Rencana
Pengembangan
Misi & Visi

Joshua Project

•

Untuk gereja-gerja lokal

•

Untuk perseorangan

•

Situs Web
♦
10 situs web sumber pelayanan misi
♦
10 situs web berita pelayanan misi
♦
10 situs web latihan pelayanan misi
♦
10 situs web lembaga kesempatan
pelayanan misi

•

Rencana mobilisasi misi

www.joshuaproject.net

info@joshuaproject.net
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Membangun Visi dan Misi
Anjuran untuk gereja-gereja lokal
Membangun Visi untuk yang Belum Terjangkau
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Menunjukan video “Apakah Kau Tahu” saat pelayanan berlangsung.
Termasuk yang belum terjangkau atau riwayat suku bangsa yang belum terjamah pada bulletin gereja.
Beritahu pendeta di gereja anda untuk berkhotbah tentang "Amanat Agung dan Suku Bangsa yang
Belum Terjamah".
Menganjurkan anggota gereja untuk mendapatkan Suku Bangsa yang Belum Terjamah Lewat E-mail.
Membagikan sumber doa tentang suku bangsa yang belum terjamah untuk gereja anda.
Menambahkan Suku Bangsa yang Belum Terjamah Hari Ini di situs web, blog, dan riwayat facebook
gereja anda.
Tempelkan peta suku bangsa yang belum terjamah tersebut di dinding lobi gereja
 Pengerjaan Injil di Dunia
 Status Global Tentang Penginjilan
Termasuk peta visi-misi dan materi dalam bulletin gereja.
Membuat perpustakaan suku bangsa yang belum terjamah.
Termasuk presentasi mengenai misi dalam pelayanan (Lihat anjuran sebelumnya).
Membuat majalah “Mission Frontiers” dalam komunitas anda.

Mendalamkan Komitmen kepada yang Terjamah yang Paling Sedikit (Least-Reach)
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Tingkatkan anggota gereja untuk menjadi misionaris online.
Mengadakan kelas “Berbagai perspektif dalam Pergerakan Kristen di Dunia”.
Memulai misi di Sekolah Minggu atau kelompok kecil. Kurikulum yang baik :
 Operation Worldview
 Kelas Kairos
 Global Purpose
 Berkat
 Cerita Alkitab : Kemuliaan Tuhan secara Global
 Enam Cara untuk Mencapai Dunia Milik Tuhan
 Hati Tuhan untuk Bangsa-bangsa
 NVision
Memasukkan materi misi sebagai kurikulum Sekolah Minggu.
Mengenakan pelayanan misi kepada anak-anak dengan permainan online Quest for Compassion.
Bagikan video pendek pelayanan misi di saat ibadah.
Send people on vision trips and short-term teams to an unreached people group.
Tingkatkan komunitas anda untuk membaca blog missionaris.
Perluas visi gereja anda dengan melihat (pengaruh global) Catalyst Services.
Adaptasikan satu atau yang belum terjangkau suku bangsa
 Panduan Program Adaptasi
 Global Adopt-A-People Network / GAAPNet (Adaptasi Suku Bangsa A Secara Global)
 Adopt-A-People Campaign (Kampanye Adaptasi Suku Bangsa A)
Mengirim pelayanan jangka panjang kepada orang-orang yang belum terjangkau.
Mengikuti jaringan gereja dan lembaga yang saling menampung kepentingan masing-masing.
Membangun hubungan dengan lembaga pelayanan misi yang berada di daerah menjadi perhatian
anda.

Joshua Project

www.joshuaproject.net

info@joshuaproject.net
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Membangun Visi dan Misi
ANJURAN UNTUK GEREJA-GEREJA LOKAL (lanjutan)
Mendorong Komite Pelayanan Misi Gereja Anda
•
•
•
•
•
•
•
•

Membagikan selebaran tentang Operation World kepada komite pelayanan misi.
Membagikan 30 Cara untuk Bertahan dalam Pelayanan Misi kepada kelompok pelayanan misi anda.
Agar komite pelayanan misi menerima informasi mengenai Suku Bangsa yang Belum Terjamah lewat email.
Memperlihatkan presentasi PowerPoint “Status Penginjilan di Dunia.”
Memberikan buku-buku pelayanan misi kepada anggota komite.
Membuat missions resource center di dekat pintu masuk gereja atau area fellowship.
Mendorong kelompok-kelompok sel di gereja untuk berdoa dan fokus kepada beberapa suku bangsa
yang belum terjamah.
Mengenalkan komite pelayanan misi gereja dengan ACMC.

Menjadi Pengirim untuk Yang Belum Terjamah
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mendanai atau menyediakan banyak misionaris di daerah perhatian anda.
Mendorong komunitas anda untuk melihat kesempatan untuk menjadi pelayan misi.
Mendukung usaha untuk memulai penerjemahan Alkitab kepada suku bangsa yang masih
membutuhkan Alkitab.
Mendanai proyek penerjamahan Alkitab.
Membantu untuk menghasilkan Rekaman Kitab Injil dengan bahasa-bahasa baru.
Menyediakan sumber-sumber untuk Rekaman Audio Perjanjian Baru.
Mendanai penerjemahan Film Yesus atau Video Cerita Tuhan.
Menjadi teman kerjasama dengan menjadi keringanan bagi umat Kristiani dan lembaga pengembang
di area yang menjadi perhatian anda.
Menjadi teman kerjasama dengan lembaga pelayanan misi dengan doa dan dana.

Possible Skit Ideas
•

Mengilustrasikan ketidakseimbangan yang terjadi
 Menyediakan pangan untuk suku bangsa yang belum menerima dengan porsi yang cukup.
 100 sen dibagikan dari gereja.

•

Dunia dalam 10 Orang
 Menggunakan tanda-tanda
 10% Orang yang sungguh-sungguh
 20% Kristen yang tidak sungguh-sungguh
 40% Mendengar, tetapi tidak merespon
 30% Belum Terjangkau
 Menggunakan 2 liter botol soda
 1 Cola – “Cola yang sesungguhnya” (10%)
 2 Diet Pepsi, RC – Cola manapun akan melakukannya (20%)
 4 Mt Dew, 7-Up, Orange, Root Beer – Tidak ingin Cola (40%)
 3 Clear – Tidak pernah mendengar

Joshua Project

www.joshuaproject.net

info@joshuaproject.net
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•

Bertanya di akhir ibadah siapakah yang belum dilayani. Memiliki suku bangsa yang berdiri di belakang – Ya,
suku Uighur belum dilayani, suku Hazara belum dilayani, suku Banjara belum menerima perjamuan kudus,
dll.

•

Lebih mengenai ide-ide misi

Joshua Project

www.joshuaproject.net

info@joshuaproject.net
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Membangun Visi dan Misi
ANJURAN KEPADA INDIVIDU
Mengolah Keinginan
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•
•

Mencari kata “bangsa-bangsa” dalam Perjanjian Lama dan Baru.
Mengingat ayat-ayat Amanat Agung dalam: Kejadian 12:1-3; Mazmur 67:1-7; Matius 24:14; Matius
28:18-20; Markus 16:15; Lukas 24:45-49; Amsal 1:8, Wahyu 5:9-10 and Wahyu 7:9-10.
Membaca pengenalan mengenai pelayanan misi seperti :
 Penugasan
 Biarlah Segala Bangsa Bersukacita
 Visi 2020
 Gereja Lebih Besar daripada yang Kamu Pikirkan
 Jangan Menyia-nyiakan Hidupmu
Mendapatkan ‘gambaran besar’ tentang pelayanan misi, yang dapat dilihat dalam “Status Penginjilan
di Dunia” dan PowerPoint lainnya.
Menyebarkan selebaran 100 suku bangsa yang belum terjamah dan berdoa untuk mereka setiap
harinya.
Berdoa untuk negara yang setiap harinya menggunakan Operation World dan peta dunia.
Bacalah biografi misionaris seperti :
 Rahasia Spiritual Hudson Taylor
 Daun Hijau dalam Masa Kekeringan
 Manusia Surgawi
 Bayang-bayang Yang Mahakuasa
 Kekekalan dalam Hati Mereka
Berlangganan majalah Mission Frontiers (gratis).
Menjadi pelayan misi gratis mingguan lewat e-zines seperti:
 Brigada
 Mission Catalyst
 World Pulse
Berdoa untuk suku bangsa belum terjangkau menggunakan Intisari Doa Global.
Membaca berita global Kristen dalam:
 Christian Post
 Mission Network News
 Christian World News

Mendorong Gereja Anda
•
•
•
•

Menjadi bagian dalam komite pelayanan misi dalam gereja.
Menggunakan bulletin riwayat suku bangsa yang belum terjamah.
Memasang poster suku bangsa yang belum terjamah di gereja anda.
Memulai pelayanan misi dalam kelas Sekolah Minggu atau kelompok sel. Kurikulum yang baik adalah :
 Operation Worldview
 Visi bagi Bangsa-bangsa
 Kelas Kairos
 Cerita Tuhan : Kemuliaan Tuhan secara Global
 6 Cara untuk Mencapai Dunia Milik Tuhan
 Menjelajah
 Hati Tuhan untuk Bangsa-bangsa

Joshua Project

www.joshuaproject.net

info@joshuaproject.net
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Membangun Visi dan Misi
•
•

Menyelenggarakan makan malam, sambil menunjukan presentasi mengenai Status Penginjilan di
Dunia.
Connect with missionaries sent by your church

ANJURAN KEPADA INDIVIDU (Lanjutan)
Memperkuat Komitmen Anda
•
•
•
•
•
•

•

Penelitian mengenai suku bangsa least-reached (unreached) dan menulis riwayat.
Mengirimkan foto, peta, atau riwayat suku bangsa yang belum terjamah kepada Joshua Project.
Mengikuti kelas “Berbagai perspektif dalam Pergerakan Kristen di Dunia”.
Membentuk atau mengikuti kelompok doa lokal dan fokus kepada pelayanan misi.
Berkomitmen untuk mendoakan suku bangsa yang masih memerlukan Alkitab.
Berpartisipasi dalam jaringan doa seperti:
 Ethne-to-Ethne Initiative (Inisiatif Etnis ke Etnis)
 Praying Through the Window (Berdoa Lewat Jendela)
 Global Day of Prayer (Hari Doa secara Global)
 Skype Unreached Prayer Initiative (Inisiatif Doa untuk yang Belum Terjamah Lewat Skype)
Menghadiri konferensi pelayanan misi seperti Urbana atau Passion.

Bagikan Visi Anda
•
•

•
•
•
•
•

Memasang Suku Bangsa yang Belum Terjamah dalam situs web atau blog anda.
Memasang peta dunia suku bangsa yang belum terjamah di dinding kamar atau ruangan kerja anda.
 Operation World
 Status Global Penginjilan Kristen
Membagikan material suku bangsa yang belum terjamah dengan orang lain.
Membuat tugas meneliti etnis yang belum terjamah untuk guru-guru dan murid home-school.
Membuat blog untuk memiliki jaringan dengan suku bangsa yang belum terjamah.
Membuat jaringan dengan orang lain yang berminat dalam suku bangsa yang menjadi perhatian anda
dan orang tersebut.
Menulis kepada misionaris untuk menyemangati dan berdoa untuk mereka secara spesifik.

Menjelajah Kesempatan Pelayanan Misi
•
•
•
•
•
•
•
•

CrossGlobalLink Opportunities Finder.
US Center for World Mission - Explore
Pathways to Mission
CrossWorld - Next Steps
Pioneers - The Edge
Frontiers - The Journey
Mission Next - Where Do You Fit?
Finishers - Discovering Opportunities

Menjadi Pengirim
•
•
•

Mendukung pelopor misionaris atau usaha penanaman gereja.
Mendukung misionaris nasional melalui Gospel for Asia atau Advancing Native Missions
Mensponsori anak-anak di daerah yang belum terjangkau lewat Compassion atau World Vision.

Joshua Project

www.joshuaproject.net

info@joshuaproject.net
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Membantu untuk menghasilkan Rekaman Injil dalam bahasa yang baru.
Menyediakan sumber untuk rekaman audio Perjanjian Baru.
Mendanai perjemahan dalam film Film Yesus or Video Cerita Tuhan.
Mendukung lembaga pelayanan misi dengan doa dan dana.

Joshua Project

www.joshuaproject.net

info@joshuaproject.net
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ANJURAN KEPADA INDIVIDUAL (Lanjutan)
Melayani kepada Least-Reached
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Menjadi teman orang-orang asing di sekolah lokal dan/atau lingkungan anda.
Menjadi pengiriman pos mengenai penginjilan kepada yang masih belum terjangkau di banyak negara
dan suku bangsa.
Melakukan proyek misi jangka pendek terhadap suku bangsa yang belum terjangkau.
Mengikuti tim kerja bagi suku bangsa dan daerah yang membutuhkan.
Mengunjungi tempat yang belum terjamah di dunia sebagai pendiri tenda
Mendapatkan konseling dari seorang yang sudah percaya dan dewasa di dalam Tuhan, serta misionaris
yang berpengalaman.
Belajar di universitas misionaris.
Menyiapkan diri anda untuk misionaris jangka panjang.
Belajar mengenai cara terbaik untuk praktek penanaman gereja.

Joshua Project

www.joshuaproject.net

info@joshuaproject.net
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Membangun Visi dan Misi
10 situs web Sumber dan Informasi Pelayanan Misi
INDIGITECH
CREATE
INTERNATIONAL

CALL2ALL

GO CONNECT
OPERATION WORLD

JOSHUA PROJECT

FINISHING THE TASK
GORDON-CONWELL
THEOLOGICAL
SEMINARY
THE TRAVELING
TEAM

IMB GLOBAL
RESEARCH OFFICE

Joshua Project

Database yang luas mengenai sumber dan informasi untuk
menyiapkan dan menyiapkan orang-orang untuk pelayanan
antar budaya.
Pelayanan yang memberikan media penginjilan dalam heart
language dan kultur suku bangsa yang belum terjangkau,
seperti media untuk memobilisasi gereja kepada frontier
missions. Cakupan secara internasional juga dapat
memberikan kesempatan pelatihan pelayanan misi.
Menggerakan dunia agar gereja diperbaharui, fokus, dan
berusaha terhadap Amanat Agung. Agar dapat membangun
jaringan, melatih, dan fokus kepada tubuh Kristus dan bekerja
bersama.
Jaringan dengan ratusan tautan mobilisasi pelayanan misi dan
sumber doa, berita, pelatihan misi, kesempatan, dll.
Sumber doa yang terbuka bagi semua negara di dunia untuk
siapa pun yang ingin mengetahui apa yang Tuhan lakukan di
setiap negara. Karena hal tersebut memberikan “gambaran
besar” dalam terobosan pelayanan misi dan poin-poin doa
bagi setiap negara.
Misi Joshua Project untuk menekankan suku bangsa di dunia
untuk paling tidak terdapat kehadiran umat Kristen di suku
tersebut dan mendorong pelopor pergerakan pembangunan
gereja di setiap suku bangsa.
Jaringan lembaga misi dan gereja ingin membangun gereja di
setiap suku bangsa di dunia. Mereka diidentifikasi terdapat
639 yang belum terjamah, yaitu di atas 100.000 populasi.
Rumah bagi missiology dan peneliti yang menerbitkan
Ensiklopedia Kristen Dunia dan Database Kristen Dunia. Situs
web ini merupakan sumber penelitian dan statistik misi yang
paling terkemuka.
Traveling Team mempersiapkan dan mendidik mahasiswa
untuk memenuhi tugas mereka sebagai penginjil di seluruh
dunia. Situs web ini memiliki banyak sumber dan informasi
kepada Kristen di seluruh dunia agar lebih mengerti tentang
pelayanan misi.
Departemen Penelitian terhadap Lembaga misi Internasioanl
Gereja Baptis di Bagian Selatan memiliki informasi yang
akurat, relevan, dan sesuai untuk memultiplikasikan gereja.
Terdapat banyak informasi mengenai suku bangsa yang belum
terjamah di dunia.

www.joshuaproject.net

www.indigitech.net
www.createinternational.com

www.call2all.org

www.goconnect.org
www.operationworld.org

www.joshuaproject.net

www.finishingthetask.com
www.gordonconwell.edu/ockeng
a/globalchristianity
www.thetravelingteam.org

www.imb.org/globalresearch

info@joshuaproject.net
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Membangun Visi dan Misi
10 situs web Berita dan Blog Pelayanan Misi
CHRISTIAN POST

MISSION NETWORK NEWS
LAUSANNE WORLD PULSE
CHRISTIAN WORLD NEWS
by CBN
MISSION FRONTIERS

EVANGELICAL MISSIONS
QUARTERLY
HISTORY MAKERS

GLOBALCAST
STORY4ALL
RADICAL LIVING IN A
COMFORTABLE WORLD

Joshua Project

ChristianPost.com adlaah situs web berita Kristen yang paling
komprehensif dengan visi yaitu menyampaikan berita terkini,
informasi, dan komentar yang relevan dengan Kristen di semua
denominasi.
Mission Network News merupakan berita pelayanan misi yang
dibuat agar setiap umat Kristen terus menginformasikan misi
penginjilan ke seluruh dunia.
World Pulse merupakan majalah online, bulanan, yang
menyediakan berita, informasi, dan analisis penginjilan dan
pelayanan misi.
Berita, laporan dari gereja-gereja di Eropa Timur, Afrika Tengah,
Amerika Latin, dan Timur Tengah. Fokus kepada misi dan
kebangunan rohani dan memberikan ulasan mengenai
penganiayaan umat Kristen di seluruh dunia.
Majalah atau e-zine yang berpusat di Amerika Serikat.
Didedikasikan untuk memanggil gereja di seluruh dunia untuk
menjangkau suku bangsa yang belum terjangkau. Memberitakan
hal-hal ajaib yang Tuhan lakukan untuk merealisasikan maksud
Tuhan di setiap bangsa.
Jurnal triwulan yang merupakan “pemikiran penginjilan terbaik.”

www.christianpost.com

Situs web yang menginformasikan, membangun, menginspirasi,
dan menjadikan murid Tuhan agar menjadi historymaker yang
dapat memberikan perubahan bagi dunia. Jam-packed dengan
berita front-line, unduhan media, dan informasi pelayanan misi
lainnya.
Podcast dengan perspektif global! Pergilah melewati batas dan
bertemulah dengan suku bangsa untuk melakukan hal yang
sangat bermakna ke seluruh dunia.
Story4All berpusat di Irlandia dan merupakan bagian dari
jaringan orang percaya di seluruh dunia yang berkomitmen
untuk membawa Kisah Tuhan kepada semua orang ... orally.
Blog yang menarik dan menginspirasi, yang dibuat oleh Seth
Barnes, sutradara dari “The World Race”, inovatif, dan terdapat
satu tahun kesempatan pelayanan misi.

www.historymakers.info

www.joshuaproject.net

www.mnnonline.org
www.lausanneworldpulse.
com
www.cbn.com/CBNnews/
CWN/index.aspx
www.missionfrontiers.org

www.emisdirect.com/insi
de-emq

www.globalcasts.blogspot.
com
www.story4all.com/podca
st.shtml
www.sethbarnes.com

info@joshuaproject.net
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Membangun Visi dan Misi
10 Situs Edukasi Misi dan Pelatihannya
US CENTER FOR WORLD
MISSION
PERSPECTIVES ON THE
WORLD CHRISTIAN
MOVEMENT
KAIROS COURSE

MISSION TRAINING
INTERNATIONAL

YWAM INTERNATIONAL
FRONTIER MISSIONS

ONESTORY

YWAM AUSTRALIA

BETHANY COLLEGE OF
MISSIONS

TREK

CHRIST FOR THE NATIONS

Joshua Project

Tuhan tidak dapat membawa anda atas dasar fakta yang
anda tidak tahu. Dengarlah setiap hari tentang hal-hal luar
biasa yang Tuhan lakukan di dunia. Tersedia juga beberapa
jenis pelatihan pelayanan misi.
Pelatihan pelayanan misi yang memiliki visi untuk
memobilisasi gereja di seluruh dunia sebagai pertukaran
Budaya untuk suku bangsa yang least-reached. Di situs web
ini anda juga dapat melihat pergerakan Kristen di seluruh
dunia.
Versi singkat terhadap pandangan, situs web ini merupakan
pelatihan pelayanan misi dengan visi untuk memobilisasi
gereja yang ada di seluruh dunia sebagai misi pertukaran
budaya untuk menjangkau suku bangsa masih kurang
terjamah.
MTI memberikan pelatihan kepada individual dan keluarga
untuk melayani pelayanan misi lintas budaya. MTI fokus
pada pengembangan karakter dan wawancara dengan
program berbasis komunitas, keeluargaan, dan
berpengalaman.
50,000 orang meninggal tanpa Kristus. Tujuan YWAM adalah
agar membuat banyak orang mendengar Injil buat yang
belum mendengarnya. YWaM IFM juga melatih banyak
orang untuk pergi dan membangun gereja di daerah yang
belum memiliki gereja.
Sudah 2.000 tahun sejak Yesus berada di bumi, tetapi jutaan
orang belum mendengar tentang-Nya. Onestory memiliki
program 2 tahun pelatihan untuk menceritakan Alkitab
secara kronologis yang telah diuji coba di berbagai bahasa
dan negara. Onestory bekerjasama dengan 5 lembaga
pelayanan misi.
Dari seni penginjilan sampai pengembangan komunitas...
dari anak-anak yang beresiko sampai frontier media... Youth
With a Mission Australia memberikan banyak kesempatan
pelatihan pelayanan misi dari Perth, Darwin, Tasmania,
hingga kota-kota lainnya di Australia.
Program ini menyediakan kombinasi pembelajaran alkitab
dan teologi, pemuridan, dan pengenalan materi pelayanan
misi dan program magang global (global internship);
berdasarkan dengan bidang yang pengalaman dan
pembelajaran akademis.
Trek adalah kesempatan untuk anda menjadi pelayan misi
jangka pendek, dibuat agar anda mudah belajar, bertumbuh,
dan melayani. Kamu akan menjadi teman sekerja tim
misionaris internasional dengan menanamkan gereja secara
holistik yang mentransformasi komunitas di antara suku
bangsa yang masih sangat kurang terjamah.
Sebuah lembaga internasional, organisasi interdenominasi
yang ada untuk melatih dan mempersiapkan pria dan wanita
dengan Firman Tuhan, kkuatan Roh Kudus, dan dengan
menyembah Tuhan sebagai bagian dari gaya hidup untuk
menjangkau bangsa-bangsa dengan Injil Tuhan.

www.joshuaproject.net

www.uscwm.org

www.perspectives.org

www.kairoscourse.org

www.mti.org

www.ywamfm.com/ywamf
m-home.aspx

www.onestory.org

www.ywam.org.au/courses.
aspx

www.bcom.org

www.mbmsi.org/trek/overv
iew

www.cfni.org

info@joshuaproject.net

12

Membangun Visi dan Misi
10 situs web Kesempatan Pelayanan Misi
YOUTH WITH A MISSION
(YWAM)

PIONEERS

FRONTIERS

OPERATION
MOBILIZATION (OM)

WEC INTERNATIONAL

ONE CHALLENGE (OC)

WYCLIFFE BIBLE
TRANSLATORS

MISSION TO UNREACHED
PEOPLES (MUP)
CAMPUS CRUSADE FOR
CHRIST (CCCI)

OMF INTERNATIONAL

Joshua Project

YWAM memiliki 1000-an orang dan 100-an departemen di
hampir setiap negara di dunia. Keinginan YWAM adalah untuk
mengetahui Tuhan dan membuatNya tahu akan anakanakNya. ½ dari staff YWAM datang dari gereja-gereja nonbarat. YWAM berfokus pada penginjilan, kemurahan hati
Tuha, penginjilan, dan pemuridan.
Pioneers menggerakan tim internasional untuk memuliakan
Tuhan bagi suku bangsa yang belum terjangkau dengan
memulai penanaman gereja. Membuka kedai kopi di Turki,
pabrik di Cina... adalah beberapa contoh dari strategi
pelayanan misi yang inovatif.
Frontiers merupakan organisasi internasional, perekrutan,
pengiriman, dan melayani orang-orang dalam jangka panjang
di dunia Muslim. Anggota Frontiers melayani dalam bidang
bisnis, pengembangan komunitas, dan pelayanan lain bagi
yang membutuhkan.
OM bekerja di semua benua dan semua samudera (dengan
dua kapal), mendemonstrasikan dan memproklamirkan kasih
Tuhan. Dalam setiap situasi, tim OM mengadaptasi kultur dan
situasi lokal, menemukan cara terbaik untuk membagikan
Firman Tuhan.
WEC menjangkau suku bangsa yang memiliki akses minim
untuk mengetahui kabar baik Yesus Kristus, di mana tidak ada
gereja. WEC bekerja secara multicultural untuk menanamkan
berlipatkaliganda gereja di suku-suku yang belum terjangkau
tersebut.
OC International mengadakan pelayanan misi
interdenominasi dalam struktur, pelayanan antar gereja, dan
visi secara internasional. OC percaya bahwa segala bangsa
dapat mengenal Kristus.
Visi Wycliffe adalah untuk melihat bahwa Alkitab dapat
diakses oleh semua orang dengan bahasa yang paling
dimengerti. Untuk merealisasikan visi ini, maka Wycliffe juga
fokus dengan pengembangan komunitas, pemberantasan
buta huruf, dan kerjasama dengan berbagai gereja.
Visi dari MUP adalah penanaman ribuan gereja dan
menghasilkan pergerakan pelayanan misi agar injil dapat
masuk dan memulai transformasi di setiap suku, suku bangsa,
kota, dan bahasa.
CCCI membantu untuk memenuhi tugas Amanat Agung
dengan kekuatan Roh Kudus, degan memenangkan banyak
orang untuk menerima Yesus sebagai Juruselamat,
membangun mereka dengan iman dan mengirimkan mereka
untuk menang dan membangun orang lain; dan membantu
Tubuh Kristus untuk menginjil dan memuridkan.
OMF adalah lembaga pelayanan misi Kristen yang melayani
gereja dan membawa Injil ke negara-negara di Asia Timur.
OMF meyediakan Kristen dengan membuka kesempatan
untuk membagikan kasih Tuhan kepada orang-orang Asia
Timur di seluruh dunia.
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Beberapa anjuran dari Mission Catalyst E-zine
1. Kunci untuk Mendapatkan Harta/hadiah
Sebuah gereja di Indiana Utara memecahkan sebuah masalah dalam konferensi misi : Kami mengundang
lembaga-lembaga misi untuk mengunjungi pertunjukkan kami. Kami mengundang komunitas kami untuk
mengunjungi pertunjukan tersebut. Tetapi beberapa dari mereka menyelesaikan masalah misi sendiri. Solusinya?
Secara strategis hal ini ditempatkan seperti donat, tentu. Tetapi juga meniru kunci dengan pertanyaan di
dalamnya yang hanya dapat dijawab jika datang melihat pertunjukan tersebut. Kunci-kunci itu telah selesai
dengan benar dapat memenangkan hadiah. Dalam kasus ini, ini merupakan donasi untuk lembaga anda
merupakan pilihan, walaupun khotbah John Piper memenuhi iPod anda bukanlah sesuatu yang buruk!
2. Berjalan melewati Ruang/Planet
Sebuah gereja di dekat Baltimore telah blown the lid off... Mereka mencapai 2 bulan musim gugur ini untuk fokus
kepada kehidupan di balik gereja. Di awal buku Bill Hybel yang berjudul Just Walk Across the Room, mereka
menantang komunitasnya untuk berhubungan dengan orang-orang lokal setempat. Kemudian mereka
memperluas lingkungan dan mengadakan kebaktian di setiap hari Minggu untuk memasukkan Yesus dalam kultur
mereka.
A church near Baltimore has blown the lid off the normal one- or two-week missions emphasis time frame. They
are taking two months this fall to focus on life beyond the walls of the church. Beginning with Bill Hybels' book
Just Walk across the Room, they challenged the congregation to connect with people locally. Then they expanded
the sphere and are devoting several Sundays to following Jesus into other cultures.
3. Cuti Panjang yang diadakan secara global
Saat pendeta anda menyadari kembali setelah anda memohon 2 bulan fokus pelayanan misi, mungkin akan
mencetuskan sebuah ide : “Bagaimana kalau mengadakan cuti panjang selamat 4 bulan untuk berkeliling dunia
dengan istri anda, melihat apa yang Tuhan kerjakan di dunia ini?” Seorang pendeta di Northwest melakukan hal
tersebut. Ia dianugerahi Lily Foundation Clergy Renewal Program. Penghargaan ini dapat membawa ia dan istrinya
untuk bepergian ke beberapa lokasi di dunia, belajar apa yang Tuhan mau, dan menyegarkan visi mereka. (Juga
berbicaralah kepada pendeta anda : Penghargaan tersebut termasuk dana untuk persediaan mimbar khotbah
dalam absen pendeta saat itu!).
4. Dari langkah Bayi menuju Langkah yang Besar
Satu gereja melakukan sesuatu yang sederhana tetapi dengan kuat dapat percobaan dalam program mingguan.
Ini mendaftarkan kesempatan untuk melangkah ke dalam kultur lain, diawali dengan sesuatu yang mudah seperti,
membaca National Geographic, makan makanan etnis, berhubungan dengan siswa dan pengungsi internasional,
dan melakukan perjalanan keliling dunia. (Saya melayangkan ini dan berekspektasi sebuah versi yang
dikontekstualisasikan untuk gereja saya, yang akan diperlihatkan dalam program kami!)
5. Stiker Kejutan
dalam lapisan yang sama, gereja merayakan ulang tahun ke-25 membuat stiker berbeda pada program setiap
minggunya untuk 25 minggu yang mengutamakan beberapa cara agar anggota gereja dapat terus berhubungan
dalam pelayanan di gereja dan di dunia. Salah satu contohnya adalah menyiapkan makanan bagi tunawisma
dalam hari Thanksgiving.
6. Bukan untuk Hati yang Redup
ini merupakan seri terakhir “cara untuk menyediakan pilihan dari respon” : Seminari Absury menerbitkan
perenungan untuk yang tidak diapresiasi Musim Kristen dalam Kingdomtide dengan judul Sudah! Belum? Daftar
emreka untuk hidup di luar Kerajaan Allah termasuk sesuatu yang mudah, tetapi ada satu yang menarik perhatian
saya seperti #52 : “Jika kamu mendapatkan ruangan ekstra dalam rumahmu, bukalah untuk pengungsi yang
Joshua Project
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tinggal di Amerika. Kamu dapat menemukan orang seperti itu dalam organisasi seperti World Relief. Atau
mungkin kamu dapat menyediakannya untuk keluarga yang baru saja kehilangan rumahnya yang baru saja disita.”
7. Video yang Mengoyak Hati dan Menantang Pikiran
Ada dua video yang sangat berhubungan dengan orang-orang sekitar pada musim gugur ini. Dapat mengambil
waktu anda 15 menit untuk menonton keduanya. Ini sangat bermanfaat. Faktanya, jika kamu menonton
keduanya dan tidak berpindah, saya akan membeli milkshake untuk anda!
A Thousand Questions. Terima kasih, Willow Creek.
A Land Called Paradise. Terima kasih, Kareem Salama dan MAS Media Foundation.
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