Yesus Kristus

PRIA SEJATI INDONESIA
Pelayanan ini lahir pada tahun 1997 dan baru pada tahun 1999 diresmikan secara internasional di Texas, Amerika
Serikat dengan ketuanya Ir. Eddy Leo, M.Th. Sejak berdiri berdiri sampai dengan tahun 2008, CMN Indonesia telah
memuridkan lebih dari 200.000 pria yang berasal dari berbagai gereja, denominasi, lembaga kekristenan, perusahaan,
institusi, badan pemerintahan. Saat ini, pemuridan pria ini telah tersebar di lebih dari 54 kota. Dan juga sudah sampai ke
10 negara . Bahkan lebih dari 1.000 gereja lokal yang sudah pernah terlibat ikut dalam pemuridan pria ini.
VISIMembawa setiap pria yang dipercayakan Allah untuk mencapai kemaksimalan kepriannya yaitu MENJADI SERUPA
KRISTUS.
MISITerciptanya pemuridan pria di setiap Gereja Lokal yang dilakukan oleh gembalanya.
PERANAN
- FASILITATOR
CMN Indonesia memfasilitasi pembinaan pria dengan menyediakan :
- Cara (Know How).
- Impartasi (Anointing).
- Materi (Apostolic Principles).
- KATALISATOR
CMN Indonesia diharapkan dapat menjadi penggerak kebangkitan pria di gereja-gereja lokal dengan cara menjadi
MODEL yang dapat melahirkan MODEL-MODEL LAINNYA, apapun namanya.
- JARINGAN
CMN Indonesia adalah sebuah jaringan yang menghubungkan setiap pelayanan pria, apa-pun namanya, untuk
bersinergi dalam melakukan penjangkauan dan pelayanan pria baik secara nasional dan internasional.PEMBINAAN
PRIA SEJATI
CMN Indonesia berusaha memberikan model pembinaan pria yang telah diraktekkan dan teruji namun setiap gereja
lokal dapat mengembangkan metode yang berbeda sesuai dengan situasi setempat asal menggunakn prinsip dan dan
nilai-nilai yang sama.
Metode pembinaan dapat menggunakan perpaduan antara :
- Retreat (Camp)
- Kelas pembinaan
- Kelompok kecil (3 - 5 orang)
- Pertemuan besar (KKR)
TAHAPAN PEMBINAAN PRIA SEJATI
- Modul 1: PRIA SEJATI (MAXIMIZED MANHOOD)
Membawa setiap pria untuk sanggup menjadi bapa dan ahli dalam pelayanan pria.
- Modul 2: PRIA TANGGUH (BUILD MEN RAISE SONS)
Membawa setiap pria membuat keputusan untuk meninggalkan penghalang kemaksimalannya sebagai pria dan mulai
berfungsi sebagai pria sejati.
- Modul 3: PRIA MAKSIMAL (STRONG MAN)
Membawa setiap pria untuk sanggup menjadi pria tangguh dan berfungsi sebagai sumber yang seutuhnya.Â Â Kunjungi
Website PRIA SEJATIÂ Kunjungi Website PRIA SEJATI Jakarta BaratÂ Â Â Â
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