
MISI GEREJA
DI TENGAH DUNIA

GKI KOTA WISATA



GEREJA YANG YESUS KEHENDAKI

Gereja yang hidup,
yang dicirikan dengan tiga ciri-ciri

atau tanda-tanda kehidupan



TIGA CIRI /TANDA KEHIDUPAN :

• Pertama, keterbukaan dan
keterarahan kepada Tuhan.

• Kedua, keterbukaan dan
keterarahan kepada sesama

• Ketiga, keterbukaan dan
keterarahan kepada dunia.



KETERBUKAAN DAN KETERARAHAN
KEPADA TUHAN

• Allah yang telah menyebabkan
pergaulan antara orang-orang yang
dipanggil Allah, baik pergaulan
sebagai pribadi maupun sebagai
persekutuan, dengan Allah
pergaulan ini diwujudkan antara lain
dalam doa, ibadah, dan pengakuan
iman, dan berlangsung terus menerus
serta bertumbuh dalam seluruh
kehidupan jemaat di dalam dan di
luar gereja



KETERBUKAAN DAN KETERARAHAN KEPADA SESAMA

sikap untuk saling memperdulikan,
memperhatikan,mendoakan,

mengunjungi, bersekutu dalam
peribadahan, mewujudkan

kebersamaan dengan sesama
gereja, saling membantu dalam

rangka kasih dan berbagi
kehidupan, dan sebagainya.
(Ibrani 10:19-25)=> pemuridan



KETERBUKAAN DAN KETERARAHAN
KEPADA DUNIA

• Sikap ini tercermin dalam
persekutuan yang hidup dalam
semangat keterbukaan dan
solider terhadap penderitaan
sesama, persekutuan yang
terarah kepada dunia,
menyatakan kesaksian dan
pelayanan kepada dunia.



Dengan kata lain, jemaat tidak
hidup untuk kepentingan dirinya

sendiri atau hanya untuk
kepentingan anggota-anggota

jemaatnya saja.

Tetapi menyadari panggilannya
untuk hidup di tengah-tengah

masyarakat dan melayani
masyarakat yang diciptakan dan

dicintai Allah.



APA TUGAS KITA SEBAGAI GEREJA??

Melanjutkan tugas Tuhan
Yesus Kristus di dunia ini.

Gereja harus mengarahkan
diri kepada Tuhan Yesus

dan dunia ini.



APA TUGAS TUHAN YESUS DI DUNIA INI?
Tugas Yesus dalam
Yohanes 3:16 yaitu

membawa
keselamatan bagi

dunia ini. Keselamatan
disebut syalom.



SYALOM
Syalom berarti kehidupan yang

penuh damai sejahtera
sepenuh-penuhnya dan

seutuh-utuhnya, jiwa raga, lahir
batin, material, emosianal,

personal dan sosial sekarang
dan nanti  disini dan disana

(Yesaya 11).



ARTI SYALOM
• Kesuburan diseluruh negeri dengan

panen yang baik
• Umur panjang dengan hidup yang

penuh makna.
• Selamat atau terhindar dari

ancaman bahaya.
• Berhasil dalam upaya dan jerih

payah.
• Hidup rukun dgn orang lain.
• Tidak mendendam, tidak kuatir, tidak

takut dan cemas.



LUKAS 4:18-19
gambaran untuk apa maksud

kedatangan Tuhan Yesus,

untuk apa Ia ada,
apa tujuan hidupNya



Ayat 18-19 kutipan dari Yesaya 61:1-2
Mesias dan pekerjaan-Nya.

Ketika Yesus mengatakan bahwa kata-kata
itu sudah digenapi, Ia sekaligus

menyatakan bahwa Dia bukan hanya
sekedar nabi biasa, tetapi Mesias yang

dinanti-nantikan oleh bangsa Israel.



MISI YESUS : MAGNA CHARTA

Suatu optimisme untuk menata ulang
peradaban kita

Kristus datang agar dunia bersama ini menjadi
sebuah paradiso baru, sebuah alam yang

penuh rahmat bagi semua



Yesus Kristus, bahasa Allah atau relevansi
Allah  bagi manusia, telah datang untuk
menjadi saudara bagi semua khususnya

orang orang miskin, lemah, tersingkir,
dan terbelenggu sertua untuk

menegakkan keselamatan semesta,
sebuah rahmat Tuhan.



MEMBERITAKAN KABAR BAIK KEPADA
ORANG-ORANG MISKIN

hidup kekurangan dan tidak
mempunyai sumber kehidupan, dan

bergantung hanya kepada Tuhan atau
yang hidup tanpa pengharapan dan

masa depan



Lukas adalah seorang penginjil yang paling
tertarik akan “Keadilan Sosial” dan Yesus dalam
pandangan Lukas adalah seorang nabi dalam

model Perjanjian Lama.

Dalam magnificat, Yesus diwartakan sebagai
satu-satunya yang menunjukan belas kasih dan
keadilan Tuhan yang menyelamatkan; Dia akan
menurunkan yang berkuasa serta mengangkat
yang hina-hina dan mengenyangkan mereka

yang lapar.



MEMBERITAKAN PEMBEBASAN KEPADA
ORANG-ORANG TAWANAN

• Menjadi budak sementara, dipaksa kerja
seumur hidup.

• tidak memiliki harapan hidup, tak memiliki
hak hidup, tidak memiliki hak beragama
bahkan tidak punya hak menikah.



Yesus datang memberitakan
pembebasan orang –orang tawanan

artinya mengembalikan dan
mengakui martabat dan hak hak
manusia sesuai dengan hahekat
manusia sebagai gambar Allah.



PENGLIHATAN BAGI ORANG-ORANG BUTA
“orang buta” secara jasmani karena radang mata
yang bernanah atau buta sejak lahir. Biasanya
mereka bekerja sebagai pengemis dan dianggap
sebagai hukuman Tuhan (Yohanes 9:2).
Mereka disingkirkan, diejek, dan diasingkan dari
masyarakat.
Mereka bukan hanya buta secara jasmani tetapi
buta secara rohani.



Penglihatan bagi orang buta berarti
mengangkat dari ketergantungan

pada orang lain dan mengusahakan
kehidupan yang bergantung pada

Tuhan



ORANG-ORANG YANG TERTINDAS

Orang yang menanggung beban
pajak yang sangat tinggi.

80 persen, atau orang-orang Samaria
yang diasingkan dan tidak

dianggap.



Kedatangan Yesus membebaskan
manusia dari manusia yang

menekan orang lain atau orang-
orang yang egois, baik secara

ekonomi, agama maupun sosial.



AMANAT TUHAN YESUS

Matius 28:19-20
“Pergilah jadikan semua bangsa

muridKu dan baptislah mereka
dalam nama Bapa, Anak, dan Roh

Kudus dan ajarlah mereka
melakukan segala sesuatu yang
telah Kuperintahkan kepadamu”



MATIUS 28:18-20 AMANAT AGUNG

The Great
Commision

Ayat yang dikenal
jemaat dan populer



SIAPA YANG MENGUTUS KITA
Ayat 18 Yesus berkata :

“kepadaKu telah diberikan segala
kuasa di Sorga dan di Bumi”

Ini adalah sebuah deklarasi, sebuah
pernyataan tentang “siapa Yesus”

yang mengutus kita.
Tuhan penguasa tunggal seluruh

langit dan bumi.



“PERGILAH”

Menjadi orang Kristen, berarti menjadi
orang Kristen yang pergi, yang dinamis,

yang aktif, yang berorientasi keluar tidak
Cuma sibuk ke dalam dengan urusan-

urusan tetek bengek. Bangkit, pergi
bertindak dan melakukan sesuatu

Misi gereja atau orang percaya adalah
pergi. Misi bukan ke dalam atau bukan
untuk diri sendiri tetapi pergi keluar dari

diri sendiri menuju dunia.
Misi kita adalah pergi, keluar.



“JADIKAN SEMUA BANGSA
MURIDKU”

• Yesus menginginkan semua
bangsa menjadi muridNya

bukan hanya menjadi Kristen,
tetapi jadi murid Yesus.

• Menjadi murid Yesus berarti
mengikut Yesus dan

melakukan perintahNya.



Memiliki gaya hidup
Yesus Kristus

Gaya hidup sebagai
murid inilah yang

menyebabkan orang
menjadi murid juga.



BAPTISLAH MEREKA DALAM NAMA
BAPA DAN ANAK DAN ROH KUDUS

Ini adalah “Cap” atau
“meterai” atau “Tanda yang

sah” bahwa seorang
bersedia menjadi “murid

Yesus”.
Percaya baru dibaptis bukan

sebaliknya.



“AJARLAH MEREKA MELAKUKAN SEGALA SESUATU
YANG TELAH KUPERINTAHKAN KEPADAMU”

• Untuk bisa mengajar orang maka perlu
belajar terlebih dahulu.

• Di dalam mengajar kita belajar. Belajar dan
mengajar untuk melakukan segala sesuatu
yang telah kuperintahkan kepadamu.

• Belajar untuk melakukan. Dan pertama-
tama sebelum mengajar kita harus belajar
dan melakukan perintah itu.



APA
YANG

HARUS
KITA

LAKUKAN



I Yohanes 3:16
Memberi Nyawa:

Berharga,Bernilai,Terbaik
Agung, Mulia



Apa artinya memberi nyawa?

Memberi yang terbaik, bernilai,
berharga, mulia , yang agung untuk

sesama, BUKAN sisa, setengah-
tengah tapi YANG TERBAIK.



Orang Kristen harus memberi
yang terbaik, bernilai ,

berharga bagi sesamanya.
Bukan memberi yang sisa sisa,



Jujur,
kita tidak adil atau tidak adilnya

sikap kita kepadaTuhan.
Coba bayangkan,

betapa mengerikannya andai Tuhan
bersikap seperti kita, sama dengan

bagaimana kita bersikap kepada
Tuhan.



Kita mau Tuhan memperhatikan, kebutuhan,
keinginan, perasaan, kemauan kita.
Kalau tidak kita jadi marah.
Kita mengatakan :
Apa gunanya saya percaya kepada Tuhan,
kalau Dia tidak mau memperhatikan saya.
Tetapi pertanyaan saya :
Apakah anda juga memperhatikan Tuhan seperti
anda ingin Ia memperhatikan anda?



Anda dan saya ingin Tuhan
selalu punya waktu untuk kita.

Pertanyaannya:
1. Kapan anda punya waktu untuk Tuhan?
2. Berapa banyak waktu yang anda sisihkan

(bukan sisakan) untuk Tuhan?


