
BAB 1 

PERSIAPAN MEMETAKAN PERJALANAN 
 

Ulangan 10: 11 "Pergilah," kata TUHAN kepadaku, "dan memimpin orang-orang dalam perjalanan 

mereka, sehingga mereka dapat memasuki dan memiliki tanah yang aku bersumpah kepada 

nenek moyang mereka untuk memberi mereka." 

 

"Tolong, tolong beri tahu aku, ke mana aku harus pergi dari sini?" kata Alice. "Itu tergantung 

pada ke mana kamu ingin pergi," kata si Kucing. "Aku tidak peduli ke mana—" kata Alice, "Maka 

tidak masalah ke mana kamu pergi," kata sang kucing. "- selama aku sampai di suatu tempat," 

Alice menambahkan sebagai penjelasan. "Oh, kamu pasti melakukan itu," kata si Kucing, "jika 

kamu hanya berjalan cukup lama." ~ Petualangan Alice di Negeri Ajaib oleh Lewis Carroll  

 

Dari tanya jawab klasik antara Alice dan Kucing Cheshire ini, kita mendapatkan parafrase yang 

sering dikutip, "Jika Anda tidak tahu ke mana Anda pergi, jalan apa pun akan membawa Anda ke 

sana."  

 

Frasa yang lebih baik ketika datang ke tumbuh kembang gereja mungkin, "Jika Anda telah 

memilih tujuan yang salah, Anda tidak akan pernah mengalami mimpi yang lebih baik yang Tuhan 

miliki untuk Anda di tujuan yang tepat."  Ini artinya Anda tidak tahu panggilan hidup sesuai 

dengan titik manis Anda. 

 

Sebelum penggabungan ponsel pintar dan GPS, kita memiliki peta cetak kuno yang bagus. 

Namanya PETA JAKARTA. Mereka memenuhi kompartemen (laci) mobil kita dan ruang di bawah 

kursi kita. Peta ini dalam bentuk buku, tetapi ada juga kertas lebar yang dilipat. Mereka terlipat 

seperti akordeon rumit, trik. Sebagian besar sudah usang pada saat Anda membelinya. Mereka 

rumit dan lambat, umumnya tak tertahankan bagi mereka yang tertantang searah. Tapi peta itu 

adalah alat vital untuk mempersiapkan perjalanan panjang dan liburan. Mereka memaksa kita 

untuk memiliki disiplin untuk membedakan di mana kita saat ini, di mana kita inginkan, dan jalur 

terbaik untuk mencapai tujuan kita.  

 

Hal yang luar biasa tentang sistem navigasi GPS modern adalah Anda hanya perlu tahu tujuan 

Anda untuk menemukan jalan. Cukup masukkan (atau berbicara) alamat dan voila, Anda memiliki 

arah panduan suara ke tujuan Anda. Jangan khawatir jika Anda tersesat, tidak yakin dengan 

penghalang yang akan memperlambat Anda (mis., Lalu lintas macet atau penghalang karena 

sedang ada konstruksi), atau kurang terbiasa dengan landmark di sepanjang jalan. Beri GPS 



alamat, dan Anda siap berangkat! GPS melakukan kerja keras, termasuk membuat koreksi arah 

dan jalur yang diperlukan dan "mengarahkan kembali" rute Anda.  

 

Anda membutuhkan sedikit persiapan dan perencanaan untuk mencapai tujuan yang Anda 

inginkan. Seandainya saja perjalanan kita menuju tumbuh kembang semudah ini. Cukup 

tancapkan tujuan yang Anda inginkan dan atur autopilot. Sayangnya, itu tidak berfungsi seperti 

itu (setidaknya saat ini belum ditemukan aplikasinya). Tidak ada jalan pintas dari kerja keras 

pemahaman di mana kita ingin pergi; mendapatkan perspektif tentang di mana kita berada; 

merencanakan jalan yang bijaksana untuk sampai ke sana; dan kemudian mengelola perjalanan 

itu. 

 

Anda mungkin membaca buku ini karena Anda benar-benar ingin melihat gereja Anda berlipat 

ganda. Anda merasakan hal-hal yang tidak seperti yang Anda inginkan, namun Anda tidak yakin 

bagaimana mengubahnya. Anda juga mungkin sangat menyadari bahwa perubahan budaya akan 

sulit. Anda memahami bahwa ada alasan mengapa kurang dari 4 persen gereja di AS pernah 

bereproduksi dan kurang dari 0,1 persen berlipat ganda. Dalam bab pertama ini, saya 

menawarkan ikhtisar dasar tentang elemen-elemen perencanaan strategis, sementara bab 2 

hingga 8 memandu Anda melalui proses perpindahan dari keinginan untuk menjalani rute ke 

impian untuk tumbuh kembang dan akhirnya ke rencana untuk melaksanakan tumbuh kembang. 

 

VISI, PERSPEKTIF, DAN STRATEGI  

Jika Anda serius ingin menjadi gereja pengganda Tingkat 4 atau 5, Anda perlu terlibat aktif dalam   

prosesnya.  

 

Pertama, Anda harus melakukan kerja keras mengembangkan visi untuk tumbuh kembang. Tapi 

kemudian pekerjaan yang sebenarnya harus dimulai. Anda harus mengemas tas Anda dan 

bergerak di luar tanah visi yang aman dan niat baik untuk tinggal di tempat yang jauh lebih tidak 

pasti dan tidak nyaman. Melangkah di tanah perspektif dan perencanaan. Di sinilah Anda akan 

mendapatkan perspektif tentang realitas situasi Anda saat ini dan kemudian merencanakan jalan 

menuju masa depan yang lebih baik.  

 

Saat perjalanan berlangsung, Anda juga harus terus memantau dan menyesuaikan strategi atau 

rencana untuk sampai ke sana. Pikirkan tentang proses menyusun puzzle. Setiap langkah 

memungkinkan kita melihat proses menyelaraskan visi, perspektif, dan strategi. 

 

Memperoleh Perspektif  
Perspektif Anda adalah cara Anda melihat sesuatu. Jika Anda berpikir bahwa mainan merusak 

pikiran anak-anak, maka dari sudut pandang Anda toko mainan adalah tempat yang jahat. 



Perspektif memiliki akar kata Latin yang berarti "melihat melalui" atau "memahami," dan semua 

makna perspektif ada hubungannya dengan melihat. 

 

Dalam memulai setiap perjalanan baru, kita mulai dengan akhir dalam pikiran: sebuah visi. Bagian 

depan kotak puzzle menunjukkan tujuan akhir Anda. Gambar akhirnya adalah mengapa Anda 

membeli puzzle di tempat pertama. Sesuatu tentang gambar itu menarik perhatian Anda.  

 

Dengan cara yang sama, visi menunjukkan kepada Anda gambaran yang meyakinkan tentang 

tujuan Anda — di mana Anda ingin berada di masa depan. Kita ingin melihat keindahan gambar 

yang telah selesai dalam warna penuh dan bersemangat.  

 

Dugaan saya adalah bahwa gambar masa depan pilihan Anda kemungkinan berbeda dari yang 

Anda jalani saat ini. Jadi, bagaimana Anda menemukan dan membangkitkan visi baru untuk 

tumbuh kembang?  

 

Dalam bab 2, kita berbicara tentang faktor-faktor yang membentuk dan mengaktifkan visi kita. 

Bagian dari persiapan adalah memastikan bahwa visi Anda berakar pada realitas siapa gereja 

Anda (identitas) dan mengapa gereja Anda ada (tujuan).  

 

Siapa kita dan mengapa kita ada adalah faktor pembentuk yang kuat untuk mengejar visi. Mereka 

seperti kemudi di atas kapal. Tidak peduli seberapa antusias Anda ingin mencapai tempat 

tertentu di seberang danau, Anda tidak akan pernah sampai di sana jika kemudi diarahkan ke  

lokasi yang berbeda.  

 

Identitas dan tujuan inti kita menyelaraskan kita dengan tujuan masa depan kita. Namun, satu-

satunya tujuan inti dan identitas yang akan menyelaraskan gereja Anda dengan tumbuh kembang 

gereja yang sehat adalah membuat pemuridan alkitabiah.  

 

Dalam bab 3, kita fokus pada pentingnya perspektif. Seperti semua hal baik dalam hidup, melihat 

hasil visi saleh membutuhkan kerja keras, yang dimulai dengan mendapatkan perspektif tentang 

kondisi kita dulu dan sekarang. Kita perlu mengajukan pertanyaan yang sulit dan menyelidik:  

 Di mana kita saat ini?  

 Bagaimana kita bisa sampai di tempat ini dalam perjalanan kita?  

 Apa yang memotivasi kita?  

 Apa yang menyebabkan kita merayakan sesuatu?  

 Apa yang menyebabkan kita kurang tidur?  

 Apa yang menghambat kita?  

 Mengapa kita menginginkan tujuan baru yang ditandai oleh budaya tumbuh kembang? 



 Dibandingkan dengan visi yang kita inginkan untuk masa depan yang lebih baik, apa titik 

awal kita sebenarnya hari ini?  

 

Sebelum era GPS saat ini, satu-satunya cara untuk membedakan jalur Anda ke tujuan pada peta 

yang dicetak adalah untuk mengetahui dan memahami titik awal Anda. Tidak peduli seberapa 

memikat tujuan, Anda tidak bisa sampai di sana tanpa mengetahui lokasi Anda saat ini.  

 

Bahkan dalam sistem GPS paling canggih saat ini, cara kerja internal harus terlebih dahulu 

menentukan posisi Anda saat ini sebelum mereka dapat memandu Anda ke tujuan baru Anda. 

Selain itu, GPS harus terus mendapatkan perspektif selama perjalanan, membandingkan posisi 

Anda saat ini dengan yang Anda inginkan. Perspektif sangat penting untuk penyesuaian, dan 

penyesuaian terus-menerus mengarahkan kita ke depan menuju tujuan kita. 

 

Kurangnya perspektif mungkin menjadi hambatan terbesar untuk mengembangkan dan 

mencapai visi yang realistis tetapi besar. Izinkan saya menyarankan postur berikut untuk 

menemukan perspektif:  

 

1. Jangan bersikap defensive, jengan mencoba membela diri, jangan membenarkan diri. 

Carilah kebenaran melalui fakta. Kemudian hadapi fakta-fakta itu dengan postur 

kerendahan hati dan pembelajaran. Dengan sengaja berusaha memahami sejarah Anda 

dan bagaimana sejarah itu telah membawa Anda ke budaya gereja yang Anda miliki saat 

ini. Penting untuk menyadari bahwa budaya Anda saat ini adalah produk dari masa lalu 

Anda. Apa yang perlu diubah dalam budaya Anda saat ini untuk mendefinisikan kembali 

buah masa depan tumbuh kembang gereja Anda? Jadilah tanpa henti dalam mengajukan 

pertanyaan dan mencari jawaban. Coba pura-pura bahwa Anda seorang dokter, 

mendiagnosis, menganalisis dan menyelidiki budaya gereja Anda.  

2. Gunakan kerangka kerja pertanyaan dan karakteristik budaya tumbuh kembang gereja 

yang disajikan sepanjang sisa buku ini dan dalam latihan secara online. Tim Tukem telah 

melakukan bagian dari kerja keras untuk Anda dalam mengembangkan daftar 

karakteristik dan pertanyaan yang akan memberi Anda kerangka kerja untuk menemukan 

perspektif. Manfaatkan kerangka kerja ini. Gunakan tanpa batas.  

3. Temukan perspektif sebelum perencanaan. Hindari godaan untuk melompat maju ke visi 

dan strategi sebelum melakukan kerja keras untuk mendapatkan perspektif. Selidiki 

pertanyaan-pertanyaan dalam buku ini dan latihan online, baik secara individu maupun 

dengan Tim Anda. Bangun fondasi pemahaman yang kuat untuk visi dan strategi masa 

depan Anda. Gunakan kerangka kerja pertanyaan, karakteristik, dan perspektif yang Anda 

peroleh untuk membantu membentuk visi Anda untuk tumbuh kembang. 

 



Membangun Visi dan Strategi  
Bab 4 menggerakkan kita pada pentingnya dan kebutuhan akan visi yang jelas untuk tumbuh 

kembang. Tanpa visi, kita tidak akan pernah bisa tumbuh kembang. Faktanya, Tim Tukem sangat 

meyakini visi sehingga kita mencurahkan sumber daya kita untuknya. “Mimpi Besar” adalah 

tentang pentingnya visi yang kuat dan berkomitmen untuk tumbuh kembang.  

 

Visi dan impian besar menginspirasi dan menggairahkan kita. Tetapi karena Anda mungkin sudah 

tahu, visi tidak menyelesaikan apa pun dengan sendirinya. Bagi kebanyakan pemimpin gereja, 

visi adalah tempat mereka memulai ... dan, sayangnya ... visi tinggal tetap hanya mimpi.  

 

Apa yang terjadi ketika kita terus mengagumi gambar pada kotak teka-teki (puzzle) dengan niat 

baik untuk menggabungkannya tetapi tidak pernah benar-benar memulai? Jelas, teka-teki itu 

tetap belum dirangkai; gambar tidak pernah selesai. Potongan puzzle yang terletak di depan kita 

tidak pernah menjadi gambar di atas kotak. 

 

Dalam bab 5 dan 6, saya fokus membantu Anda memahami jalur utama menuju tumbuh 

kembang dan mengembangkan strategi atau rencana. Jika kita memiliki visi yang jelas tentang di 

mana kita ingin berada di masa depan dan pemahaman yang komprehensif tentang di mana kita 

berada saat ini, strategi kita muncul sebagai jalur dari realitas hari ini ke impian masa depan.  

 

Biasanya tidak ada satu jalur atau strategi yang benar atau sempurna. Seperti halnya GPS yang 

sering memiliki beberapa rute yang memungkinkan ke tujuan kita, jalur kita menuju tumbuh 

kembang pun banyak. Kuncinya adalah memilih satu dan kemudian dengan rajin 

mengimplementasikannya.  

 

Dalam analogi teka-teki kita, strategi mewakili pendekatan yang kita ambil dalam mengumpulkan 

potongan-potongan. Kita dapat menemukan empat potongan sudut;  

 

1) pisahkan dan rakit semua potongan tepi untuk bingkai;  

2) pisahkan potongan dengan warna serupa; atau  

3) fokus pada objek yang berbeda pada setiap potongan puzzle dan 

4) fokus pada warna yang berbeda pada setiap potongan puzzle.  

 

Di gereja kita, strategi kita sering mencerminkan ritme alami dan realitas budaya unik (DNA) kita 

dan bagaimana kita bekerja. Memahami bagaimana gereja Anda terhubung akan membantu 

Anda:  

 

1) membedakan jika Anda perlu ditata ulang; dan  



2) mengidentifikasi rencana unik untuk konteks Anda.  

 

Dalam Bab 7, saya meminta Anda untuk menghitung biaya apa yang diperlukan untuk bergerak 

menuju visi tumbuh kembang untuk gereja Anda. Memikirkan besarnya dan implikasi mendalam 

dari apa artinya bagi Anda secara pribadi untuk mengubah kartu skor dan arus budaya gereja 

Anda. 

 

Bagian dari mendapatkan perspektif adalah berbalik dari apa yang sekarang kita tahu salah ke 

apa yang kita pahami benar.  

 

Dalam bab 8, kita akan melihat prioritas dan apa yang penting sekarang untuk membangun 

momentum. Setelah kita memiliki rencana ke mana kita ingin pergi, penilaian jujur terus menerus 

tentang apa yang kita lakukan dibandingkan dengan visi dan rencana kita sangat penting.  

 

Bab 9 Anda akan diajakn untuk menentukan prioritas untuk mempersiapkan diri ke Bab 10 

sebagai implementasi tindakan aksi untuk tumbuh kembang berdasarkan apa yang sudah Anda 

pelajari dan pahami dari Bab 1 sampai 8. Belajar tanpa implementasi hanyalah sekedar tahu, 

tetapi tidak pernah dapat memetik buahnya yang matang untuk Anda nikmati. 

 

Hari demi hari, kita harus mencari perspektif, menyesuaikan strategi kita seperlunya, untuk 

membawa kita ke tujuan yang benar — tempat di mana Tuhan membangunkan mimpi besar 

menjadi kenyataan.  

 

Ayo mulai ... 

 


