
 

8 Oktober 2020 – The Invitation 

Topik: Hari jadi YWAM ke-60 

 

Bergabunglah dengan anggota YWAM di seluruh dunia dalam berdoa dan mendengar dari Tuhan. Dia 

mengundang Anda! 

 

YWAM Crusade (Perang Salib) Pertama - Samoa - 1965 

 

Tahun ini adalah tahun ke-60 YWAM dan kami merayakannya! Bergabunglah bersama kami bulan ini 

dalam hari doa YWAM, yang disebut The Invitation, pada hari Kamis, 8 Oktober. 

 



 Kisah kami dimulai ketika Tuhan berbicara kepada Loren Cunningham, salah satu pendiri YWAM, 

melalui visi gelombang ombak orang muda pergi ke bangsa-bangsa. Kami adalah beberapa dari orang-

orang muda itu. Hidup kami telah diubah melalui cara Tuhan bertemu dengan Loren pada akhir tahun 

1950-an dan kemudian Tuhan memimpin Loren dan Darlene Cunningham untuk memulai YWAM. Saat 

kami merenungkan kembali kata-kata Tuhan kepada Loren seperti yang Dia lakukan, kami menyadari 

bahwa momen itu memiliki kesamaan yang signifikan dengan momen-momen lain di sepanjang sejarah, 

saat-saat ketika Tuhan turun tangan untuk membagikan hati-Nya dan tujuan-Nya bagi dunia. Memang, 

kami telah menyadari bahwa visi yang dilihat Loren, pertemuan tak terduga itu, adalah perjanjian dasar 

yang menentukan takdir yang diprakarsai oleh Tuhan sendiri, untuk melahirkan gerakan misi baru. 

 

Jika Anda hanya bisa meluangkan waktu beberapa saat saja untuk berdoa, bersyukurlah kepada Tuhan 

atas pekerjaan-Nya yang telah Dia lakukan melalui YWAM. 

_____________________________________________________________________________________ 

Yesus berkata kepada mereka: "Mari, ikutlah Aku dan kamu akan Kujadikan penjala manusia."  Lalu 

merekapun segera meninggalkan jalanya dan mengikuti Dia. Markus 1: 17-18 

_____________________________________________________________________________________ 

Catatan khusus tentang The Invitation: Bulan ini juga menandai peringatan lima tahun The Invitation. 

Kami berterima kasih kepada semua yang telah berpartisipasi dalam doa, mengumpulkan orang lain 

untuk berdoa, memberikan informasi doa, menerjemahkan konten, dan memberikan bantuan 

kepemimpinan dan administratif, sehingga The Invitation bisa berjalan sampai 5 tahun ini. Jika Anda 

memiliki tanggapan atau saran untuk kami, silakan kirim email ke prayer@ywam.org. Beri tahu kami: 

Apakah Anda menggunakan bagian "Bersiap untuk Berdoa"? Apa yang paling Anda sukai dari The 

Invitation? Apa yang Anda ingin untuk ditingkatkan lebih lagi? 

 

Bersiaplah untuk Berdoa: 

Sebagai kelompok atau individu, mintalah Roh Kudus untuk mengingatkan Anda tentang segala sesuatu 

yang telah ada untuk merayakan hari jadi YWAM ke-60. Setelah beberapa saat,  buatlah daftar dari 



semua yang Tuhan nyatakan kepada Anda. Apa yang Dia ungkapkan? Orang-orang? Pelayanan-

pelayanan? Acara-acara? Bangsa-bangsa? Penebusan? Keselamatan? Rahmat? Belas kasih? 

Luangkan waktu untuk merayakan dan bersyukur atas apa yang telah Tuhan mulai dan wujudkan selama 

60 tahun ini. 

 

Tim Penginjilan Timur Jauh - Penjangkauan ke Kamp Pengungsi 

Hong Kong, 1980 

 

Berdoa untuk YWAM: 

• Bersyukurlah kepada Tuhan atas kepemimpinan yang setia dan murah hati selama 60 tahun 

perjalanan YWAM ini. 

• Bersyukurlah kepada Tuhan juga karena selalu mendukung Loren dan Darlene Cunningham dan 

para pemimpin lainnya yang telah melangkah dalam ketaatan dan setia pada visi Tuhan. 

• Bersyukurlah kepada Tuhan untuk mereka yang dengan setia berdoa, mendukung, dan 

berinvestasi secara finansial di dalam YWAM dan kepada para anggota YWAM dengan cara apa 

pun selama 60 tahun ini. Berdoa agar mereka diberkati, didorong, dan dikuatkan dalam iman 

mereka. 



• Bersyukurlah kepada Tuhan karena dalam satu generasi jutaan anak muda telah dijamah oleh 

Tuhan karena visi gelombang ombak itu. 

• Nyatakanlah rasa syukur kepada Tuhan atas setiap cara yang dipakai Tuhan untuk memberkati 

Anda secara pribadi melalui YWAM. 

• Berdoalah agar Tuhan berbicara kepada orang-orang muda di seluruh dunia seperti Dia 

berbicara kepada Loren tentang pergi ke seluruh dunia. 

• Berdoalah agar YWAM terus menjadi jembatan bagi jutaan anak muda untuk terlibat sebagai 

misionaris. 

• Berdoalah bagi para anggota YWAM di seluruh dunia untuk terus setia kepada Tuhan dan 

berjalan dalam ketaatan, iman, kerendahan hati, dan keberanian dalam dekade mendatang. 

 

 

 

Empat Kata Warisan YWAM 

Foto: David Cole 

 

Mengambil tindakan 

• Hubungi mereka yang telah berinvestasi dalam doa, persahabatan, dan mendukung Anda secara 

finansial selama Anda menjadi bagian dari YWAM dan mendorong mereka serta memberkati 

mereka dengan cara yang Tuhan tunjukkan kepada Anda. 

Visi Gelombang 
Ombak 

Tujuh Bidang 

Pengaruh 

Magna Carta 

Kristen 

Akhiri Kemiskinan 

Kitab Suci Sekarang 



• Rencanakan dan selenggarakan perayaan hari jadi YWAM yang ke-60 secara online atau secara 

tatap muka sesuai dengan situasi Anda saat ini. 

• Lihat situs web YWAM.org yang baru direvisi. Pada menu, pilih opsi "For YWAMers" dan buatlah 

diri Anda lebih akrab dengan Visi YWAM, Nilai, Perjanjian, dan Kata Warisan. 

• Baca / baca ulang buku “Benarkah Itu Engkau, Tuhan?” karya Loren Cunningham dengan Janice 

Rogers, YWAM Publishing. 

• Bagikan di facebook.com/youthwithamission, kirim gambar dan tambahkan komentar tentang 

bagaimana Anda berdoa. 

• Buka twitter.com; cari #praywithywam dan tweet tentang waktu doa Anda / posting gambar. 

Anda juga dapat memposting foto di Instagram dan menggunakan tagar yang sama, 

#praywithywam. 

• Kirim email ke prayer@ywam.org memberi tahu kami bagaimana Anda berdoa dan apa yang 

Tuhan nyatakan kepada Anda. 

 

Bagaimana Kami Telah Berdoa - September 2020 – Inisiatif Doa Global YWAM 

• Sebanyak 4.000 pemimpin dan lokasi YWAM (misionaris yang memegang 220 jenis paspor) 

terhubung secara tatap muka dan online seputar empat tema; Mengingat, Bertobat, 

Menyelaraskan Kembali, dan Melepaskan. Banyak yang berpuasa dan berdoa pada waktu yang 

berbeda sepanjang bulan. 

• John Dawson, salah satu penatua YWAM, merenungkan Mazmur 81 dan kisah Gideon. Dia juga 

mencatat, “Ada erangan hebat di bumi. Di musim ini saya diingatkan bahwa panggilan nyata kita 

lebih dalam dari pada menyembuhan bangsa-bangsa. Yaitu menyembuhkan hati Tuhan. " 

• Beberapa pemimpin muda YWAM telah mencatat bahwa virus corona bisa menjadi momen 

yang menentukan bagi generasi mereka. Banyak yang mengharapkan terobosan signifikan 

sebelum pandemi tetapi sekarang melihat "terobosan" dalam sudut pandang yang berbeda. 

• Diterima dari ibu dari seorang remaja putri yang menyelesaikan DTS YWAM beberapa tahun 

lalu: “Putri saya memberontak dari kebenaran dan dari keluarga kami ketika dia mendaftar 

untuk melakukan DTS-nya. Di tengah-tengah jalannya DTS, suami saya menerima panggilan 

telepon yang meminta pengampunan! ikatannya telah dipatahkan dan kami melihat buah dalam 

hidupnya sekarang. Terima kasih Tuhan dan terima kasih YWAM! ” 

mailto:prayer@ywam.org


• Seorang lainnya diberi kitab Ezra pasal 9 untuk belajar dan berdoa. Dan berdoa: “Marilah kita 

benar-benar menghancurkan kesombongan rohani kita untuk mendengar apa yang sebenarnya 

dikatakan Roh kepada gereja-gereja hari ini dan melawan iblis dalam semua rencananya di 

setiap kesempatan.” 

• Dan satu lagi diberi 2 Korintus 1: 10-11 untuk dibagikan dengan keluarga YWAM. 

• Seorang pemimpin YWAM mencatat bahwa Tuhan telah meletakkan di dalam hatinya untuk 

berdoa bagi kebangunan rohani bagi Kamboja lebih dari sebelumnya. 

 

Topik Bulan-bulan Berikutnya: 

12 November: Haiti 

10 Desember: Peduli Terhadap Ciptaan 

14 Januari: Budha 

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. 
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