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KOTA?
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Kejadian 4 – Wahyu 22
kota telah menjadi tujuan Allah

The City of God (De Civitate Dei) – St. Augustine

The Secular City – Harvey Cox (1965)

The Cities of God – Graham Ward (2000)

The Charismatic City – Nimi Wariboko (2014) 



“karena di dalam Dialah telah diciptakan segala 
sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di 
bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, 
baik singgasana, maupun kerajaan, baik 
pemerintah, maupun penguasa; segala sesuatu 
diciptakan oleh Dia dan untuk Dia.” – Kol 1:16

Sebab Kerajaan Allah… [adalah] soal 
kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh 
Roh Kudus. –Rom 14:17



“At Saddleback Church, we have a group of CEOs 
and business owners who are trying to make as 
much money as they can so they can give as 
much as they can to further the Kingdom of 
God.” 

Rick Warren, The Purpose-Driven Life: What on Earth Am I Here For? 267–268.



Matt 28:19

“Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku,…” (TB)

“Therefore go and make disciples of all nations,…” (NIV)

“poreuthéntes oûn mathēusate pánta ta ethne,…” (GNT)
       participle                          command verb

“having gone, then, disciple all the nations,…” (YLT) 



URBAN 
MINISTRY DI 
PL • Kata ִעיר muncul sebanyak 1,090 

kali  dalam 935 ayat.

• Ada lebih dari 280 kota di dalam 
Alkitab

• Kejadian: Dari Taman ke Kota

• Tuhan mengutus Abraham ke kota 
Kanaan

• Pembagian tanah dalam Kitab 
Josua-– pembagian kota



• Kota penuh dengan dosa: Babel, Sodom 
dan Gomorah, Niniweh

• Tuhan mengutus umat-Nya ke tengah kota 
yang berdosa bukan hanya untuk 
berdoa/berkhotbah tetapi untuk tinggal 
dan mengusahakan kesejahteraan kota

• Para nabi berkhotbah tentang kota

• Berbagai profesi dalam urban ministry PL

• Ahli ekonomi (Yusuf)

• Ester (Beauty peagent– Law maker)

• Daniel (Ketua Tim penasehat raja)

• Nehemiah (Juru minuman raja)

• Ezra (The Scribes)

• Daud (Raja)

• Dll

Kota sebagai anugerah dari Tuhan

• Tuhan menempatkan lewi di setiap 
kota (urban ministry)

• Tuhan membangun 6 kota 
perlindungan.

• Tuhan membuat hukum untuk 
dilaksanakan di kota 

• Tuhan memilih kota Yerusalem 
sebagai tempat kediaman-Nya



URBAN 
MINISTRY DI 
PB

• Pelayanan dan pemuridan Yesus berbasis 
urban

• Pelayanan Yesus yang holistic-Integral 
mission

• Paulus memilih kota-kota Yunani untuk 
mendirikan komunitas

• Wahyu menceritakan tentang Yerusalem 
baru.



BUKAN 
SEKADAR 
MELAYANI DI KOTA
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Proyeksi ledakan 
pertumbuhan populasi 
dunia.

Di manakah 
pertumbuhan 
populasi itu 
berada?





Source: Drawn from World Urbanisation Prospects, the 2014 revision (UN 2014)

The World’s Urban and Rural Population, 
1950–2050



● Apa konsekuensi dari perubahan 

sebaran populasi ini bagi 

strategi misi?

TIMOTHY KELLER
Jika kita ingin agar 
kehidupan manusia di dunia 
dibentuk dan dipengaruhi oleh Yesus 
Kristus, 
kita harus pergi ke kota.
Ada 4 kelompok orang untuk 
dijangkau di kota:





1. GENERASI MUDA (NEXT-G)
Orang dewasa muda dalam proporsi dan jumlah yang luar 
biasa besar pergi dan tinggal di kota.
Jika kita ingin melayani generasi selanjutnya, kita harus 
pergi ke tempat mereka berada.

STA lebih mudah dijangkau di kota. Ketika 
mereka pindah ke kota (ke kota besar, ke luar 
pulau, ke luar negeri), mereka jadi berjarak 
dengan ikatan kekerabatan. Dalam lingkungan 
yang lebih plural, mereka jadi jauh lebih terbuka 
pada injil.

2. SUKU TERABAIKAN (STA)

3. INFLUENCERS

Di kota kita tidak hanya dapat menjangkau orang-orang 
yang elite melainkan juga orang-orang yang miskin. 
Sekitar sepertiga dari orang yang pindah ke kota besar 
akan tinggal di pemukiman kumuh. Tuhan mengasihi dan 
memperhatikan orang miskin

4. ORANG MISKIN

● Orang-orang yang menulis 
buku, membuat film, melakukan bisnis, 
melakukan penelitian, cenderung berada 
di kota. 

● Orang yang memiliki pengaruh terbesar 
pada kebudayaan dan gaya hidup tinggal 
di kota.

● “Influencing the influencers.”





Untuk informasi, hubungi kami di: 

@urbanmission2021

urbanmissionconsultation.org

info.umc2020@gmail.com

Nantikan 
SINAR PRA UMC 
berikutnya pada 
Januari 2021



GRUP WHATSAPP UMC
Kami mengundang Bapak / Ibu 
untuk bergabung karena materi dan 
pengumuman akan kami sampaikan 
melalui group. 

Silahkan KETIK link berikut: 

bit.ly/sinargroupwa3
atau SCAN KODE QR di samping untuk 
bergabung.



Rekening UMC

BCA a/c 003.318.9998

A.n. Yay Indonesia Cahaya 
Rahmat Empati

Doakan, dukung, 
dan hadiri :

SINAR PRA UMC 
& UMC 2021



pada serial webinar 
selanjutnya di tahun 2021!

SAMPAI 
BERTEMU


