Siapakah SWI

SWI singkatan dari: Sending WEC Indonesia. SWI adalah bagian dari WEC Internasional,
badan misi Internasional yang bersifat interdenominasi yang didirikan oleh Charles Thomas
Studd. Saat ini, WEC Internasional memiliki lebih dari 1,480 pekerja yang berasal lebih dari 50
negara. Pekerja-pekerja tersebut saat ini melayani di sekitar 76 negara dan telah menjangkau
lebih dari 100 suku-suku bangsa di dunia. Jemaat-jemaat Tuhan diseluruh dunia telah
mendukung pelayanan WEC dengan doa dan keuangan yang dikirim ke badan-badan pengutus
WEC yang disebut "Sending Base." Badan-badan pengutus WEC saat ini tersebar di beberapa
negara, yaitu antara lain di, Amerika Serikat, Australia, Afrika Selatan, Belanda, Brazil, Fiji,
Finlandia, Hongkong, Indonesia, Inggris, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Meksiko, Perancis,
Selandia Baru, Singapura, Swiss, Taiwan, dan Venezuela.

VISI

Bersama gereja Indonesia menjangkau dunia bagi Kristus.
MISI

Kami bekerja sama dengan gereja-gereja Indonesia untuk terlibat dalam misi sedunia dengan
memobilisasi, merekrut, memperlengkapi, dan mengutus misionaris untuk pelayanan lintas
budaya.
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SASARAN KAMI
Memenuhi secepat mungkin perintah dari Tuhan Yesus Kristus dalam Matius 28:18-20 dan
Kisah Para Rasul 1:6-11. Sebelum kedatangan Kristus yang kedua, kami mau
bersungguh-sungguh berusaha menjangkau kelompok masyarakat yang belum pernah
mendengar Injil. Kami rindu untuk melihat ada banyak orang yang percaya dan yang menerima
Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamatnya, lalu mereka menjadi anggota keluarga Allah
dalam gereja Tuhan dan aktif mengerjakan Amanat Agung Tuhan Yesus Kristus.

Menanam gereja-gereja lokal dan membangunnya sesuai dengan pola Perjanjian Baru. Jika
gereja yang sudah ada membutuhkan pertolongan pelayanan dan atau khususnya yang
berhubungan dengan bidang misi maka kami siap membantu.

Mengembangkan badan pengutus di seluruh dunia yang dapat melatih dan mengutus
tenaga-tenaga baru ke ladang misi. Untuk itu kami juga bekerja sama dengan badan-badan
misi lainnya yang memiliki visi yang serupa.

TUGAS KAMI

Membawa berita Injil Yesus Kristus Tuhan kita kepada suku-suku bangsa yang belum
terjangkau.

Mendemonstrasikan cinta kasih Kristus kepada dunia yang membutuhkan.

Menanam dan membangun gereja kepada kedewasaan rohani.

Mengajar, menggerakkan dan melatih orang-orang percaya yang terpanggil untuk misi lintas
budaya.
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CARA HIDUP KAMI

Kami sangat mendambakan Kristus nyata dalam hidup kami supaya kami dapat menjalankan
kehidupan yang kudus.

Hidup kami bergantung penuh kepada bimbingan Roh Kudus.

Kami percaya Tuhan sepenuhnya; akan penyertaan-Nya dalam hidup kami, dan peduli-Nya
atas segala kebutuhan kami.

Kami berjanji untuk bersatu, bersekutu, dan peduli antara seluruh keluarga misionaris.

BENTUK PELAYANAN

Dari sejak awal didirikannya, WEC telah berkonsentrasi pada pelayanan pekabaran Injil secara
langsung dan kemudian membangun gereja-gereja pribumi yang mandiri dan misioner.
Pelayanan-pelayanan khusus, seperti pelayanan medis, pendidikan, dan program-program
pengembangan masyarakat dilaksanakan dalam kerangka untuk mendukung tercapainya
tujuan utama, yaitu pemberitaan Injil Yesus Kristus.

Berangkat dari akar historis tersebut maka bentuk pelayanan WEC International dapat
dijabarkan sebagai berikut:

1. Pelayanan penanaman gereja (Church planting ministry)

Pelayanan ini mencakup pekabaran Injil, pendidikan teologia, pengkaderan para pemimpin
gereja-gereja lokal dan penerjemahan Alkitab.
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2. Pelayanan holistik (Holistic ministry)

Pelayanan ini mencakup, pelayanan medis, pertanian, pendidikan umum, literatur, pelayanan
radio, pelayanan lewat internet, pelayanan terhadap kaum muda, pelayanan terhadap anak
terlantar, dan pelayanan terhadap pecandu narkoba.

3. Membangun Visi untuk Misi sedunia (Mission mobilisation ministry)

Maksud utama pelayanan ini adalah mengerakkan orang-orang Kristen dari berbagai
denominasi gereja dalam satu bangsa untuk terlibat dalam memenuhi Amanat Agung Yesus
Kristus, dengan memberi visi untuk misi sedunia.

Untuk itu WEC membentuk persekutuan-persekutuan doa misi, mengadakan seminar-seminar
misi, dan mempresentasikan pelayanan-pelayanan dari ladang-ladang misi. Tujuannya adalah
supaya gereja-gereja lokal atau orang-orang Kristen bersama-sama WEC terlibat dalam misi
sedunia terutama kepada kelompok-kelompok masyarakat yang belum pernah terjangkau.
Orang-orang Kristen dapat terlibat dengan menjawab panggilan Tuhan sebagai misionari ke
ladang misi atau dengan bergabung dalam sebuah kelompok doa misi untuk mendukung dalam
doa dan financial akan misionari yang diutus. Gereja-gereja lokal dapat terlibat juga dengan
memotivasi anggota-anggota jemaatnya untuk mendukung pelayanan misi sedunia.
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