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MISI: 

MENOLONG INDONESIA (HELP INDONESIA PROJECT) 

Menolong Indonesia dengan cara memberi harapan, keadilan, kasih dan doa kepada 
teman-teman di Indonesia. 

VISI: 

Menjangkau dan membawa sebanyak mungkin orang Indonesia yang ada di California 
Selatan untuk bergabung Bersama, berakar, bertumbuh bersama agar makin kuat dalam 
iman khususnyadaam menghadapi berbagai tantangan hidup di Amerika dan juga agar 

hidup semakin berbuah dan menjadi berkat bagi sesama, khususnya bagi teman-teman di 
Indonesia, bagi meereka yang membutuhkan 

PRINSIP ATAU MOTTO PELAYANAN (3 P): 

Sebagai jemaat yang bertumbuh, kami sepakat dan sehati akan membuktikannya dalam : 

1. Memperkuat & Mempertahankan Persatuan dalam persekutuan dan melayani 
bersama. NLCC Indonesia Ministry adalah gereja, persekutuan dan sebuah wadah 
pelayanan yang mengedepankan kasih dan kebersamaan, sebuah gereja, 
persekutuan dan wadah pelayanan anti perpecahan. 

2. Terus Setia Dalam Memberi Persembahan Persepuluhan agar dapat terus 
mendukung pelayanan Bersama di NLCC Indonesian Ministry, mensupport 
kehidupan Gembala dan keluarganya dan juga agar dapat terus hidup berbagi 
bagi sesame yang membutuhkan khususnya bagi teman-teman dan keluarga di 
Indonesia. 

3. Hidup Peduli dan  tidak egois, hidup saling menguatkan, menopang, mendorong 
dalam perselutuan dan pelayanan bersama, bukan sebaliknya saling menjatuhkan 
dan melemahkan. NLCC Indonesia Ministry adalah gereja, persekutuan dan 
sebuah wadah pelayanan anti Gossip. 

GOAL UNTUK SELURUH JEMAAT NLCC INDONESIA DALAM PROSES 
BERTUMBUH BERSAMA  (Berdasarkan Amsal 3 :1 – 35).  

Jadilah jemaat NLCC Indonesia yang :  
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1. Belajar, mengingat dan memelihara Ajaran dan Perintah Tuhan 

2. Mengedepankan kasih dan kesetiaan dalam hidup Bersama dan melayani Bersama. 
Juga dalam keluarga masing-masing. 

3. Mempercayai Tuhan dengan segenap hati 

4. Mengakui Tuhan dalam setiap tingkah laku. Menjadi berkat bagi sesama, agar 
mereka melihat Tuhan dalam dan melalui kita, gereja kita dan keluarga kita. 

5. Tidak sombong dan menganggap diri sendiri yang paling bijak 

6. Hidup dan melayani terus dalam kerendahan hati 

7. Hidup Takut akan Tuhan (take God’s and His Commandment seriously) 

8. Terus Muliakan Tuhan dengan harta dan penghasilan 

9. Tidak pernah menahan kebaikkan dari mereka yang membutuhkan 

10. Tidak pernah merencanakan kejahatan terhadap sesama 

11. Tidak pernah bertengkar semena-mena dengan orang lain 

12. Tidak pernah iri hati, hidup puas dan bersyukur dengan apa yang dimiliki dan 
menerimanya sebagai berkat Tuhan. 
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