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TINDAKAN AKSI TUMBUH KEMBANG GKKI 2020-2030 

MENUJU SEJUTA ANGGOTA DALAM SERIBU GEREJA LOKAL 
 

 

Asal Usul Angka 1000 dan Sejuta  
Darimana angka sejuta dan 1000 itu diperoleh? 

Kalau Anda ingat cerita saya tentang Visi Pendiri GKKI, maka mudah bagi Anda untuk 

memvisualisasikan angka 1000 dan sejuta. Visi itu merupakan nubuatan yang diberikan oleh 

Hamba Tuhan yang lain yang menumpangkan tangannya kepada Bp/Ibu Pdt Kerani Ketaren dan 

Alus beru Tarigan. Peristiwanya terjadi di Ghana, Benua Afrika ketika mereka mengadakan 

kunjungan dalam rangka menghadiri pertemuan para pemimpin Gereja di Lingkungan 

International Pentecostal Holyness Church (IPHC). Firman yang diberikan sebagai visi adalah 

sebagai berikut:  

 

Semoga TUHAN, Allah nenek moyangmu, menambah jumlahmu seribu kali lipat dan 
memberkati kamu seperti yang dijanjikan-Nya kepadamu. Ulangan 1:11 
 

Tahun 1998-1999 adalah impartasi Visi Pendiri GKKI itu kepada saya, Penulis buku ini. Waktu itu 

saya perkirakan ada sekitar 1000 anggota GKKI di seluruh Indonesia. Dengan visi 1000 kali lipat 

saya artikan 1000 x 1000 = sejuta. Sederhana bukan?   

 

Dua angka 1000 menunjukkan dua fungsi. Angka pertama jumlah anggota per gereja lokal. Angka 

kedua jumlah gereja lokal di berbagai lokasi baik di Indonesia maupun di luar Indonesia.  

 

Mengapa jumlah anggota perlu 1000 orang di satu jemaat lokal? Jawabnya skala kelayakan. 

Dalam ilmu ekonomi dan bisnis dikenal istilah skala ekonomi. Artinya suatu usaha akan layak 

secara ekonomi apabila mencapai cakupan atau skala volume produksi tertentu. Skala ekonomi 

diperlukan untuk kelanjutan usaha itu sendiri. Suatu usaha harus mampu memperoleh 

penghasilan untuk menutupi biaya langsung dan tidak langsung, tetap dan variable, dan masih 

menyediakan kembalian kepada pemilik dana yang menggunakan uangnya membiaya usaha itu. 

Istilah awamnya adalah usaha itu harus memperoleh untung atau laba di atas rata-rata. Dalam 

koperasi dikenal sebagai sisa hasil usaha (shu). Dalam lembaga non profit seperti gereja secara 

akuntansi istilahnya kelebihan penerimaan di atas pengeluaran.  

 



Untuk apa laba, shu, atau kelebihan penerimaan di atas pengeluaran? Jawabnya untuk 

mempertahankan dan meningkatkan kehidupan ke posisi yang lebih baik. Apakah Anda 

menyadari harga-harga dan kebutuhan hidup harus dibayar dengan jumlah uang yang lebih 

banyak, semakin bertambah tahunnya, semakin banyak uang yang dibutuhkan. Kebutuhan uang 

yang semakin banyak itu harus dapat dihasilkan oleh gereja itu sendiri, kalau tidak siap-siaplah 

tutup alias bangkrut. Sudah banyak gereja yang ditutup karena bangkrut, apalagi di masa wabah 

virus corona sepert sekarang. 

 

Jadi angka 1000 jumlah anggota satu jemaat lokal memungkinkan jumlah penerimaan uang 

melebihi jumlah pengeluaran, sehingga ada kelonggaran dan keleluasaan untuk melaksanakan 

aksi Tumbuh Kembang. Dalam Financial Revolution itu disebut Financial Freedom, kebebasan 

keuangan untuk membeli apa saja yang dibutuhkan atau diinginkan kapan saja dan dimana saja.  

 

Misalkan untuk gereja dengan gedung berkapasitas 200 tempat duduk sudah membuat gereja 

bertahan hidup. Hasil penelitian gereja-gereja dengan anggota dibawah 100 orang cenderung 

akan kesulitan keuangan dan berpotensi besar untuk ditutup. Apabila kapasitas 200 orang dipakai 

lima kali kebaktian pada hari Minggu, maka ada potensi 800 orang memberi persembahan yang 

dapat digunakan untuk Tumbuh Kembang, meningkatkan kualitas pelayanan, berarti 

meningkatkan mutu kehidupan anggota gereja, para pemimpin, dan masyarakat sekitarnya.  

 

 

Proyeksi Perhitungan 

 

1. Gereja Lokal 

Kita mulai dengan gereja lokal dengan target anggota 1000 orang.  

Di kota kecil atau pinggiran kota lebih memungkinkan membangun gereja dengan kapasitas 1000 

tempat duduk. Dengan jumlah dana yang sama, maka kemungkinan di tengah kota besar hanya 

mampu membeli atau membangun gedung gereja dengan kapasitas 200 orang. Maka untuk 

mencapai kapasitas 1000 orang, kebaktian diselenggarakan lima kali. 

 

Mari kita lihat perhitungan dampak keuangan didasarkan jumlah anggota. Perhitungan ini 

didasarkan perkiraan biaya di kota besar. 

 

a. Gereja kapasitas 100 orang. 

Rata-rata hadir 40 orang. 

Jumlah persembahan bulanan rata-rata Rp 10 juta. 

Anggap gereja sudah dibeli lunas, maka pengeluaran untuk gedung adalah utilitas dan servis. 

Anggap biaya utilitas dan servis sekitar Rp 2,5juta. 



Maka dana yang sisa untuk Pendeta dan Pengerja dan untuk lainnya Rp 7,5juta. 

Misalkan Pendeta 1, wakil/pegerja 2, lainnya 3. Bagaimana Anda membagi yang Rp7,5juta.  

Pendeta Rp 2,5 juta, untuk wakil Rp 3 juta, untuk lainnya 2 juta.  

Apakah mungkin gereja seperti itu melaksanakan Tumbuh Kembang? Secara sumber daya 

keuangan akan sulit. Belum lagi kapasitas pemimpin dan pengerjanya sulit untuk 

meningkatkannya kalau tidak didukung adanya dana.  

 

Apa jalan keluarnya?  

a. Maksimalkan kapasitas yang ada, kejar 100 x 5 menjadi lima kali kebaktian. 

b. Kerja sama dengan gereja/orang lain untuk mengisi kekosongan jam kebaktian. 

c. Sewakan ruang dan waktu yang ada, gunakan dananya untuk meningkatkan kapasitas 

Pendeta dan Pengerja, tetap berdoa tetapi dibutuhkan hikmat dan tindakan yang realistis.  

 

b. Gereja dengan kapasitas 200 

Rata-rata hadir 100 orang. 

Jumlah persembahan bulanan rata-rata Rp 25 juta. 

Anggap gereja sudah dibeli lunas, maka pengeluaran untuk gedung adalah utilitas dan servis. 

Anggap biaya utilitas dan servis sekitar Rp 5juta. 

Maka dana yang sisa untuk Pendeta dan Pengerja dan untuk lainnya Rp 20juta. 

Misalkan Pendeta 1, wakil/pegerja 2, lainnya 3. Bagaimana Anda membagi yang Rp20juta.  

Pendeta Rp 6juta, untuk wakil Rp 8juta, untuk lainnya 6juta.  

Apakah mungkin gereja seperti itu melaksanakan Tumbuh Kembang? Secara sumber daya 

memungkinkan, tetapi sangat terbatas. Maka perlu inovasi dan kreativitas untuk meningkatkan 

potensi.  

 

Apa jalan keluarnya?  

a. Maksimalkan kapasitas yang ada, kejar 200 x 5 menjadi lima kali kebaktian. 

b. Kerja sama dengan gereja/orang lain untuk mengisi kekosongan jam kebaktian. 

c. Sewakan ruang dan waktu yang ada, gunakan dananya untuk meningkatkan kapasitas 

Pendeta dan Pengerja, tetap berdoa tetapi dibutuhkan hikmat dan tindakan yang realistis.  

 

Bagaimana kalau mampu menjangkau 1000 orang anggota dengan kapasita gereja yang ada: 

Jumlah persembahan bulanan rata-rata Rp 250 juta. 

Anggap biaya utilitas dan servis sekitar Rp 25juta. 

Maka dana yang sisa untuk Pendeta dan Pengerja dan untuk lainnya Rp 225juta. 

Misalkan Pendeta 1, wakil 2, pengerja 5, Staf 10, lainnya. Bagaimana Anda membagi yang 

Rp225juta.  



Pendeta Rp 25juta, untuk wakil Rp 10juta, untuk pengerja Rp 25juta, staf Rp 50juta, lainnya 

115juta.  

Anda melihat kelonggaran dan keleluasaan keuangan yang dimiliki gereja yang memaksimalkan 

potensinya? Ya, mereka memiliki kebebasan finansial yang sangat mampu untuk membiayai 

Tumbuh Kembang gereja. 

 

2. Gereja dalam Lingkup Sinode 

Bagaimana mencapai angka sejuta? Menunjukkan atau menampilkan bagaimana caranya 1000 

berubah menjadi sejuta ada ribuan caranya. Lebih banyak lagi faktor yang memungkinkannya 

terwujud atau tidak. Secara manajemen kita masuk dalam teknik proyeksi. Itu termasuk dalam 

fungsi perencanaan yang memiliki arti melaksanakan proses bergerak maju dalam waktu melalui 

membayangkan peristiwa masa depan, atau perkiraan berdasarkan asumsi tertentu atau tren 

masa lalu. 

 

Landasan kita bergerak dan menghitung itulah yang disebut asumsi, artinya suatu anggapan fakta 

yang terjadi. Dalam memproyeksikan Tumbuh Kembang GKKI saya menggunakan asumsi berikut 

(data diperoleh dari berbagai informasi yang diberikan oleh para pemimpin / Pdt GKKI). 

 

Data/Tren masa lalu: 

1991 jumlah anggota GKKI = 50 orang 

1999 jumlah anggota GKKI = 1000 orang 

2019 jumlah anggota GKKI = 11000 orang (saya bulatkan dari informasi sekitar 11500, lebih 

konservatif) 

Dari 1991 menuju 1999 = 9 tahun 

Dari 1999 menuju 2019 = 20 tahun 

Dari 1991 menuju 2019 = 30 tahun 

 

Trend pertumbuhan 1991 hingga 2019 = 730% per tahun. 

Trend pertumbuhan 1991 hingga 1999 = 211% 

Trend pertumbuhan 1999 hingga 2019 = 50%. 

 

Untuk apa gunanya trend pertumbuhan?  

Jawabnya untuk membantu kita memproyeksikan gambaran di masa depan. 

Bagaimana cara menghitung trend?  

Jawabnya: jumlah tahun terakhir dikurangi jumlah tahun awal dibagi jumlah tahun awal dikali 

seratus persen. 

 

Contoh: trend 1999 hingga 2019. 



Jumlah tahun = 20 

Jumlah tahun akhir = 11000 

Jumlah tahun awal = 1000 

Penambahan = 11000 – 1000 = 10000 

Penambahan per tahun = 10000/20 = 500 

Persentase penambahan per tahun = 500/1000x100% = 50% 

Trend pertumbuhan 1999 ke 2019 adalah meningkat = ((10000/1000) x 100%))/20 = 50%.  

 

Trend masa lalu yang kita gunakan untuk memproyeksikan adalah 1999 hingga 2019, yaitu 

selama 20 tahun. Mengapa? Karena tahun 1999 adalah akhir Visi itu dibagikan oleh Pendiri 

kepada saya. Tahun 2019 saya diperintahkan Tuhan untuk kembali ke rumah (setelah 

dikonfirmasi selama 6 bulan, rumah itu bagi saya adalah GKKI. Silahkan baca Tentang Penulis). 

 

Dengan hanya data di atas, kapan sejuta anggota GKKI akan dicapai berdasarkan proyeksi trend 

masa lalu? Perhitungannya adalah sebagai berikut: 

 

Jumlah anggota yang akan dicapai tahun akhir: 1000000 (sejuta) 

Jumlah anggota sebagai titik awal proyeksi: 11000 (sebelas ribu) 

Penambahan selama proses Tumbuh Kembang = sejuta kurang sebelas ribu = 989.000 

Trend pertumbuhan tahunan masa lalu = 50% 

Jumlah tahun dibutuhkan mencapai sejuta dengan trend pertumbuhan dua puluh tahun terakhir 

adalah: 10 tahun. Lihat perhitungan di bawah ini: 

 

Tahun Anggota Awal Tahun Pertumbuhan 50%  Anggota Akhir Tahun  

2020 11000   5500   16500 

2021 16500   8250   24750 

2021 24750   12375   37125 

2022 37125   18562   55687 

2023 55687   27843   83530 

2024 83530   41765   125295 

2025 125295  62647   187942 

2026 187942  93971   281913 

2027 281913  140957  422870 

2028 422870  211435  634305 

2029 634305  317152  951457 

2030 951457  475728  1427185 

*beberapa kali dilakukan pembulatan ke bawah 

 



(Catatan angka 50% dan 10 tahun akan berubah jika anggota sekarang diperhitungkan lebih dari 

11000). 

Kalau kita ikut trend pertumbuhan selama 1999 hingga 2019 sebesar 50% per tahun, berapakah 

jumlah anggota GKKI pada tahun 2030? Jawabnya: 1427185 (satu juta empat ratus dua puluh 

tujuh ribu seratus delapan puluh lima) orang. 

Rumusnya: Anggota 2030 = Anggota 2020 akhir x (1+50%)^11 

 

Artinya setiap anggota yang sekarang perlu menambah dengan menarik 1 orang menjadi anggota 

GKKI setiap dua tahun sekali. Apakah ini sulit? Secara umum bukan sulit, sepertinya setiap dua 

tahun bawa 1 orang itu mudah. Alkitab menunjukkan kepada kita hal itu dapat dicapai. Lihatlah 

Kisah Para Rasul. Bagaimana caranya? Secara teoritis saya sudah tunjukkan di atas. Secara 

praktek GKKI sudah menunjukkannya dalam angka. Secara mujizat mari kita doakan bersama.  

 

Sebelum memberikan usulan TINDAKAN AKSI untuk TUMBUH KEMBANG GKKI, mari kita pelajari 

dengan akal sehat tentang mujizat.  

 

Namun ada yang perlu dikritisi. Trend jangka panjang kalau dibandingkan per termin periode 

(1991-1999; 1999-2019) mengalami penurunan. 730% menurun menjadi 211% menurun lagi 

menjadi 50%. Kalau memperhatikan angka ini, kelihatan kemampuan GKKI menambah anggota 

semakin kurang. Lihatlah antara 211% menjadi 50%, terjadi penurunan 76%. Kalau tren ini 

berlanjut, maka kemampuan GKKI di tahun 2020 menuju 2030 ada kemungkinan hanya sebesar 

11%. Artinya kemamampuan seorang anggota GKKI menambah anggota baru hanya 1 orang 

dalam 10 tahun. Ini sangat menyedihkan, arahnya menunjukkan gereja tingkat 1. Kalau ini terjadi 

anggota GKKI tahun 2030 hanya sekitar 24000 orang. Untuk mencapai sejuta dibutuhkan waktu 

sekitar 48 tahun. 

 

Apa prioritas untuk dilakukan gereja lokal GKKI? Jawabnya adalah: Setiap Pendeta dan Pengerja 

harus meresapi dan memiliki Visi Pendiri GKKI menjadi misi masing-masing untuk Tumbuh 

Kembang. Dorong dalam khotbah dan percakapan dalam setiap kesempatan supaya setiap 

anggota mengajak keluarga atau teman yang belum jadi anggota menghadiri ibadah dan 

pertemuan GKKI. Setiap anggota wajib “memaksa diri sendiri secara sukarela” untuk membawa 

jiwa baru minimal setiap tiga bulan sekali ke GKKI. Untuk memotivasi, menginspirasi, dan 

membekali serta melengkapi supaya para Pendeta dan Pengerja serta Anggota mampu mengajak 

orang baru mengikuti kegiatan GKKI sangat disarankan untuk membentuk Tim Tumbuh Kembang 

di Gereja Lokal masing-masing, kemudian mengikutsertakan setiap orang dalam 

Pelatihan/Pemberdayaan yang diselenggarakan oleh GKKI Training Center. Tunjuk penanggung 

jawab dari Tim Tumbuh Kembang untuk berhubungan dan berkonsultasi dengan GKKI Training 

center. Silahkan gunakan Formulir Kontak  



Kirimkan Pesan Kepada Kami 
di halaman beranda https://churchgrowdevelop.business/ supaya kita berdiskusi menemukan 

format/sistem pemberdayaan yang paling sesuai dengan gereja lokal Anda. 

 

Mengkonversi Mujizat dalam Tumbuh Kembang GKKI 
 

Mukjizat Yesus adalah perbuatan adikodrati yang dikaitkan dengan Yesus dalam teks-teks Kristen 

dan Islam. Mayoritas adalah penyembuhan iman, pengusiran setan, kebangkitan, kontrol atas 

alam dan pengampunan dosa. Dalam Injil Sinoptik (Markus, Matius, dan Lukas), Yesus menolak 

memberikan tanda ajaib untuk membuktikan otoritasnya. 

 

Beberapa mujizat dalam Alkitab dapat membangkitkan inspirasi, semangat, kekuatan, keteguhan 

hati, dan iman kita untuk bertindak. Kami percaya bahwa Tuhan ingin Gereja-Nya beroperasi 

dalam kuasa Allah yang super-alami. Alkitab dipenuhi dengan cerita dan kisah tentang mukjizat 

Allah. Jika Anda pernah bertanya-tanya berapa banyak mukjizat yang ada dalam Alkitab, kami 

membuat daftar berikut. 

 

Mukjizat Dalam Perjanjian Lama 

1. Penciptaan - Kejadian 1: 1–27 

2. Pengubahan Henokh - Kejadian 5:24 

3. Air Bah - Kejadian 7: 17-24 

4. Kebingungan berbahasa lidah di Babel-Kejadian 11: 3–9 

5. Orang Sodom buta - Kejadian 19:11 

6. Kota Sodom dan Gomora hancur - Kejadian 19: 24–25 

7. Istri Lot berubah menjadi tiang garam - Kejadian 19:26 

8. Keledai berbicara dengan suara manusia - Bilangan 22: 21–35 

9. Semak berapi tapi tidak terbakar - Keluaran 3: 3 

10. Tongkat Musa diubah menjadi seekor ular - Keluaran 4: 3–4, 30 

11. Tangan Musa mengalami kusta - Keluaran 4: 6–7, 30 

12. Tongkat Harun berubah menjadi ular - Keluaran 7: 8-10 

13. Sungai berubah menjadi darah - Keluaran 7: 20–25 

14. Katak - Keluaran 8: 1–15 

15. Nyamuk - Keluaran 8: 16–19 

16. Lalat - Keluaran 8: 20-24 

17. Penyakit sampar ternak - Keluaran 9: 1–7 

18. Bisul - Keluaran 9: 8-12 

19. Hujan es - Keluaran 9: 18–24 

20. Belalang - Keluaran 10: 1–20 
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21. Kegelapan - Keluaran 10: 21–23 

22. Anak sulung orang Mesir mati - Keluaran 12: 29-30 

23. Pilar awan dan api - Keluaran 13: 21–22; 14: 19–20 

24. Menyeberangi Laut Merah - Keluaran 14: 21–23 

25. Air pahit yang dipermanis - Keluaran 15:25 

26. Manna - Keluaran 16: 13–36 

27. Air dari batu di Rephidim - Keluaran 17: 5–8 

28. Amalek dikalahkan - Keluaran 17: 9-13 

29. Api aneh pada pengorbanan Harun - Imamat 9:24 

30. Nadab dan Abihu dihancurkan - Imamat 10: 1–2 

31. Pengadilan Israel dengan api - Bilangan 11: 1–3 

32. Kusta Miriam - Bilangan 12: 10–15 

33. Korah dan gengnya dihancurkan dengan cara yang tidak wajar - Bilangan 16: 31-35 

34. Orang yang sungut-sungut dihancurkan oleh wabah yang menghancurkan - Bilangan 16: 

41–50 

35. Tongkat Harun berbunga - Bilangan 17: 8 

36. Air dari batu di Kadesh - Bilangan 20: 8–11 

37. Ular tembaga menyembuhkan banyak orang yang digigit ular yang berapi-api - Bilangan 

21: 9 

38. Jordan terbelah secara supernatural - Yosua 3: 14–17 

39. Kejatuhan Yerikho - Yosua 6: 6–20 

40. Guntingan bulu domba Gideon berair dan kering - Hakim 6: 37–40 

41. Matahari dan Bulan berdiri diam - Yosua 10: 12–14 

42. Malaikat dalam nyala api - Hakim-hakim 13:20 

43. Singa dibunuh oleh Simson - Hakim 14: 5–6 

44. Tiga puluh orang Filistin terbunuh oleh Simson - Hakim-hakim 14:19 

45. Air dari liang batu Lehi - Hakim 15:19 

46. Gerbang kota diangkut oleh Simson - Hakim-hakim 16: 3 

47. Rumah Dagon ditarik oleh Simson - Hakim 16: 29–30 

48. Dagon jatuh di hadapan Tabut - 1 Samuel 5: 1–12 

49. Orang-orang Bet-Semes dihancurkan - 1 Samuel 6: 19-20 

50. Hujan deras dan guruh - 1 Samuel 12:18 

51. Kematian Uza yang misterius - 2 Samuel 6: 6–7 

52. Tangan Yerobeam lumpuh dan dipulihkan - 1 Raja-raja 13: 4–6 

53. Mezbah pecah abu tercurah di Betel - 1 Raja-raja 13: 5 

54. Kekeringan diperintahkan oleh Elia - 1 Raja-raja 17: 1; Yakobus 5:17 

55. Elia diberi makan oleh gagak - 1 Raja-raja 17: 4–6 

56. Minyak dan makanan janda secara supernatural bertambah - 1 Raja 17: 12–17 



57. Putra janda dibangkitkan dari kematian - 1 Raja-raja 17: 17–23 

58. Pengorbanan dikonsumsi oleh api - 1 Raja-raja 18:38 

59. Hujan sebagai jawaban atas doa - 1 Raja-raja 18:41 

60. Kapten dihancurkan oleh perintah api Elia - 2 Raja 1: 9-12 

61. Yordania dibagi oleh mantel Elia - 2 Raja 2: 8 

62. Elia diangkat ke surga dengan kereta berapi - 2 Raja 2:11 

63. Yordania dibagi oleh Elisa dengan mantel Elia - 2 Raja 2:14 

64. Air jadi sehat di Yerikho - 2 Raja 2: 20–22 

65. Pengejek muda Elisa yang terkoyak oleh beruang - 2 Raja 2:24 

66. Parit terisi air dan kelihatan seperti darah untuk Yosafat - 2 Raja-raja 3: 16-20 

67. Bejana-bejana Janda dipenuhi minyak - 2 Raja-Raja 4: 1–7 

68. Anak Perempuan Sunem bangkit dari kematian - 2 Raja-Raja 4: 19–37 

69. Maut/racun dihilangkan dari makanan dalam kuali - 2 Raja-Raja 4: 38–41 

70. Ratusan diberi makan dengan 20 roti dan ada sisanya- 2 Raja-Raja 4: 42–44 

71. Naaman sembuh dari kusta - 2 Raja 5: 10–14 

72. Gehazi dipukul dengan kusta - 2 Raja 5:27 

73. Kapak mengapung - 2 Raja 6: 5–7 

74. Rencana Ben-Hadad diungkapkan - 2 Raja-raja 6: 8–13 

75. Tentara Suriah dikalahkan - 2 Raja-raja 6: 18-20 

76. Kebangkitan melalui sentuhan dengan tulang-tulang Elisa - 2 Raja-raja 13:21 

77. Pasukan Sennecherib dihancurkan oleh malaikat - 2 Raja-raja 19:35 

78. Hizkia disembuhkan - 2 Raja-raja 20: 7 

79. Bayang-bayang kembali ke jam matahari - 2 Raja 20:11 

80. Uzia menderita kusta - 2 Tawarikh 26: 16–21 

81. Tiga pria dibebaskan dari tungku api - Daniel 3: 19–27 

82. Daniel dibebaskan dari sarang singa - Daniel 6: 16–23 

83. Pelestarian Yunus di dalam perut ikan selama 3 hari - Yunus 2: 1–10 

 

Mujizat Dalam Perjanjian Baru 

84. Air menjadi anggur di Kana - Yohanes 2: 1–11 

85. Putra bangsawan disembuhkan di Kana - Yohanes 4: 46–54 

86. Kristus berlalu tanpa terlihat melalui kerumunan orang di Nazaret - Lukas 4: 28–30 

87. Iblis di rumah ibadat diusir di Kapernaum - Markus 1: 23–26 

88. Ibu mertua Petrus sembuh di Kapernaum - Matius 8: 14–17 

89. Menjala ikan banyak di Danau Galilea - Lukas 5: 1–11 

90. Kusta dibersihkan di Kapernaum - Matius 8: 1-4 

91. Penyakit ayan disembuhkan di Kapernaum - Matius 9: 1–8 

92. Pria yang lumpuh disembuhkan di Yerusalem - Yohanes 5: 1–9 



93. Tangan lumpuh dipulihkan di Galilea - Matius 12: 10–13 

94. Hamba Centurion disembuhkan dari kelumpuhan di Kapernaum - Matius 8: 5–13 

95. Putra janda dibangkitkan di Nain - Lukas 7: 11–17 

96. Iblis diusir di Galilea - Matius 12: 22–23 

97. Badai berhenti di danau Galilea - Matius 8: 23–27 

98. Dua iblis yang mengusai seorang pria disembuhkan di Gadara - Matius 8: 28–34 

99. Putri Yairus bangkit dari kematian - Matius 9:23 

100. Wanita dengan pendarahan disembuhkan - Matius 9: 20-22 

101. Orang buta disembuhkan - Matius 9: 27–31 

102. Roh bisu diusir di Kapernaum - Matius 9: 32–33 

103. Lima ribu diberi makan secara supernatural - Matius 14: 15–21 

104. Berjalan di laut - Matius 14: 25–33 

105. Anak perempuan Siro-Fenesia sembuh - Matius 15: 21–28 

106. Empat ribu orang yang diberi makan secara supernatural - Matius 15: 32–39 

107. Transfigurasi Kristus - Matius 17: 1–6 

108. Uang bea bait Allah disediakan secara supranatural -Matius 17: 24–27 

109. Orang tuli dan bisu sembuh - Markus 7: 31–37 

110. Orang buta disembuhkan - Markus 8: 22-26 

111. Iblis diusir dari anak laki-laki -Mark 9: 14–29 

112. Mukjizat oleh tujuh puluh - Lukas 10:17 

113. Sepuluh penderita kusta dibersihkan - Lukas 17: 11–19 

114. Yesus berlalu tanpa terlihat melalui kerumunan di Bait Suci - Yohanes 8:59 

115. Orang yang buta sejak lahir sembuh - Yohanes 9: 1–7 

116. Lazarus bangkit dari kematian - Yohanes 11: 38-44 

117. Wanita dengan kelemahan sembuh - Lukas 13: 11–17 

118. Orang sakit busung air sembuh - Lukas 14: 1–6 

119. Dua orang buta sembuh di Yerikho - Lukas 18: 35–43 

120. Pohon ara dikutuk dan layu - Markus 11: 12–14 

121. Telinga Malkhus sembuh - Lukas 22: 50–51 

122. 153 ekor ikan dijala - Yohanes 21: 1–14 

123. Kebangkitan Kristus - Lukas 24: 6 

124. Penampakan Kristus bagi Maria Magdalena - Markus 16: 9 

125. Penampakan Kristus kepada wanita-wanita lain -Matius 28: 9 

126. Penampakan Kristus bagi dua murid - Lukas 24: 15–31 

127. Penampakan Kristus kepada Petrus -1 Korintus 15: 5 

128. Penampakan Kristus kepada sepuluh rasul (Thomas absen) - Yohanes 20: 19-24 

129. Penampakan Kristus kepada sebelas rasul (Thomas ada sekarang) - Yohanes 20: 

126–28 



130. Penampakan Kristus bagi tujuh murid sedang memancing - Yohanes 21: 1–24 

131. Penampakan Kristus kepada sebelas rasul di Galilea - Matius 28: 16–17 

132. Penampakan Kristus bagi lima ratus saudara lelaki - 1 Korintus 15: 6 

133. Penampakan Kristus bagi Yakobus - 1 Korintus 15: 7 

134. Penampakan Kristus kepada sebelas rasul pada hari Kenaikan - Kisah Para Rasul 1: 

2–9 

135. Pencurahan Roh Kudus - Kis. 2: 1–14 

136. Penampakan Kristus kepada Paulus pada pertobatannya - Kisah Para Rasul 9: 1–5; 

1 Korintus 15:18 

137. Orang lumpuh disembuhkan oleh Petrus - Kisah Para Rasul 3: 6 

138. Kematian Ananias dan Safira - Kisah 5: 5, 10 

139. Banyak orang sakit yang disembuhkan oleh Petrus - Kisah 5:15 

140. Para rasul dibebaskan dari penjara melalui intervensi malaikat - Kisah 5:19; 12: 7–

11 

141. Mukjizat besar Stefanus - Kisah 6: 8 

142. Visi Stefanus yang sekarat tentang Kristus - Kisah 7: 55–56 

143. Filipus mengusir roh jahat - Kisah Para Rasul 8: 6–13 

144. Visi Ananias - Kisah 9:10 

145. Penglihatan Paulus pulih - Kisah 9: 17–18 

146. Eneas sembuh dari kelumpuhan - Kisah 9:34 

147. Dorkas hidup kembali - Kisah 9:40 

148. Visi Cornelius - Kisah Para Rasul 10: 3–4, 30–32 

149. Visi Petrus - Kisah Para Rasul 10: 9–20 

150. Nubuat Agabus - Kisah 11:28; 21:11 

151. Petrus dibebaskan dari penjara oleh intervensi malaikat - Kisah Para Rasul 12: 7–

11 

152. Elymas buta - Kisah 13:11 

153. Orang lumpuh disembuhkan oleh Paulus - Kisah 14:10 

154. Damsel dibebaskan dari roh jahat di Listra- Kisah 14:10 

155. Visi Paulus dalam perjalanan ke Damaskus - Kisah 16: 9 

156. Gempa bumi membebaskan Paul dan Silas - Kisah Para Rasul 16: 25–26 

157. Karunia bahasa roh - Kisah 19: 6 

158. Mukjizat khusus oleh Paulus - Kisah 19: 11-12 

159. Roh jahat mengalahkan tujuh putra Skewa - Kisah 19: 13–16 

160. Eutikus hidup kembali - Kisah 20:10 

161. Paul tidak terluka oleh gigitan ular beludak - Kisah Para Rasul 28: 5 

162. Ayah Publius sembuh - Kisah 28: 8 

163. Visi John tentang Patmos - Wahyu 1: 9; 22:21 



164. Tak terhitung mukjizat Kristus yang tidak dicatat tetapi disaksikan oleh para rasul 

- Yohanes 20:30; lih. Kisah Para Rasul 10: 38–39 

 

Satu persamaan dari semua mujizat yang terjadi melalui/oleh tindakan manusia adalah dia 

(manusia itu) bertindak lebih dahulu kemudian Tuhan mewujudkan apa yang 

diinginkan/diucapkan/diminta terjadi. Jadi mujizat terjadi ketika Anda, sesuai iman, 

meminta/berdoa supaya yang Anda minta/doakan/perintahkan itu terjadi. Ini rahasianya. 

 

Pertama, tepatnya apa itu mukjizat? Orang-orang menggunakan istilah itu dengan agak longgar 

— sering kali, sama sekali tidak dalam pengertian Alkitab. Dan ciri-ciri apa yang 

mengidentifikasikan mukjizat dan membedakannya dari fenomena alam? Jika orang hanya tahu 

apa yang harus dicari dalam menyatakan keajaiban, mereka pasti akan sadar bahwa perbuatan 

supernatural tidak dilakukan di zaman ini. Karena dimaksudkan untuk kepentingan manusia, 

padahal mujizat terjadi untuk kepentingan Tuhan. 

 

Kedua, apa desain dari "keajaiban" yang dijelaskan secara dramatis dalam Alkitab? Dan 

bagaimana mereka yang menunjukkan “tanda-tanda” ini memilikinya? Lebih lanjut, apakah 

Alkitab itu sendiri berisi informasi apa pun, apakah pajangan ajaib akan abadi, yaitu, sampai akhir 

zaman, atau apakah itu akan terbatas pada rentang sejarah yang relatif singkat sesuai maksud 

Tuhan sendiri pada masa itu? 

 

Akhirnya, jika mukjizat sejati bukan bagian dari dunia dewasa ini, bagaimana seseorang 

menjelaskan prestasi yang dipamerkan oleh apa yang disebut "penyembuh iman" modern? Ini 

adalah pertanyaan yang dijawab dalam buku ini sehingga mujizat yang sama bekerja untuk 

menumbuhkembangkan GKKI dari 11000 menjadi sejuta anggota. 

 

Mukjizat adalah operasi ilahi yang melampaui apa yang biasanya dianggap sebagai hukum alam; 

itu tidak dapat dijelaskan atas dasar alami. 

 

Mukjizat yang dicatat dalam Alkitab terbagi dalam beberapa kategori. Contoh-contoh berikut 

bersifat ilustratif, meskipun tentu saja tidak lengkap. Anda dapat memasukkan daftar mujizat di 

atas ke dalam salah satu kategori di bawah ini: 

 

Pertama, ada tindakan penciptaan supernatural. Kegiatan penciptaan tertentu dilakukan oleh 

firman Allah (Ibrani 11: 3); Dia hanya berbicara, dan itu terjadi (Mazmur 33: 9). Jelas, jenis 

tindakan ilahi ini tidak diduplikasi saat ini karena proses penciptaan alam semesta material 

disimpulkan/telah selesai pada akhir minggu awal sejarah bumi (Kejadian 2: 1-2). 

 



Kedua, ada mukjizat yang melibatkan penangguhan sementara dan lokal hukum yang mengatur 

alam. Yesus menenangkan badai ganas di Danau Galilea (Matius 8: 23-27), dan, pada kesempatan 

lain, ia berjalan di atas air danau (Yohanes 6: 16-21). 

 

Ketiga, ada tanda-tanda yang melibatkan penyembuhan tubuh fisik manusia. Orang buta dibuat 

untuk melihat (Yohanes 9: 1-7), dan orang lumpuh berjalan (Kis. 3: 1-10). 

 

Keempat, ada tanda-tanda yang menunjukkan kuasa ilahi atas kematian. Lazarus, mati empat 

hari, dibangkitkan (Yohanes 11: 43-44), dan, tentu saja, kebangkitan Kristus adalah dasar dari 

sistem Kristen (1 Korintus 15: 16-19). 

 

Kelima, beberapa keajaiban zaman Perjanjian Baru berkaitan dengan pengusiran roh-roh jahat 

yang masuk ke dalam tubuh manusia (Matius 12: 22ff). Ini adalah bukti dari fakta bahwa kuasa 

Juruselamat lebih unggul daripada kekuatan Setan. 

 

Keenam, pameran otoritas ilahi terlihat dalam manipulasi hal-hal material tertentu. Kristus 

mengubah air menjadi anggur (Yohanes 2: 1-11), dan melipatgandakan roti dan ikan seorang 

anak, sehingga ribuan orang diberi makan (Yohanes 6: 1-14). 

 

Ketujuh, kekuatan ajaib ditunjukkan di kerajaan tumbuhan dan hewan. Keledai Bileam berbicara 

dengan suara seorang laki-laki (Bilangan 22:28), dan Tuhan Yesus, dalam pelajaran yang berkaitan 

dengan penghancuran Yerusalem yang akan datang, menghancurkan pohon ara dengan hanya 

sepatah kata dari mulutnya (Matius 21:19).  

 

Ada satu poin terakhir dari presentasi ini yang perlu ditekankan dengan penuh semangat. Tidak 

ada dugaan mukjizat yang dilakukan hari ini oleh Pentakosta Karismatis, atau orang-orang dari 

persuasi “Kristen” yang serupa, yang tidak dapat ditiru oleh berbagai aliran sesat dan sekte non-

Kristen. Mereka yang mempraktikkan Ilmu Kristen, Mormonisme, Katolik, Meditasi 

Transendental, Yoga, Penyembuhan Psikis, Scientology, New Age Crystal Healing, dll., mengklaim 

jenis tanda yang sama dengan Pentakosta Karismatis. Faktanya, lebih dari 20 juta orang Amerika 

setiap tahunnya melaporkan pengalaman mistik (termasuk penyembuhan) dalam kehidupan 

mereka (Psychology Today 1987, 64). 

 

Karena Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa tujuan mukjizat, sebagaimana dibuktikan pada 

zaman Alkitab, adalah untuk mengkonfirmasi pesan yang diberitakan, maka, untuk 

membenarkan sistem yang Kristen lakukan, beberapa contoh dugaan kerja mukjizat 

menunjukkan bahwa Tuhan telah mengotentikasi semua ini. Sistem yang saling bertentangan 

menyedihkan? Pikirkan implikasi dari hal itu — terutama mengingat penegasan Paulus bahwa 



Allah bukanlah penulis kebingungan (1 Korintus 14:33). Artinya setiap mujizat dalam Alkitab 

terjadi untuk menunjukkan kehadiran Kuasa Tuhan. Tetapi ketika seorang pendeta atau gereja 

memaksakan supaya terjadi mujizat misalnya kesembuhan tetapi motivasinya untuk menarik 

minat orang hadir dalam atau menjadi anggota gerejanya, maka kemungkinan besar disana ada 

kepalsuan. Istilah hukum kemungkinan terjadi penipuan terhadap orang banyak. Contoh paling 

nyata, dimanakah gereja yang mempraktekkan healing ministry mengumumkan telah 

menyembuhkan pasien korban covid-19? Yang ada fakta menunjukkan para pendeta dan 

anggota jemaat bahkan mahasiswa teologia dari gereja ini yang banyak menjadi korban! Bukan 

hanya membingungkan, tetapi tragis!  

 

Ada banyak bukti bahwa mukjizat sejati dilakukan oleh orang-orang yang ditunjuk secara ilahi 

pada abad pertama. Tidak ada bukti apa pun bahwa keajaiban seperti itu sedang direplikasi di 

zaman modern ini. Bahkan di GKKI sendiri pun yang mempraktekkan doa puasa penyembuhan 

belum dapat kita membanggakan hasil mujizat yang terjadi. Jadi bagaimana ini mujizat? 

 

Kalau begitu kesimpulan ilmiah tentang mujizat, apa yang kita lakukan untuk Tumbuh Kembang 

GKKI? Jawabnya kita lakukan sesuai dengan contoh yang sudah ada dalam kapasitas kita sebagai 

manusia biasa yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Kita meniru Gereja yang sudah berhasil 

Tumbuh Kembang dan mengujinya dengan Firman Tuhan dalam Alkitab. Bila penemuan model 

kita yang dilandasi belajar dari mereka yang sudah lebih dahulu berhasil ternyata didukung oleh 

Firman Tuhan dalam Alkitab/bible secara umum dan Roh Kudus tidak menimbulkan penolakan 

dalam hati kita yang ditandai dengan suasana surgawi: kebenaran, damai sejahtera, sukacita dan 

kuasa oleh Roh Kudus, maka mari kita lakukan sesuai dengan apa yang diajarkan dalam buku ini 

mulai dari Bab 1 sampai dengan Bab 9. 

 

Gereja Yang Berhasil Tumbuh Kembang Melayani Secara Holistik 
 

Apa yang menarik atau mendorong orang mengikuti suatu ajakan apapun? Jawabnya kebutuhan 

mereka. Kebutuhan utama orang adalah tersedia alat atau cara untuk memenuhi kebutuhannya. 

Bukankah itu yang ditawarkan oleh Tuhan yang tertulis dalam Alkitab, bahwa Tuhan memenuhi 

kebutuhan manusia. Silahkan baca nats yang dikutip berikut.  

 

Tuhan Memenuhi Kebutuhan Anda 

 

Matius 11:28 

Marilah kepada-Ku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan 

memberi kelegaan  kepadamu. 

 



Yohanes 10:10b 

Tetapi Aku datang supaya manusia mempunyai hidup bahkan mempunyai hidup yang 
berlimpah-limpah. 
 

Filipi 4:19 ESV  

Dan Tuhan saya akan menyediakan setiap kebutuhan Anda sesuai dengan kekayaanNya dalam 

kemuliaan dalam Kristus Yesus. 

 

Matius 6: 8 ESV  

Jangan seperti mereka, karena Bapamu tahu apa yang kamu butuhkan sebelum kamu bertanya 

kepadaNya. 

 

1 Yohanes 5: 14-15 ESV 

Dan ini adalah kepercayaan yang kita miliki terhadapNya, bahwa jika kita meminta sesuatu sesuai 

dengan kehendakNya, Dia mendengar kita. Dan jika kita tahu bahwa Dia mendengar kita dalam 

apa pun yang kita minta, kita tahu bahwa kita memiliki permintaan yang telah kita minta 

kepadaNya. 

 

Matius 6:33 ESV  

Tetapi pertama-tama cari Kerajaan Allah dan kebenaranNya, dan semua hal ini akan ditambahkan 

kepada Anda. 

 

Yeremia 29:11  

Karena Aku tahu rencana yang Aku miliki untukmu, demikianlah firman Tuhan, rencana untuk 

kesejahteraan dan bukan untuk kejahatan, untuk memberimu masa depan dan harapan. 

 

Roma 8: 37-39 ESV 

Tidak, dalam semua hal ini kita lebih dari pemenang melalui Dia yang mencintai kita. Karena aku 

yakin bahwa baik kematian maupun kehidupan, malaikat atau penguasa, atau hal-hal yang hadir 

atau hal-hal yang akan datang, atau kekuatan, atau ketinggian atau kedalaman, atau apa pun 

dalam semua ciptaan, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah dalam Kristus Yesus, 

Tuhan kita. 

 

Ibrani 11: 6 ESV  

Dan tanpa iman tidak mungkin menyenangkanNya, karena siapa pun yang mendekat kepada 

Allah harus percaya bahwa Ia ada dan bahwa Ia memberi ganjaran bagi mereka yang mencari 

Dia. 

 



Yohanes 14:13 ESV 

Apa pun yang Anda minta dalam namaKu, ini akan Aku lakukan, agar Bapa dimuliakan di dalam 

Anak. 

 

Yohanes 3: 16-17 ESV  

Karena Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga Ia memberikan Anak-Nya yang tunggal, supaya 

siapa pun yang percaya kepadaNya tidak boleh binasa tetapi memiliki hidup yang kekal. Karena 

Allah tidak mengutus PutraNya ke dunia untuk mengutuk dunia, tetapi agar dunia dapat 

diselamatkan melalui Dia. 

 

Ibrani 13: 5 ESV  

Jaga hidup Anda bebas dari cinta uang, dan puas dengan apa yang Anda miliki, karena Dia 

berkata, "Aku tidak akan pernah meninggalkanmu atau membiarkanmu." 

 

Keluaran 20:17 ESV 

“Jangan mengingini rumah sesamamu; jangan mengingini istri sesamamu, atau hamba laki-

lakinya, atau hamba perempuannya, atau lembunya, atau keledainya, atau apa pun milik 

tetanggamu." 

 

1 Petrus 2: 1-25 ESV 

Jadi singkirkan semua kejahatan dan semua tipu daya, kemunafikan, iri hati, dan semua fitnah. 

Seperti bayi yang baru lahir, merindukan susu rohani yang murni, bahwa dengan itu Anda dapat 

tumbuh menjadi keselamatan — jika memang Anda telah merasakan bahwa Tuhan itu baik. 

Ketika Anda datang kepadaNya, sebuah batu hidup yang ditolak oleh manusia tetapi di mata Allah 

yang dipilih dan berharga, Anda sendiri seperti batu hidup sedang dibangun sebagai rumah 

rohani, menjadi imamat kudus, untuk mempersembahkan kurban rohani yang dapat diterima 

oleh Allah melalui Yesus Kristus. ... 

 

Banyak ayat-ayat dari Alkitab yang berbicara tentang kebutuhan hidup manusia. Boleh dibilang 

bahwa Alkitab sebenarnya semua berbicara untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam 

persekutuannya dengan Tuhan. 

 

Pemenuhan Kebutuhan 

Dalam Kitab Kejadian bumi dan segala isinya diciptakan Tuhan lebih dahulu baru manusia. 

Mazmur berkata bahwa bumi diciptakan untuk didiami oleh manusia. Jadi semua kebutuhan 

manusia ada dan sudah disediakan oleh Tuhan di bumi. 

 



Dari sudut pandang holistik, manusia terdiri dari roh jiwa dan tubuh. Roh merupakan sumber 

kehidupan manusia sekaligus menghubungkan manusia dengan Roh Allah, roh manusia dan roh 

lainnya. Roh manusia lama telah tercemar oleh dosa, baik dosa keturunan maupun dosa selama 

manusia itu hidup. Manusia lama adalah manusia batin yaitu jiwa manusia yang didiami oleh roh 

yang belum lahir baru. Untuk menjadi manusia baru, menjadi manusia ilahi, maka manusia 

membutuhkan Roh Yesus dan Roh Kudus. Ini kebutuhan hidup kekal. 

 

Jiwa manusia terbentuk ketika napas kehidupan diembuskan oleh Tuhan ke dalam tanah yang 

dibuat oleh Tuhan menjadi tubuh manusia. Jiwa ini berisi kehendak, pikiran, dan perasaan. 

Banyak kebutuhan manusia yang perlu disediakan untuk memenuhi kebutuhan jiwanya. 

Contohnya pengetahuan untuk pikirannya, kemuliaaan untuk kehendaknya, dan kelembutan dan 

kedamaian untuk perasaannya.  

 

Sedangkan untuk tubuh harus dipenuhi kebutuhan dasar, yang paling jelas adalah sembako, 

pakaian, perumahan, transportasi, kemunikasi, sekolah, gedung pertemuan.  

 

Semua yang kita sebutkan di atas lebih menekankan kebutuhan individu orang perorangan. 

Manusia sebagai kehidupan individu juga adalah bagian dari kehidupan sosial. Sehingga, selain 

kebutuhan pribadi individunya juga ada kebutuhan pribadi sosialnya. Contohnya menjadi 

anggota keluarga, berumah tangga, mempunyai anak, menjadi anggota gereja, kelompok social 

lainnya sesuai perkembangan zamannya. 

 

Jadi, apakah gereja harus memenuhi semua kebutuhan secara holistic? Jawabnya ya kalau gereja 

itu masih percaya dan mendasarkan pengajarannya pada Alkitab/Bible dalam berbagai versinya. 

Bagaimana kalau gereja hanya bicara kebutuhan rohani yang dipersempit dengan hadir selama 

satu setengah jam seminggu sekali di gereja? Gereja seperti itu jelas tidak memahami Alkitab 

atau memahami tetapi dengan sengaja korupsi, yaitu mengurangi atau memotong pengajaran 

dan perintah yang tertulis didalamnya. Gereja seperti ini juga pasti memiliki segudang 

argumentasi untuk membenarkan pengajaran dan tindakannya. Tidak perlu kita mengadili dan 

menghakimi gereja seperti itu. Satu-satunya cara adalah membangun dan menjalankan Gereja 

yang melakukan pekerjaan holistik, yang memenuhi semua kebutuhan manusia selama dia hidup 

di bumi ini. 

 

Sepuluh tahun lalu (2010) saya menyelesaikn disertasi doctoral saya untuk memperoleh gelar 

Doctor Holistic Ministry (MhD). Sepuluh tahun belakangan saya mendalami Injil Kerajaan, dan 

berkesimpulan apa yang saya pelajari dalam holistic ministry ternyata sudah tercakup dalam Injil 

Kerajaan. 

 



Injil Kerajaan Sebagai Dasar Pelaksanaan Pelayanan Gereja 
  

Injil apa yang diberitakan hari ini? Sebenarnya ada beberapa Injil yang berbeda. Ingat, jenis Injil 

yang kita percayai dan ajarkan secara langsung menentukan jenis murid yang dihasilkan. Jika kita 

tidak memberitakan Injil Alkitab, kita memberitakan apa yang disebut Paulus sebagai Injil yang 

berbeda. Injil yang berbeda menuntun pada Kristus yang berbeda, gereja yang berbeda, Kristen 

yang berbeda, dan budaya yang berbeda. Hasilnya Anda bukan Kristen. 

 

Ada usulan enam Injil diajarkan dengan jelas hari ini, dan masing-masing menciptakan murid yang 

berbeda. Ke enamnya adalah: 

1. Injil pengampunan akan menghasilkan murid yang memilih kudus dan pasif. 

2. Injil tinggal Perjanjian Lama dan Baru yang membantu orang yang membutuhkan akan 

menghasilkan murid Kristus yang mengakomodasi budaya kebenaran yang benar adalah 

pilihan yang tidak dapat membedakan mana kebenaran sesungguhnya. 

3. Injil kemakmuran akan menghasilkan murid yang menuntut hak dan pengelolaan Tuhan. 

4. Injil konsumen akan menghasilkan murid yang ingin memuaskan kebutuhan rohaninya 

secara kedagingan dan berpegang pada kebenarannya sendiri. 

5. Injil kebenaran akan menghasilkan murid yang merasa benar sendiri dan teologia 

kesombongan serta memisahkan misi diri sendiri. 

6. Injil Kerajaan akan menghasilkan murid Kristus yang mengikuti Yesus Kristus, para aktivis, 

pengikut yang secara intensif belajar dan praktek hidup sebagaimana Yesus hidup.  

 

Misalnya, jika Anda mengkhotbahkan Injil konsumen yang berfokus pada barang dan jasa 

keagamaan untuk memuaskan nafsu rohani Anda yang tersedia melalui Kristus, Anda akan 

menciptakan murid konsumen. Murid semacam ini hampir tidak berguna bagi Kristus dan 

pekerjaannya. Atau jika Anda mengajarkan Injil yang benar yang secara legalistik berfokus pada 

kinerja yang terukur, Anda akan menciptakan murid yang legalistik. 

 

Sebagian besar gereja berniat menghasilkan murid-murid yang matang dan bereproduksi, tetapi 

ini pada umumnya tidak terjadi dalam kenyataan. Jawabannya jelas. Kami berusaha yang tidak 

mungkin. Kita tidak dapat menciptakan murid yang matang dari orang-orang Kristen yang 

percaya pada Injil konsumen atau Injil legalistik — atau Injil lain apa pun kecuali Injil Kerajaan. 

Mencoba melakukan itu seperti mendorong batu besar ke atas, karena kami berusaha membuat 

orang bertindak dengan cara seperti Kristus tanpa memperbaiki apa yang sebenarnya mereka 

percayai. 

 

Apa yang bisa kita sebut sebagai Injil Kerajaan paling baik menangkap pemberitaan tentang Yesus 

dan gereja mula-mula. Inilah Injil yang pertama kali diumumkan oleh Yohanes Pembaptis: 



“Bertobatlah, karena Kerajaan Sorga sudah dekat” (Mat. 3: 2). Yesus juga memberitakan Injil ini: 

“Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobat dan percaya kabar baik!" (Markus 1:15). Sampai 

kenaikanNya, murid-murid Yesus mengharapkan Dia untuk mendirikan kerajaan (Kisah Para Rasul 

1: 5–8). Gereja mula-mula juga mengharapkan hal ini selama tiga puluh tahun setelahnya, hingga 

hari-hari terakhir Paulus. “Selama dua tahun berikutnya, Paulus tinggal di Roma dengan biaya 

sendiri. Dia menyambut semua yang mengunjunginya, dengan berani menyatakan Kerajaan Allah 

dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang mencoba untuk menghentikannya” 

(Kisah Para Rasul 28: 30–31 NLT). Yesus berjanji bahwa Injil “Kabar Baik tentang Kerajaan ini akan 

diberitakan ke seluruh dunia, sehingga semua bangsa akan mendengarnya; dan akhirnya akan 

datang” (Mat. 24:14). 

 

Apakah Injil Kerajaan itu? Ini adalah proklamasi aturan dan pemerintahan Kristus atas seluruh 

kehidupan yang tertulis dalam Alkitab mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Berita baik ini dimulai 

dengan penciptaan, pemilihan Nuh untuk meneruskan spesies manusia, panggilan Abraham 

menjadi Sahabat Allah, pemilihan Yakub hingga pembebasan Israel kuno sebagai bangsa yang 

menjadi umat Allah dan janjiNya untuk menyelamatkan manusia dari kerajaan kegelapan, 

keputusasaan, dosa, dan kematian melalui seorang Mesias. Ini adalah pengumuman bahwa 

Mesias yang dijanjikan telah datang sebagai Yesus, yang adalah Raja yang telah lama dinantikan 

yang akan duduk di atas takhta Allah.  

 

Oleh karena Dia kita memiliki akses ke kehidupan kekal, dan kita berada di bawah 

pemerintahanNya dengan mengikuti Dia dan menjadi murid-muridNya. Dari Dia kita belajar 

bagaimana menjalani hidup kita semaksimal mungkin. Berita baiknya adalah bahwa tidak 

masalah jika kita orang Yahudi atau bukan Yahudi, budak atau orang merdeka, pria atau wanita. 

Yesus datang untuk kita. Dia hidup untuk kita, mati untuk kita, dibangkitkan dari kematian untuk 

kita, dan akan kembali untuk kita dan mendamaikan semua hal untuk diriNya sendiri. Mereka 

yang mengikutiNya akan hidup di hadapannya, di bawah pemerintahanNya. Mereka yang 

menolakNya akan selamanya ada terlepas dari kehadiranNya yang penuh kasih, yang disebut 

neraka. Tuhan terbaik yang dapat dilakukan bagi mereka yang tidak menyukainya atau berhasrat 

untuk bersamanya. 

 

Injil Kerajaan memanggil kita untuk menjadi murid. Menjadi murid Yesus, belajar dariNya dan 

tunduk kepada pimpinan dan pengajaranNya. Ini adalah norma dan bukan pengecualian atau 

pilihan. Itu memanggil kita untuk menjadi murid Kristus dan belajar dariNya bagaimana menjalani 

hidup kita seolah-olah Dia menjalani kehidupan itu. Jika dia tukang ledeng, tukang ledeng seperti 

apa dia? Jika dia seorang akuntan, akuntan seperti apa dia nantinya? Jika dia seorang pengusaha, 

pengusaha seperti apa dia nantinya? Jika dia seorang aparatur (Negara atau swasta), aparatur 

seperti apa dia nantinya? Ini adalah Injil untuk kehidupan nyata. 



 

Jika [Yesus] datang hari ini seperti yang Dia lakukan saat itu, Dia dapat menjalankan misinya 

melalui sebagian besar pekerjaan yang layak dan berguna. Dia bisa menjadi juru tulis atau 

akuntan, penjaga di toko perangkat keras, tukang reparasi komputer, bankir, editor, dokter, 

pelayan, guru, pekerja pertanian, teknisi laboratorium, pengusaha, aparatur sipil Negara atau 

pekerja konstruksi. Dia bisa menjalankan layanan pembersihan rumah atau memperbaiki mobil. 

 

Dengan kata lain, jika Yesus datang hari ini, Dia bisa melakukan apa yang Anda lakukan. Dia bisa 

saja tinggal di apartemen atau rumah Anda, mengerjakan seperti pekerjaan Anda, memiliki 

pendidikan dan prospek hidup, dan tinggal bersama keluarga, lingkungan, dan waktu Anda. Tak 

satu pun dari ini akan menjadi halangan paling kecil untuk jenis kehidupan abadi yang menurut 

sifatNya dan menjadi tersedia bagi kita melalui Dia. Kehidupan manusia kita, ternyata tidak 

dihancurkan oleh kehidupan Allah tetapi dipenuhi di dalamnya dan Dia ada di dalamnya. 

 

Injil kerajaan berbicara kepada orang-orang biasa dan membawa transformasi ke kehidupan 

biasa ketika orang-orang mendengarkan dan menaati ajaran-ajaran Yesus. Ini adalah Injil yang 

Yesus sampaikan kepada orang-orang biasa dan berhubungan dengan pengalaman mereka 

sehari-hari. Ya, kita perlu mengingatkan orang-orang tentang latar belakang penciptaan, 

pemilihan Nuh, pemanggilan Abraham, kisah Israel dari seorang pribadi Yakub menjadi satu 

bangsa pilihan, dan memasukkan ajaran para rasul. Tetapi inti dari Injil ini membawa kita pada 

mengenal, mengikuti, dan menaati Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari di bumi dan dunia ini. 

 

Bagaimana GKKI Mempraktekkan Injil Kerajaan 
Pelatihan yang sudah dirancang dan diluncurkan oleh GKKI Training Center bertujuan 

memfasilitasi/moderasi/mentorship/melatih/memberdayakan/melengkapi para pemimpin 

gereja, para pendeta, para pengerja, dan calon dalam berbagai pilihan yang tersedia melalui situs 

https://churchgrowdevelop.business/ salah satunya adalah KOHLET. 

 

KOHLET adalah singkatan dari Kingdom of Heaven Leadership Training. Istilah ini terinspirasi dari kata 

Qohelet dalam bahasa Ibrani yang berarti Pengkhotbah (Kitab Pengkhotbah dalam Alkitab). 

 

KOHLET dirancang untuk membuka gereja baru, atau mengelola gereja agar bertumbuh 

berkembang lebih pesat. Kehidupan Surga di bumi mulai dapat Anda masuki dengan 

bergabung dalam KOHLET. 

KOHLET adalah kenderaan Anda menuju Kerajaan Surga di bumi. 
KOHLET adalah aktivitas meningkatkan kapasitas Anda dalam periode waktu tiga 
bulanan yang memiliki rangkaian berjenjang (KOHLET-1 s.d. KOHLET-10 dst) secara 
berkelanjutan. 
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KOHLET berisi pemberdayaan dan fasilitasi kepemimpinan Gereja mulai dari Pemula 
(Trainee Leader) sampai dengan tingkat Kementerian Internasional (International 
Pastor). 
KOHLET adalah usaha melengkapi kompetensi: PENGETAHUAN, KETRAMPILAN, 
SIKAP dan KEBIASAAN HIDUP sebagai pemimpin (raja) dalam Kerajaan Surga di Bumi. 
KOHLET adalah upaya memaksimalkan dan mengoptimalkan operasional PANGGILAN 
HIDUP. 
KOHLET berfungsi mendayagunakan berbagai jaringan yang menyediakan SUMBER 
DAYA untuk dapat MEMULAI dan TUMBUH KEMBANG GEREJA mencapai SKALA 
KESEJAHTERAAN KELAS MENENGAH PERKOTAAN. 
KOHLET bagi beberapa orang yang sangat berbakat dan diberkati dapat menjadi sarana 
mencapai MASYARAKAT KELAS ATAS. 
KOHLET berarti menjalani kehidupan berdasarkan MODEL dan TELADAN yang 
diajarkan oleh TUHAN YESUS KRISTUS, PARA RASUL, Raja-Raja dan Para Pemimpin 
dalam Alkitab (BIBLE). 
KOHLET mendorong Anda mengadopsi dan memodifikasi pengalaman Gereja-Gereja di 
seluruh dunia yang memulai membangun Gereja dari kurang sepuluh orang hingga 
mencapai ratusan ribu anggota, dan memiliki harta kekayaan ratusan milyar sampai 
beberapa triliun rupiah, di bawah satu orang Gembala sepanjang masa pelayanannya. 
 

Dua pelajaran yang paling penting untuk Tumbuh Kembang Gereja yang dapat diaplikasikan oleh 

GKKI adalah System Ware dan My Kingdom Account. 

 

System Ware 

Dalam sistem ware sendiri ada 12 topik aplikasi salah satunya adalah sistem operasi. Kami 

memperkenalkan APOSTOLIC DISCIPLES MAKER diberi kode ADM127721 yang diformulasikan sebagai 

berikut: 

12+7+72+1 = 92 = 11 = 2 = Yesus Kristus 

12x7x72x1 = 6048 = 9 = BUAH + KARUNIA ROH KUDUS  

 

Dalam kepengurusan Majelis (BPH Sinode atau Majelis Daerah) dibutuhkan: 

 

12 orang yang merepresentasikan ke-12 Rasul untuk menjadi tiang atau soko guru jemaat. 

Mereka puncak pimpinan yang merancang dan memutuskan serta memastikan pelayanan 

Tumbuh Kembang GKKI berjalan sempurna mencapai sejuta anggota dalam 1000 jemaat lokal. 

 

7 orang merepresentasikan para wanita yang mendampingi dan menyediakan kebutuhan Yesus 

dan rombongannya. 7 orang ini yang menjalankan semua kegiatan penunjang, seperti dijalankan 

Orang Lewi dalam Perjanjian Lama. 7 pemimpin yang diangkat melayani meja pada zaman para 

Rasul. Mereka memastikan tersedia barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan fisik dan 

material yang dibutuhkan oleh keseluruhan jemaat. Termasuk merancang, membeli atau 

membangun gedung gereja beserta semua perlengkapan dan peralatannya, memelihara dan 



merawatnya, menjual atau membongkarnya.. Membuat proyeksi kebutuhan gedung gereja, 

sumber pembiayaan, mengelolaan penggalangan dana, membangun dan membelanjakan dana 

sesuai anggaran, membangun dan mengelola usaha-usaha yang diperuntukkan untuk 

mendukung pelayanan gereja termasuk lapangan kerja, tempat investasi, dan sumber 

penghasilan bagi para anggota jemaat. 

 

72 orang merepresentasi ke 70 atau 72 murid yang lain yang diutus oleh Yesus. 72 orang ini 

menjadi pemimpin kota-kota besar di Indonesia yang membawahi 1000 jemaat lokal, sesuai 

jumlahnya di kota masing-masing. Merekalah yang merancang dan mewujudkan Tumbuh 

Kembang GKKI di kotanya berdasarkan pengarahan dari 12 dan pasokan sumber daya yang 

disediakan oleh 7. 

 

Roh Kudus mewakili Allah dan Tuhan Yang Esa adalah satu-satunya penguasa dan pemimpin 

harian untuk setiap pemimpin dari 12, 7, 72 dan setiap jiwa anggota jemaat atas dan dalam Nama 

Yesus Kristus. GKKI merupakan bagian gereja universal di seluruh muka bumi adalah milik Yesus 

Kristus. Untuk Ketua/Penguasa Pelaksana (Eksekutif) Harian dijalankan oleh Roh Kudus. 

 

Untuk menentukan 12, 7, 72 perlu dituangkan secara tertulis dengan jelas, ringkas, dan padat 

dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga GKKI. Demikian juga visi misi dan nilai-

nilainya perlu mencerminkan Visi Pendiri untuk Tumbuh Kembang seribu kali lipat. Perlunya 

ditetapkan oleh Sidang Sinode Raya suatu Keputusan untuk Tumbuh Kembang dalam Struktur 

Permanen yang sejajar dengan Pengurus Sinode, merupakan Lembaga/Badan Pendamping yang 

otonom tetapi wajib bekerja sama dengan Pengurus dalam setiap jenjang. 

 

Untuk lebih lengkap dan jelas perlu pelatihan dan penyempurnaan terus menerus dari system 

ware ini. Kami persilahkan dan undang semua jajaran GKKI untuk berkomunikasi via 

https://churchgrowdevelop.business/ 

 

My Kingdom Account. 

MKA merupakan catatan lengkap setiap jiwa/orang yang bergabung dalam keluarga besar GKKI. 

Semacam turunan dari Kitab Kehidupan dan yang serupa di surga. 

 

My Kingdom Account (MKA) terdiri dari dua topik: My Kingdom Life (MKL) dan My Kingdom 

Performance (MKP). 

 

MKL merupakan catatan Kehidupan dan keterlibatan dalam Kerajaan Surga mulai sebagai Warga hingga 

Minister Kerajaan. 

MKLW0   untuk pendatang baru, calon warga, new bie, guest, general worship, celeberations 
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MKLW1  Warga Kerajaan Surga yang tergabung dalam Home Church,  persiapan untuk menjadi 

Leader untuk Warga yang yang menyelenggarakan Home Church di rumahnya;  persiapan untuk 

menjadi Trainee Grower Developer yang memimpin Home Church di rumah orang lain. 

MKLA  Persiapan melalui Training, Mentorship, dan Practical untuk menjadi New Grower Developer. 

MKLB   Persiapan melalui Training, Mentorship, dan Practical untuk menjadi Experienced Grower 

Developer. 

MKLC  Persiapan melalui Training, Mentorship, dan Practical untuk menjadi Pastor District. 

MKLD  Persiapan melalui Training, Mentorship, dan Practical untuk menjadi Pastor Regent/City. 

MKLE  Persiapan melalui Training, Mentorship, dan Practical untuk menjadi Pastor Province. 

MKLF  Persiapan melalui Training, Mentorship, dan Practical untuk menjadi Pastor National. 

   

My Kingdom Performance 

MKP mengatur dan mencatat semua kinerja pekerjaan pelayanan Gereja baik Lokal, Daerah, 

maupun Sinode. Juga  mengatur dan mencatat semua kinerja pekerjaan pelayanan para pimpinan 

Gereja, termasuk aktivis dan magang, mulai dari yang terendah sampai tertinggi. 

 

Baik MLK maupun MKP akan dibuat secara elektronik real time online sehingga memudahkan 

bagi setiap orang yang berwenang untuk memanfaatkannya. 

 

Dalam MKL dan MKP tercakup semua apa yang dikerjakan oleh GKKI sehingga mudah untuk 

memantau dan mengantisipasi hambatan dan solusi serta mempercepat Tumbuh Kembang 

Gereja sesuai yang diamanatkan oleh Visi Pendiri. 

 

Pembuatan system ware dalam program computer dan online beserta aplikasinya adalah 

pekerjaan yang besar, membutuhkan waktu yang lama, membutuhkan tenaga ahli dan trampil, 

dan tentunya membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit untuk membangun, merawat, 

mengupdate, memperbaiki dan mengoperasionalkannya. 

 

Untuk mewujudkan ini dibutuhkan komitmen persetujuan dan partisipasi aktif untuk semua 

anggota keluarga besar GKKI. Keputusan ini harus dimulai dari menyempurnakan AD/ART, 

pembuatan Keputusan-Keputusan Pengurus Sinode yang searah dan saling mendukung. Sekali 

lagi ini pekerjaan besar. 

 

Penulis dan pengusul MIMPI BESAR GKKI ini membutuhkan legalitas dan dukungan sepenuhnya. 

Sampai itu terjadi, silahkan pelajari apa yang tertulis di sini dan mari kita diskusikan, bahas, 

lengkapi, dan sempurnakan sehingga dapat kita aktifkan untuk mendukung pelayanan kita. Sekali 



lagi, apa yang tertuang dalam buku ini hanyalah alat bantu pekerjaan pelayanan GKKI untuk 

tumbuh kembang. Alat perlu terus disempurnakan berdasarkan pengalaman penggunanya. Ini 

perjalanan panjang. 

 

Bagi Anda, baik dari lingkungan GKKI ataupun dari luar, yang merasakan cocok dan menyetujui 

apa yang dituangkan dalam buku ini, kami undang untuk bergabung dalam TIM BUMBUH 

KEMBANG GKKI. Silahkan sampaikan keinginan Anda melalui Formulir Kontak di halaman 

beranda https://churchgrowdevelop.business/ 
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