berlaku bagi Anda.
o Bersamaan dengan pengakuan ini, bertobatlah dari bidang menjadi sama dengan
budaya sekitar ini dan minta Tuhan untuk sekali lagi menyelaraskan Anda dengan
kehidupan dan pengajaran Yesus.
Berdoa untuk hati yang responsif. Darlene mengatakan bahwa kepatuhan yang tertunda
bukanlah Ketuhanan. Pertimbangkan setiap area kehidupan Anda, atau kehidupan Anda
sebagai sebuah komunitas, di mana Anda merasakan ajakan dari Tuhan untuk mengambil
langkah kepatuhan.
o Apa yang menggugah Anda ketika Anda memperhatikan The Invitation itu? Ini bisa
berupa kegembiraan, antisipasi, ketakutan, keengganan atau emosi lain.
o Daripada mengesampingkan perasaan-perasaan itu, bagaimana mungkin bagi Anda
untuk bersama Tuhan dalam kenyataan perasaan-perasaan itu?
o Berikan waktu bagi Anda untuk menyadari kehadiran-Nya. Mungkin ada sesuatu
yang ingin Dia katakan, atau mungkin Dia hanya ingin bersama Anda dengan cara
yang meyakinkan Anda dalam langkah kepatuhan ini.
Berdoa untuk meningkatkan tingkat kepercayaan pada Tuhan. Darlene mengatakan “Yesus
tidak bisa menjadi Tuhan jika Anda tidak percaya kepada-Nya, dan Anda sepenuhnya yakin
bahwa Dia selalu baik, dan adil, dan memiliki semua kebijaksanaan dan semua hal yang kita
ketahui tentang karakter-Nya. Jika kita berada sejajar dengan keyakinan itu, maka
ketuhanan Kristus benar-benar mudah. ”
o Luangkan waktu untuk mengingat area-area di mana Anda merasa sulit untuk
mempercayai Tuhan.

o

•

Berdoalah agar dalam hidup Anda dan kehidupan komunitas Anda, akan ada
pewahyuan yang lebih dalam tentang kebaikan, keadilan, dan kebijaksanaan Allah.
Catatan khusus: Tolong doakan semua orang di keluarga YWAM untuk membagikan iman
mereka kepada setidaknya lima orang selama bulan Mei. Para pemimpin YWAM
menyerukan agar para anggota YWAM berpartisipasi dalam Global Outreach Day/ Hari
Penjangkauan Global (globaloutreachday.com) dengan memberikan kesaksian dengan cara
ini. Kata Lynn Green, salah satu pemimpin YWAM, "Tolong mulailah berdoa agar Tuhan akan
membuka pintu bagi setiap anggota YWAM, terlepas dari peran mereka, untuk berbicara
secara pribadi tentang Yesus dengan lima orang selama bulan Mei."

Yesus Kristus adalah Tuhan
Filipi 2:-10-11
Foto: www.pinterest.com
Mengambil tindakan
•

•

•

Jadikan sebagai tujuan spiritual untuk meningkatkan bidang ketuhanan Kristus dalam satu
atau lebih bidang kehidupan Anda. Lakukan latihan lingkaran dari atas dalam enam bulan
dan kemudian dalam satu tahun untuk menilai kemajuan Anda.
Bagaimana Anda menggambarkan ketuhanan Kristus kepada seseorang yang Anda bimbing?
Cari ayat Alkitab dan dengarkan Tuhan dan kembangkan cara Anda untuk menjelaskannya.
Bagikan dengan mitra akuntabilitas dan kemudian dengan orang yang Anda bimbing.
Persiapkan lokasi Anda sekarang untuk berpartisipasi dalam hari penjangkauan global/
globaloutreachday.org. Persiapkan setiap orang, terlepas dari peran mereka dalam YWAM,
untuk berbagi tentang Yesus dengan lima orang selama bulan Mei.

•

•
•

•

Pada tahun 1993, para pemimpin YWAM menerima firman Tuhan untuk berdoa bagi umat
Islam. Acara doa "30 Hari Doa untuk Dunia Muslim" telah berkembang sejak saat itu, dengan
panduan doa yang kini tersedia dalam lebih dari 30 bahasa. Pelajari tentang budaya dan
identitas Muslim di seluruh dunia, dan dapatkan inspirasi untuk berdoa tentang kebutuhan
dan hal-hal penting bagi mereka, dan untuk pewahyuan Yesus. Bergabunglah dengan
ratusan ribu orang percaya untuk berdoa bagi umat Islam selama Ramadhan mulai tanggal
24 April. Edisi anak-anak juga tersedia. Dapatkan informasi lebih lanjut dan temukan tempat
memesan panduan doa di negara dan bahasa Anda dari www.pray30days.org.
Bagikan di facebook.com/youthwithamission, posting gambar dan tambahkan komentar
tentang bagaimana Anda berdoa.
Kunjungi twitter.com; cari #praywithywam dan tweet tentang waktu doa Anda /
memposting gambar. Anda juga dapat memposting foto di Instagram dan menggunakan
tagar yang sama, #praywithywam.
Kirim email ke prayer@ywam.org untuk memberi tahu kami bagaimana Anda berdoa dan
apa yang Tuhan nyatakan kepada Anda.

Bagaimana Kami Telah Berdoa
Februari 2020 - Hidup Kudus
• Kami menerima permintaan untuk doa perdamaian di tepi timur Republik Demokratik Kongo di
mana ada perseteruan di provinsi Kivu Selatan dan Kivu Utara.

Januari & Februari 2019
• Pembaruan pada The Send: Kami berdoa untuk The Send di bulan Januari dan Februari tahun lalu.
YWAM adalah salah satu organisasi mitra untuk acara stadion yang berfokus pada misi ini. Kita bisa
memuji Tuhan untuk semua yang telah Dia lakukan melalui pertemuan ini. Pada 23 Februari tahun
lalu 58.000 orang memenuhi stadion di Orlando, AS dan banyak yang berkomitmen untuk melayani
Yesus di negara-negara dan lingkungan mereka. Kemudian di Brasil pada 8 Februari tahun ini, lebih
dari 150.000 orang memenuhi tiga stadion di Sao Paulo dan Brazilia dan sekali lagi banyak yang
berkomitmen untuk pergi ke negara-negara, untuk menjangkau mahaiawa-mahasiswa di universitas
mereka, membaca Alkitab setiap hari, dan mengurus anak yatim piatu. Tolong doakan acara The
Send yang akan datang di Argentina pada 25 April 2020 dan di Kansas City, AS pada Oktober, agar
Tuhan menarik orang dan bergerak di antara mereka lagi. Untuk informasi lebih lanjut, lihat
thesend.org.

Topik Bulan Berikutnya:
Seri: Prinsip Spiritual dari Masa Awal YWAM
9 April: Takut akan Tuhan (Ramona Musch) - 4 dari 4 dalam seri
14 Mei: Mengakhiri Kemiskinan Alkitab (Loren Cunningham)
11 Juni: Venezuela

Jangan Lewatkan The Invitation:
•

Mendaftar untuk pembaruan doa. Buka ywam.org, temukan kotak "Tetap Terhubung" di
halaman beranda, masukkan alamat email Anda dan klik "Daftar."

•

Unduh pembaruan doa dalam bahasa tertentu. Buka ywam.org/invitation. (Saat ini tersedia
dalam bahasa Spanyol, Portugis, Korea, Indonesia, Prancis atau minta bahasa lain.)

•

Bergabunglah dengan percakapan tentang bagaimana Tuhan memimpin dalam waktu doa
ini. Komentari halaman Facebook pada hari Kamis kedua di
facebook.com/youthwithamission atau di Twitter @ywam, tagar #praywithywam. Anda juga
dapat memposting foto di Instagram dan menggunakan tagar yang sama, #praywithywam.

•

Sekarang Anda dapat mendengarkan The Invitation dalam nbentuk podcast. Untuk
mendaftar atau mendengarkan episode sebelumnya, kunjungi: ywampodcast.net/prayer.

•

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

Ringkasan Video Darlene Cunningham:
Dalam video ini, Miranda Heathcote, yang bekerja dengan YWAM di Spanyol dan yang merupakan
bagian dari tim untuk The Invitation, berbicara dengan Darlene Cunningham, salah satu pendiri
YWAM. Miranda mulai dengan bertanya kepada Darlene bagaimana dia telah melihat prinsip
spiritual ketuhanan Kristus bekerja di YWAM sejak awal.

Darlene mengatakan prinsip ketuhanan Yesus sangat mendasar sehingga sulit untuk memilih satu
cerita. “Ini benar-benar segalanya. Itu berarti bahwa tidak ada aspek kehidupan saya yang bukan Dia
Tuhannya. Ketika kita memiliki ketuhanan Yesus,hal itu muncul dalam semua yang kita lakukan. "

Dia bercerita tentang suatu hari ketika mereka sedang berkendara dari Swiss ke Timur Tengah dalam
sebuah kunjungan lapangan dan mereka membawa putri mereka Karen, yang berusia kurang dari
satu tahun, bersama mereka. Darlene memperhatikan bahwa Karen terasa agak demam. Ketika
Darlene melihat lebih dekat, dia melihat bahwa Karen menderita gejala cacar. Darlene menduga
Karen mengalami reaksi alergi terhadap vaksin cacar yang harus mereka dapatkan sebagai syarat
untuk perjalanan ini.

Darlene bertanya kepada Tuhan, “Apa yang akan Engkau lakukan? Kaulah yang menyuruhku
membawanya. "

Dia mengatakan kepada Loren bahwa kondisi Karen sangat serius dan mereka harus segera
melakukan sesuatu. Saat itu Loren melihat tanda untuk pangkalan militer. Mereka masuk. Mereka
membawa seorang anggota tim yang adalah seorang janda yang suaminya dulu adalah seorang
tentara yang terbunuh di Vietnam, dan hal ini memberinya akses untuk masuk ke pangkalan itu.
Ketika penjaga melihat kondisi Karen, dia menyuruh mereka untuk langsung pergi ke klinik. Ketika
mereka sampai di sana, dokter berkata, “Anda adalah orang-orang yang beruntung. Kami mengalami
hal ini beberapa minggu yang lalu. Kami harus menerbangkan obat dari Inggris. Kami memiliki satu
dosis tersisa. "

Darlene berkata, “Kembali kepada ketuhanan Yesus, bahwa Dia yang berkuasa. Itu memberi saya
kepercayaan diri bahwa semuanya akan baik-baik saja. ”

Miranda berkomentar bahwa dalam cerita itu bukan hanya menaati Tuhan tetapi menyadari arahan
Tuhan dari saat ke saat. Dia bertanya kepada Darlene bagaimana dia ingin anggota YWAM berdoa
agar kita diperbarui dalam prinsip ketuhanan Yesus dalam hidup kita.

Darlene berkata, “Jika Dia benar-benar Tuhan, maka ketika Tuhan meminta saya untuk melakukan
sesuatu, tidak ada negosiasi. Jawabannya adalah 'Ya.' Saya hanya perlu tahu apa itu. " Ketaatan yang
tertunda bukanlah ketuhanan. Ini bukan tentang berkonsultasi dulu dengan agenda dan kalender
atau rekening bank terlebih dahulu. "Itu bukan jawaban yang tepat. Jawaban yang benar adalah,
'Tuhan, apakah Engkau mau saya pergi?' Engkau harus menyediakan keuangannya, tetapi saya tidak
akan memberi tahu Engkau mengapa saya tidak bisa pergi. "

Dia berkata bahwa di Kona sekarang mereka memiliki banyak siswa. Mereka kehabisan ruang di
mana-mana. Tetapi mereka memiliki keyakinan bahwa mereka harus mengatakan ya kepada siswa
yang dikirim Tuhan. Mereka sekarang harus memasang tenda keenam mereka. Darlene mengatakan

itu tidak nyaman dan akan lebih mudah untuk memotong jumlah siswa di angka yang jelas mereka
tahu bahwa bisa mereka tangani.

"Kita tidak bisa melakukan itu jika Dia adalah Tuhan atas semuanya. Dia mengirim mereka. Kami
menjawab ‘Ya.’ Dan kemudian Dia harus membantu kami mencari cara melakukannya. "

Dia berkata bahwa dia tidak tahu bagaimana orang hidup dengan cara lain. "Kami memiliki rasa
aman yang sedemikian dalam menjadikan Dia Tuhan."

Dia menambahkan, kadang-kadang Tuhan membawa keyakinan penuh kasih akan tempat-tempat di
mana kita belum menjadikan Dia sebagai Tuhannya. Kami telah mengesampingkan firman Tuhan
yang lembut dan kami tidak ingin kembali kepada Tuhan tentang hal itu karena Dia mungkin
meminta kami untuk melakukannya. "Maka Dia bukan Tuhan."

Miranda menyimpulkan bahwa ini adalah kata yang sangat tegas menunjukkan. "Seberapa sering
kita bernegosiasi dan menganggap kebijaksanaan kita sendiri sebagai yang utama?" Kita dapat hidup
dalam keterbatasan kita sendiri daripada Ketuhanan Kristus.

Darlene berkata bahwa kita menutup telepon untuk menjadikan Yesus Tuhan jika kita tidak percaya
kepada-Nya. "Dia tidak bisa menjadi Tuhan jika kamu tidak percaya kepada-Nya, dan kamu
sepenuhnya yakin bahwa Dia selalu baik, dan adil, dan memiliki semua kebijaksanaan dan semua hal
yang kita ketahui tentang karakter-Nya. Jika kita sejajar dengan itu, maka Lord Lord benar-benar
mudah. ”

