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Amanat Agung 
• “Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku” 

Matius 28:19, gereja untuk setiap suku bangsa. 
• “Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk.” 

Markus 16:15, injil untuk setiap orang. 
 

Kemuliaan dan kerajaan-Nya memenuhi seluruh bumi, “...satu kumpulan 
besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala 
bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di 
hadapan Anak Domba.” Wahyu 7:9, Habakuk 2:14 

 
Gereja untuk Setiap Suku Bangsa – apa statusnya? 

• Terdapat 7.300 orang dari suku bangsa yang belum terjangkau/sedikit terjangkau di antara 
16.800 suku bangsa yang ada. (Tidak terjangkau – sedikit terjangkau diartikan kurang dari 
2% individu yang menerima injil dan kurang dari 5% keberadaan Kristen di suku bangsa 
tersebut).  

• Sekitar 3.600 dari kelompok suku yang belum terjangkau/sedikit terjangkau, terdapat 
kurang dari 10.000 populasi, sehingga tugasnya tidak sebesar tugas di saat pertama kali 
tugas tersebut diberikan kepada manusia. 

 

Negara dengan suku bangsa yang sedikit terjangkau 

Negara 

Suku Bangsa 
yang sedikit 
terjangkau 

India 2.365 
Cina 455 
Pakistan 453 
Bangladesh 345 
Nepal 332 

 
Injil untuk Semua Orang – apa statusnya? 

• Terjemahan Alkitab : “Sekitar 82%  dari populasi dunia memiliki Perjanjian Baru dalam 
Bahasa masing-masing. Tetapi untuk menyelesaikan sisanya yaitu 18% harus menyediakan 
2.000 terjemahan baru.” 

• Siara radio Kristen : penelitian menunjukan bahwa siaran radio Kristen hanya ada dalam 
sekitar 91% Bahasa dari seluruh Bahasa yang ada di dunia. 

• Film Yesus : Ada sekitar 6,5 juta yang melihat film Yesus dan telah tersedia dalam 1.200 
bahasa yaitu 95% dari seluruh Bahasa di dunia. 

• Status penginjilan setiap orang : Sekitar 70% (4,6 juta) dari seluruh populasi dunia sudah 
mendengar injil dalam berbagai bentuk. 30% (2 juta) lainnya belum mendengar injil. 

 
Ikhtisar Status : Gereja untuk Setiap Suku Bangsa dan Injil untuk Setiap Orang 

• Gereja untuk setiap suku bangsa : 7.300 kelompok sedikit terjangkau dari 16.800 kelompok. 
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• Injil untuk setiap orang, perkiraannya:   
 
 
 
 

10% percaya 
20% Taat pada Firman 

Tuhan 
40% Sudah mendengar, 

belum merespon 
30% Belum mendengar 

sama sekali 
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Tantangan untuk Tugas yang Belum Selesai 
• Tantangan spiritual : Lebih banyak pengikut Kristus yang menjadi martir pada abad 20, 

dibandingkan pada abad 19. 
• Tantangan manusia : Banyak suku bangsa dan individual yang tinggal di pedalaman, 

memiliki halangan kultur dan bahasa, fundamentalisme agama/kepercayaan, dan penolakan 
terhadap injil.//People challenge:  The remaining people groups and individuals tend to be in 
remote locations, have great language and cultural barriers, practice religious 
fundamentalism, and are the most resistant to the gospel. 

• Tantangan politis/nasional : Negara dengan least-reached cenderung tertutup dengan agama 
Kristen.//Political / national challenge:  The countries with the most Least-Reached tend to 
be closed to Christianity.   

• Tantangan gereja : Hanya ada satu dari sepuluh misionaris antar budaya bekerja di dalam 
suku bangsa yang belum terjangkau. Setiap $1 (Dollar Amerika) yang umat Kristen berikan 
untuk setiap hal, kurang dari satu sen dollar untuk mempelopori penanaman gereja di suku 
bangsa yang sedikit terjangkau. 

 
Mengapa kita harus menyelesaikan tugas tersebut? 
  Bukan karena kewajiban kita, Walaupun emmang. 
  Bukan karena hal tersebut akan membawa banyak orang untuk kehidupan kekal, 
     Walaupun memang. 
  Bukan karena hal tersebut akan memperbaiki kondisi hidup yang terpuruk, 
     Walaupun memang. 
  Bukan karena akan memperbaiki stabilitas dunia, Walaupun memang. 
  Bukan karena akan memperbaiki lingkungan kehidupan, Walaupun memang. 
  Bukan karena kita akan diberikan upah, Walaupun memang. 
 
Kita harus memuridkan seluruh bangsa karena 

 Yesus sangat layak untuk menerima kehormatan, kemuliaan, dan pujian. 
 
  “Kemudian dari pada itu aku melihat: sesungguhnya, suatu kumpulan besar orang banyak yang 
tidak dapat terhidtung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di 
hadapan takhta dan di hadapan Anak Domba.” Wahyu 7:9 
 
“Anak Domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa, dan kekayaan, dan hikmat, dan 
kekuatan, dan hormat, dan kemuliaan, dan puji-pujian!” Wahyu 5:12 
 

 
 

Joshua Project 
PO Box 62614 

Colorado Springs, CO 80962-2614 USA 
(719) 886-4000 

http://www.joshuaproject.net 
<info@joshuaproject.net> 

 

http://www.joshuaproject.net/
http://localhost/joshuaproject/peopctry.php?rop3=114328&rog3=CH

