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APA TUJUAN MENGAPA KITA ADA? 
 

 

“Pergilah dan jadikanlah semua bangsa murid-muridKu, baptislah mereka dalam nama Bapa dan 

Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka untuk menuruti semua yang telah Kuperintahkan 

kepadamu” (Mat. 28: 19-20). ~ Yesus  

  

Dikenal sebagai bapak manajemen modern dan penulis lebih dari 30 buku, Peter Drucker 

mendorong pentingnya organisasi memahami misinya. Dalam salah satu bukunya yang paling 

kuat (dan terpendek), Lima Pertanyaan Paling Penting yang Akan Pernah Anda Tanyakan Tentang 

Organisasi Anda, Drucker mengatakan bahwa pertanyaan pertama dan paling penting adalah:  

 

 "Apa misi Anda?" atau  

 "Apa bisnis inti Anda?" atau  

 "Mengapa Anda ada?"  

 "Misi mengatakan mengapa Anda melakukan apa yang Anda lakukan," Drucker 

menjelaskan, "bukan dengan cara bagaimana Anda lakukan itu."  

 

Dia sama-sama bersemangat bahwa "bagaimana apa yang Anda lakukan" secara alami mengalir 

dari misi inti yang jelas dan ringkas. Drucker, yang mencurahkan banyak waktunya untuk 

membantu gereja, sangat percaya bahwa "rencana itu dimulai dengan sebuah misi."  

 

Tanggung jawab mendasar kepemimpinan adalah memastikan semua orang mengetahui misi, 

memahami, dan menjalankannya. Jadi di Gereja:  

 

 Apa tujuan atau misi kita?  

 Cara lain untuk mengajukan pertanyaan itu adalah, "Mengapa kita melakukan apa yang 

kita lakukan?" dan,  

 "Pada akhirnya, untuk apa kita ingin diingat?"  

 

Jawaban kita untuk semua pertanyaan ini haruslah panggilan yang jelas: membuat murid yang 

alkitabiah.  

 

Misi inti lainnya akan membawa kita keluar jalur dan gagal mengarah pada tumbuh kembang dan 

gerakan gereja yang sehat. Jika kita ingin membangun budaya dan visi untuk tumbuh kembang 



yang dapat dipahami dan dijalani, kita harus mulai dengan memastikan tujuan inti atau misi kita 

benar secara Alkitabiah dan sebenarnya mampu menghasilkan tumbuh kembang yang sehat.  

 

Contoh Gerakan Kapel Harapan, Ralph Moore tahu satu atau dua hal tentang memuridkan. 

Berawal dari 12 orang pada tahun 1971, gerakan Hope Chapel kini telah melayani  lebih dari 2.300 

gereja ditanam hingga saat ini. Menjadikannya salah satu dari beberapa gereja Tingkat 5 di 

Amerika Serikat. Pembuatan murid adalah jantung dari Hope Chapel. Moore mengatakan bahwa 

memuridkan adalah 90 persen dari gerakan ini.  

 

Moore berbagi cerita awal dari hari-hari denominasinya. Dikenal sebagai "orang yang menanam 

gereja" dalam denominasi, Moore bekerja keras untuk meyakinkan gereja-gereja besar dalam 

denominasi untuk menanam gereja. Mereka lakukan penanaman gereja. Mereka mencurahkan 

sumber daya ke semua gereja ini. Lebih banyak sumber daya daripada yang kita miliki — dan 

sebagian besar gagal. Saya membuat semua orang dalam denominasi kita tertarik untuk 

menanam gereja. Segera saya menyadari bahwa itu adalah hal yang salah untuk dilakukan karena 

mereka tidak menjadikan murid sebagai inti mereka. Mereka tidak membuat murid.  

 

Pembuatan murid sangat penting untuk tumbuh kembang. Pada awalnya, kita mulai memuridkan 

orang dan melihat mereka memuridkan orang lain. Pikirkan tentang peristiwa-peristiwa stadion 

besar yang bisa diisi oleh Yesus atau gereja raksasa yang dipimpinnya atau jaringan internasional 

yang bisa dibagikannya kepada orang lain. Tetapi perintah Yesus jelas: "Pergi dan jadikan murid." 

Yesus tidak mengajarkan: “kumpulan mereka di satu tempat!” 

 

Selama tiga tahun di bumi, Dia membuat model pemuridan dan membuat pemurid. Dia 

kemudian memerintahkan mereka untuk melakukan hal yang sama. Ketika Dia menyelesaikan 

pekerjaan-Nya di bumi, Yesus memberi tahu para murid-Nya, "Seperti Bapa telah mengutus Aku, 

Aku mengutus kamu" (Yohanes 20:21). Segera setelah itu, Dia memberikan Amanat Agung-Nya 

untuk pergi dan memuridkan sampai ke ujung bumi.  

 

Jadi misi atau tujuan kita jelas:  "Pembuatan Murid!" atau "Membuat Pembuat Murid!" Untuk 

lebih sepenuhnya menangkap dorongan atau impuls "pergi" dari perintah Pendiri kita, kita juga 

dapat memperluas tujuannya: Membuat murid yang membuat murid yang menanam gereja yang 

menanam gereja. 

 

Dengan asumsi kita merangkul tujuan inti ini, pertanyaan paling penting adalah:  

 

 “Murid macam apa yang kita buat?”  



 Apakah kita menghasilkan murid-murid Alkitabiah yang menjadikan murid yang 

menanam gereja yang menanam gereja?  

 Atau apakah kita sebagian besar menjadi Kristen kultural yang memberi makan 

pertumbuhan numerik kita, tetapi tidak menjadikan murid yang berkembang biak?  

 Apakah kita menghasilkan pengikut yang sepenuhnya menyerah dan menempatkan Yesus 

di pusat kehidupan mereka — prioritas mereka, keluarga mereka, pekerjaan mereka, 

uang mereka, dll — atau  

 Apakah kita hanya meyakinkan orang untuk percaya kepada Yesus tetapi tidak menyerah 

kepada Yang Mulia?  

 Apakah kita memobilisasi gerakan misionaris untuk membawa kepenuhan Yesus ke dalam 

setiap celah dan relung masyarakat?, atau  

 Apakah kita menumbuhkan pasukan hadirin gereja yang memberikan satu jam hingga dua 

jam dari diri mereka sendiri setiap minggu?  

 

Pertanyaan-pertanyaan ini sulit tetapi penting untuk dihadapi. Merenungkan dan menjawabnya 

sangat penting untuk membangun fondasi yang diperlukan untuk tumbuh kembang.  

 

Apakah murid alkitabiah benar-benar inti yang menggerakkan apa yang Anda lakukan sebagai 

gereja dan bagaimana Anda melakukan semua yang Anda lakukan? 

 

 
 

 

 

 

 



PEMBUATAN MURID:  

DIMENSI PERTAMA DAN KRITIS dari TUMBUH KEMBANG  

 

Menciptakan Budaya Pembuatan Murid 
Inti dari setiap gerakan tumbuh kembang adalah pembuatan murid. Panggilan umum atau 

keseluruhan yang dibagikan oleh semua orang Kristen, di mana saja, sepanjang waktu, adalah 

mengikuti perintah Yesus. Kita menjadi murid yang membuat murid di mana pun kita berada! 

Dalam suratnya kepada gereja di Efesus, Paulus memberi tahu kita bahwa kita dipanggil untuk 

memiliki kepenuhan Yesus di dalam kita dan untuk membawa kepenuhan itu kepada orang lain 

ketika kita menjadi murid, di mana pun kita berada. Jika kita ingin memahami mengapa kita tidak 

melihat gerakan tumbuh kembang eksponensial di beberapa Negara dunia, kita harus mulai 

dengan melihat kualitas pembuatan murid kita. 

 

Menambah dan Melipatgandakan Murid  
Kita dapat melihat pembuatan murid melalui lensa menambahkan murid (membuat orang 

bertobat) dan mereproduksi murid (membuat murid dari orang lain). Jalan untuk menambah 

murid adalah berhubungan dengan orang-orang, memperkenalkan mereka kepada Yesus, dan 

membawa mereka sampai pada titik menerima-Nya sebagai Tuhan — adalah titik masuk untuk 

menjadikan murid-murid Alkitab. 

 

Terlepas dari strategi, model, dan pendekatan khusus kita, kita menambahkan orang ke gerakan 

Kristen satu pengikut pada satu waktu. Kita tidak bisa mengubahnya, kita juga tidak boleh 

mencoba. Begitulah Pendiri kita mendesainnya.  

 

Bayi dalam iman kemudian menjadi dewasa secara rohani dan kemudian mereproduksi diri 

mereka sendiri, mengulangi siklus. "Penambahan" dan "pembuatan" bekerja bersama. Mereka 

yang jauh dari Tuhan menjadi murid yang memberikan pengabdian penuh mereka untuk menjadi 

lebih seperti Yesus dan memiliki kepenuhan-Nya di dalam mereka.  

 

Dalam proses menjadi murid yang lebih dewasa, mereka secara alami memuridkan orang lain. 

Memperbanyak diri dengan orang lain. Murid-murid yang menjadikan murid seperti yang 

dilakukan Yesus adalah bahan bakar dari gerakan tumbuh kembang. Sayangnya, dalam budaya 

pertumbuhan berorientasi penambahan kita, kita membajak metode alami ini.  

 

Pertimbangkan tiga tekanan ini:  



1. Kita mengganti (alih-alih menambah) penambahan dengan metode strategi pertumbuhan 

buatan manusia kita (misalnya, penjangkauan, pemasaran, layanan hari Minggu, 

program, khotbah yang luar biasa, dll.).  

2. Banyak gereja bergumul dengan penginjilan versus pemuridan. Beberapa gereja menjadi 

begitu fokus pada upaya pra-penginjilan bersama untuk membuat orang yang bertobat 

sehingga membuat murid tidak pernah menjadi tertanam ke dalam DNA gereja. Anda 

mungkin menyebutnya ketidakseimbangan yang signifikan antara penginjilan dan 

pemuridan versus pendekatan yang seimbang dan terpadu. Kita perlu membingkai ulang 

penginjilan dalam konteks pemuridan. Kita tidak harus berhenti membagikan Kabar Baik, 

tetapi inilah kesepakatannya: Penginjilan dilakukan sepanjang jalan ketika kita melakukan 

pemuridan. Amanat Agung hanya tentang memuridkan bangsa. Tahu apa yang terjadi? 

Sewaktu Anda memuridkan orang, penginjilan terjadi karena dilakukan dalam konteks 

pemuridan.  

3. Akhirnya, kita bergumul dengan tekanan antara menjadikan murid Alkitab atau orang 

Kristen budaya. Mungkinkah kita berpikir bahwa kita berfokus pada Yesus dan membuat 

murid-murid Alkitab ketika dalam kenyataannya kita fokus pada membuat orang Kristen 

yang kultural? Bagian normal dari proses pematangan murid-murid Alkitab adalah dengan 

memuridkan orang lain. Satu menjadi banyak. Bandingkan dengan budaya Kristen. 

Mereka mengkonsumsi. Tambahkan satu dan terus memberi mereka makan untuk 

membuat mereka bahagia. Ketika bayi rohani tidak pernah sepenuhnya dewasa dan 

bereproduksi, agama Kristen budaya memutus siklus reproduksi alami. Sebagai 

kompensasi, kita akhirnya menggandakan strategi pertumbuhan tambahan kita 

(pemasaran, penjangkauan, program, dll.). Kegilaan terjadi ketika kita menggandakan 

upaya kita untuk terus menambahkan lebih banyak untuk meningkatkan jumlah kita. Jika 

standar kita adalah mengumpulkan sejumlah besar pencari spiritual dan Kristen kultural 

tanpa ketekunan yang sama untuk menjadikan murid-murid Alkitab yang menjadikan 

murid, kita akan sangat kecewa dengan kurangnya tumbuh kembang kita. 

 

Dengan menjadikan murid-murid Alkitab, kita menjadi lebih efektif dalam membawa kepenuhan 

Yesus ke setiap sudut komunitas kita. Pada akhirnya mengirim murid untuk pergi dan 

melipatgandakan gereja baru yang menciptakan kapasitas yang lebih besar untuk pertumbuhan 

Kerajaan yang sehat. Menjadikan orang Kristen kultural juga meningkatkan upaya kita. Sayangnya 

dengan energi menyamping yang menyemangati kapasitas tumbuh kembang kita.  

 

Ada enam elemen dalam gerakan tumbuh kembang (disebut mDNA). Dua elemen pertama, 

adalah "Yesus adalah Tuhan" dan "membuat murid." Dengan penuh semangat mendukung 

penyerahan radikal, sepenuh hati kepada Yesus dengan membuat murid menyerap semua yang 

kita katakan dan lakukan. 



 

Banyak praktik kita saat ini tampaknya salah jalan. Kita tampaknya membuat kompleks gereja 

dan pemuridan terlalu mudah. Kekristenan tanpa pemuridan selalu merupakan Kekristenan 

tanpa Kristus. Pembuatan murid sangat penting untuk tumbuh kembang Tingkat 5 baik di gereja 

Anda dan Gereja pada umumnya. MIMPI BESAR membantu Anda menilai di mana gereja Anda 

saat ini (Sebenarnya) dan di mana Anda ingin berada (Aspirasional). Ini mencakup daftar 

pertanyaan untuk menilai bagaimana gereja Anda melakukan dalam menjalani tujuan inti dari 

pemuridan kita. Sumber GRATIS dan melakukan penilaian status tukem gereja Anda silahkan 

kunjungi https://www.lemsakti.net/  dan https://churchgrowdevelop.business/ 

 

MEMBANGUN KAPASITAS UNTUK PEMBUATAN MURID:  

DIMENSI KEDUA DARI TUMBUH KEMBANG  

Menciptakan Budaya Tumbuh kembang 

 

Jadi kita telah menetapkan bahwa misi inti kita adalah membuat murid yang sehat (menambah 

dan membuat murid alkitabiah). Membuat murid yang sehat adalah fondasi penting untuk Gereja 

Pengganda Tingkat 5. Tetapi membuat murid sendiri tidak menjamin tumbuh kembang.  

 

Kita juga perlu membangun infrastruktur yang diperlukan untuk memperluas dan mendukung 

konteks pemuridan kita. Kapasitas adalah karakteristik fisik yang memungkinkan pertumbuhan 

di masa depan.  

 

Perhatikan tulang-tulang di tubuh kita. Mereka bertambah besar saat Anda tumbuh. Mengapa? 

Dibutuhkan tulang yang lebih besar untuk menopang tubuh yang lebih besar. Tulang kita adalah 

salah satu elemen kunci bagaimana tubuh secara alami membangun kapasitas untuk mendukung 

pertumbuhan di masa depan. Semakin besar tulang kita, semakin banyak ukuran dan berat yang 

bisa kita dukung. Anda tahu besi cor? Besi tulangan yang dijadikan penguat tiang penopang 

bangunan? Semakin besar dan tinggi bangunan, semakin besar dan kuat besi cornya. 

 

Setiap gereja (dan organisasi) membangun kapasitas. Itu alami. Namun, pertanyaan kuncinya 

adalah, "Apa jenis kapasitas yang kita bangun?"  

 

Pikirkan tentang bagaimana Yesus menghabiskan tiga tahun membangun kapasitas inti untuk 

gerakan terbesar dalam sejarah. Dengan menanamkan DNA Injil untuk pemuridan menjadi 12 

pengikut yang menyerah kepada Yang Mulia, Dia membangun kapasitas. Ke-12 pemimpin itu 

meneruskan kode genetik kepada orang lain yang melakukan hal yang sama untuk orang lain di 

jalur mereka. Syukur, bukan hanya 12 yang dibangun Yesus … ada 7 perempuan, 72 murid yang 

lain, ada 7 pelayan meja, ada Paulus dengan teman-teman pelayannya. Semua punya kapasitas. 

https://www.lemsakti.net/
https://churchgrowdevelop.business/


  

Kapasitas yang tepat untuk motif yang tepat yang dibangun dalam kelompok kecil orang percaya 

dapat mengubah dunia. Jangan lewatkan kebenaran yang halus tapi mendalam ini: Setiap orang 

percaya memiliki kapasitas untuk gerakan tumbuh kembang.  

 

Namun, kapasitas untuk mempertahankan gerakan-gerakan ini, melalui gereja lokal, harus 

dikelola melalui tangan manusia. Dalam kebijaksanaan-Nya, Allah memberi kita Gereja. Sebagian 

karena kita dirancang untuk berfungsi seperti keluarga. Juga untuk menyediakan platform 

kapasitas untuk:  

 

1) meningkatkan efektivitas kita dalam pemuridan, dan  

2) meningkatkan atau memperbanyak upaya kita pada pembuatan murid (di luar apa yang 

tidak terafiliasi, murid-murid penjaga sendirian dapat melakukan ketika mereka terpisah 

dari persekutuan Alkitab).  

 

Bagian institusional gereja, termasuk infrastruktur, proses dan sumber dayanya, sangat penting 

untuk melipatgandakan dan mempertahankan pertumbuhan gereja Anda melalui pembuatan 

murid. 

 

Menambah Kapasitas Kerajaan  
Meskipun tumbuh kembang dibangun di atas dasar penambahan yang sehat, kita mendapat 

masalah ketika kita memfokuskan secara eksklusif (atau terutama) pada kapasitas penambahan, 

mengabaikan atau membatasi kapasitas tumbuh kembang. Saat Anda membaca seluruh bab ini, 

perhatikan tindakan penyeimbangan yang diperlukan untuk mengelola faktor penjumlahan dan 

tumbuh kembang. 

 

Kapasitas Penambahahn (+++) ======== Kapasitas Pelipatgandaan (XXX) 

 

Kapasitas Penambahan (+++) mewakili semua yang kita lakukan untuk membangun dan 

menumbuhkan gereja lokal dan berdampak pada area geografis setempat.  

Kapasitas Pelipatgandaan (XXX) mewakili segala yang kita lakukan untuk menjadikan murid-

murid Alkitab di luar gereja lokal tertentu.  

 

Pikirkan tentang semua kegiatan yang bisa dilakukan gereja lokal untuk menciptakan kapasitas 

lokal untuk menambahkan angka secara lokal (terlepas dari keefektifan kegiatan dalam 

menghasilkan murid-murid Alkitab). Daftar ini termasuk tetapi tidak terbatas pada layanan 

ibadah/kebaktian baru, fasilitas baru, staf baru, program baru, cabang baru, pemasaran, 

penjangkauan, sistem pengembangan kepemimpinan, dll.  



 

Ya, kapasitas lokal sangat penting untuk pertumbuhan yang sehat. Tidak ada yang salah dengan 

memulai atau berpartisipasi dalam aktivitas apa pun ini. Kegiatan-kegiatan ini membangun dasar 

yang kuat untuk memperluas kegiatan tumbuh kembang kita.  

 

Tetapi mungkin satu-satunya penghalang terbesar untuk tumbuh kembang terjadi ketika kita 

memposisikan aktivitas kapasitas penambahan (+++) sebagai strategi utama kita untuk 

pertumbuhan. Kita tidak melihat mereka sebagai elemen pendukung untuk pembuatan murid 

yang sehat.  

 

Terlalu banyak gereja yang secara tidak sengaja menempatkan kapasitas dan strategi tambahan 

sebagai target upaya pertumbuhan mereka. Apa hasilnya? Meskipun kita meningkatkan 

keefektifan kita dalam memecahkan hambatan pertumbuhan organisasi dan menambah jumlah 

kita, kenyataan yang tidak menguntungkan adalah bahwa kita mungkin membangun tangki 

penampung yang lebih besar dan lebih besar untuk orang-orang Kristen kultural.  

 

Dalam kata-kata C.S. Lewis: “Di setiap gereja ada sesuatu yang cepat atau lambat bekerja 

berlawanan dengan tujuan keberadaannya. Jadi kita harus berusaha sangat keras, dengan 

anugerah Allah untuk menjaga gereja tetap fokus pada misi yang awalnya Kristus berikan 

kepadanya”.  

 

Meskipun kita benar-benar membutuhkannya, penambahan kapasitas bukanlah bentuk 

peningkatan kapasitas yang paling berpengaruh. Proses membangun kapasitas tumbuh kembang 

menciptakan kapasitas Kerajaan untuk menerapkan lingkungan dan konteks baru untuk 

pembuatan murid Alkitab. Elemen kunci ini mengharuskan kita melepaskan dan mengirim para 

pemimpin, uang/harta kekayaan, dan dukungan untuk memulai komunitas-komunitas iman baru 

yang tidak secara langsung berada di bawah kendali dan wewenang kita. Pikirkan seperti ini.  

 

Ilustrasi. Kapasitas tambahan berfokus pada peningkatan kapasitas untuk menanam pohon di 

kebun kita sendiri. Kapasitas tumbuh kembang berfokus pada pembukaan dan penanaman kebun 

baru parallel dengan mengintensifkan kebun yang lama. Kita membutuhkan keduanya.  

 

Sistem dan aktivitas tambahan meningkatkan tumbuh kembang yang sehat. Sebagai contoh, kita 

dapat menggunakan sistem pengembangan kepemimpinan yang sama yang mendukung 

ekspansi kapasitas gereja lokal untuk mengembangkan dan menyebarkan perintisan gereja. 

Sebagian besar karakteristik perilaku dari gereja yang berlipat ganda mengharuskan kita bergerak 

di luar fokus penambahan-akumulasi ke fokus pelepasan pengiriman. 

 



 

GRATIS PENILAIAN GEREJA TENTANG BANGUNAN KAPASITAS  

Sebelum melanjutkan, luangkan 30 menit untuk mengambil penilaian tumbuh kembang gereja 

online GRATIS yang tersedia di https://churchgrowdevelop.business/. Penilaian ini mengukur 

kapasitas budaya gereja Anda untuk tumbuh kembang. Anda akan menerima hasil melalui email, 

termasuk Skor Tumbuh Kembang (Tingkat 1 hingga 5) dan Pola Tumbuh kembang. Skor dan Pola 

ini nantinya dibutuhkan untuk menentukan Jalur yang dipilih untuk Tumbuh Kembang. 

 

CATATAN: Alat ini adalah salah satu dari tiga yang dikembangkan CMN untuk memberi para 

pemimpin pandangan yang lebih holistik tentang budaya tumbuh kembang. Tiga alat penilaian 

fokus pada:  

 

1. Budaya pemuridan Anda (elemen kritis);  

2. Pengembangan kapasitas atau budaya tumbuh kembang; dan  

3. Mobilisasi atau pemberdayaan budaya (dibahas di bagian selanjutnya di bawah).  

 

Penilaian saat ini tersedia di https://churchgrowdevelop.business/ berfokus secara eksklusif pada 

kapasitas dan budaya Anda untuk tumbuh kembang. Mengambil penilaian kapasitas akan 

memberi Anda konteks yang lebih baik untuk menyelesaikan pertanyaan Perspektif di 

LEMBARAN APLIKASI MIMPI BESAR. Masukkan Skor penilaian Anda di bawah ini: 

 

Skor Kapasitas Tumbuh kembang Saya:  Tingkat  1  2  3  4  5 

 

Pola Kapasitas Tumbuh kembang Saya: 

 

Setelah menyelesaikan penilaian, Anda ingin membahas pertanyaan Perspektif tentang 

peningkatan kapasitas di LEMBARAN APLIKASI MIMPI BESAR tambahan kita (unduhan gratis 

melalui https://churchgrowdevelop.business/). 

 

MOBILISASI MURID-MURID UNTUK MENGHASILKAN MURID-MURID  

DIMENSI KETIGA DARI TUMBUH KEMBANG  

 

Menciptakan Budaya Pemberdayaan dan Mobilisasi 
Kita akan selalu memiliki tekanan yang sehat antara:  

1. menambah murid (membuat orang yang dipertobatkan) vs membuat murid yang berlipat 

ganda (menumbuhkan dan mereproduksi orang percaya yang matang), serta tekanan 

antara 

https://churchgrowdevelop.business/
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2. membangun kapasitas untuk pertumbuhan penambahan lokal vs membangun kapasitas 

untuk tumbuh kembang Kerajaan.  

 

Peran Anda sebagai seorang pemimpin adalah mengelola tekanan secara simultan dalam dua 

dimensi ini. Anda mungkin mengatakan bahwa kita membutuhkan kejeniusan dalam pembuatan 

murid dan pengembangan kapasitas! Tetapi dua dimensi utama ini tidak cukup untuk memenuhi 

perintah Yesus untuk "pergi."  

 

Kita juga harus memobilisasi murid untuk membawa kepenuhan Yesus ke setiap sudut 

masyarakat saat mereka menjadi murid. Kita harus memiliki budaya pemberdayaan di mana buah 

dari pemuridan yang matang adalah murid yang pergi.  

 

Dalam suratnya kepada gereja di Efesus, Paulus menghubungkan titik-titik bagi kita. 

Menunjukkan kepada kita bagaimana kita dapat masuk ke dalam misi pemuridan Gereja. Dalam 

bab pembukaan, dia menawarkan deskripsi yang bagus tentang potensi Gereja. Pada dasarnya 

mengatakan bahwa kita (Gereja) memiliki kapasitas untuk membawa (atau menjadi) kepenuhan 

Yesus ke dalam setiap celah dan relung dalam masyarakat.  

 

Dalam bab kedua, ia memberi tahu kita bahwa kita masing-masing adalah ciptaan unik 

(mahakarya) dengan peran khusus untuk dimainkan dalam membawa kepenuhan Yesus kepada 

masyarakat. Di bab keempat, Paulus mencatat bahwa Yesus Sendiri telah memperlengkapi kita 

masing-masing dengan karunia khusus untuk memainkan peran unik kita dalam misi. Untuk 

memenuhi misi kita, kita harus memobilisasi dan pergi! 

 

Hidup Biasa ============================ Hidup Berkarya 

Mobilisasi 
 

 

Mobilisasi memberi kita dua tekanan simultan untuk dikelola. Alkitab memanggil kita untuk 

"hidup bersama" sebagai keluarga orang percaya dan sekaligus "hidup dikerahkan berkarya" 

sebagai misionaris di sudut masyarakat kita yang unik.  

 

Dimensi Mobilisasi Lebih Detail  
Ketika saya meneliti panggilan, saya mengetahui bahwa sejarawan gereja melihat panggilan 

pribadi melalui dua lensa.  

 



Yang pertama adalah apa yang mereka sebut panggilan "umum" atau untuk semua orang. Kita 

membagikan panggilan ini dengan semua orang Kristen. Sebagai contoh, Yesus telah memanggil 

kita untuk menjadi murid yang menjadikan murid di mana pun kita berada. Kita juga harus 

menjadi anak-anak yang berfungsi dengan sehat dalam keluarga Allah melalui komunitas gereja. 

Seperti gereja dalam Kisah Para Rasul 2, kita harus “hidup bersama.” Lihatlah pernyataan 

“mereka” kolektif yang kita temukan dalam Kisah Para Rasul 2: 46-47: 

 

 Mereka bertemu setiap hari.  

 Mereka memecahkan roti bersama.  

 Mereka memiliki semua kesamaan.  

 Mereka menjual properti dan harta benda untuk diberikan kepada mereka yang 

membutuhkan. 

 Bagian terakhir dari ayat 47 memberi tahu kita, "... dan Tuhan menambahkan ke jumlah  

mereka setiap hari orang-orang yang diselamatkan."  

 

Kita melihat perilaku kebersamaan yang mengarah pada keselamatan pribadi. Tetapi itu adalah 

apa yang dilakukan individu secara bersama-sama, untuk mereka dan untuk satu sama lain, 

Bukan apa yang dilakukan institusi terhadap atau untuk anggotanya. Aktivitas "Mereka" adalah 

jantung dari kapasitas penambahan makro komunitas dan hidup bersama.  

 

Lensa kedua dari pemanggilan pribadi adalah pemanggilan khusus yang memperlengkapi setiap 

pengikut Yesus untuk memainkan peran misionaris yang unik dalam membawa kepenuhan Yesus 

ke dalam setiap celah dan relung masyarakat. Kita masing-masing memiliki bidang misi pengaruh 

dan karunia khusus. Kita harus "disebarkan langsung" melalui panggilan unik itu.  

 

Menghubungkan Pekerjaan Anda Dengan Pekerjaan Global Tuhan.  
Allah telah memanggil seluruh Gereja - bukan hanya misionaris kejuruan - untuk ditempatkan 

secara langsung.  

 

 Daripada mendorong orang untuk menggunakan panggilan mereka untuk melayani 

gereja, bagaimana jika kita menjadikannya tugas gereja untuk memobilisasi orang Kristen 

untuk menggunakan panggilan sehari-hari mereka untuk melayani orang yang 

membutuhkan — baik secara lokal maupun global? 

 Apa yang akan terjadi jika orang Kristen menggunakan pekerjaan, keterampilan, dan 

hasrat mereka untuk secara langsung menjawab panggilan Kristus untuk melayani mereka 

yang membutuhkan?  

 Bagaimana jika kita mulai memberi makan yang lapar, yang tidak berpakaian, melayani 

yang tertindas, dan melindungi para tunawisma?  



 Mungkinkah ini rencana Allah untuk menjangkau bangsa-bangsa dan memenuhi Amanat 

Agung?  

 

Pergeseran seismik dalam pemikiran ini membalikkan pendekatan gereja untuk penginjilan.  

Daripada berfokus pada membangun gereja dengan membawa orang ke dalamnya, kita fokus 

menjadi misionaris di daerah kita, memuridkan orang-orang yang akan memenuhi gereja.  

 

Hidup Dalam Kebersamaan Vs Hidup Dikerahkan  
Perintah hidup bersama ini sementara dikerahkan berkarya di luar gereja sering menciptakan 

tekanan di gereja-gereja kita. Kita membutuhkan orang untuk menggunakan karunia mereka 

sebagai bagian dari kegiatan kapasitas tambahan kita. Gereja lokal kita membutuhkan 

penyambut, penerima tamu, tim pengaturan dan pembongkaran, pemimpin kelompok kecil, 

pekerja perawatan, pelawatan, paduan suara, sukarelawan pelayanan mahasiswa, tim 

keramahtamahan, dll.  

 

Namun, dalam semangat kita untuk menciptakan kapasitas pertumbuhan tambahan dan 

“memberi makan binatang buas,” kita sering kehilangan atau bahkan membisukan dimensi 

"kehidupan yang dikerahkan" ini untuk "melepaskan binatang itu." Gereja biasa tidak melihat 

memperlengkapi dan memobilisasi orang untuk pergi dan menjadi misionaris di komunitas 

mereka sebagai peran mereka.  

 

Sebuah kapal induk adalah metafora yang hampir sempurna untuk memahami tekanan antara 

tinggal bersama dan hidup dikerahkan. Misi sebuah kapal induk adalah mengirim tenaga udara 

ke tempat-tempat yang tidak bisa dilewati oleh kapal induk. Pesawat adalah ujung pedang. 

Singkirkan pesawat, dan pembawa hanyalah logam mengambang. Benda berat yang mati. Untuk 

melaksanakan misi itu, 5.000 pria dan wanita bekerja, makan, dan hidup bersama — dalam misi 

bersama, tetapi masing-masing dengan peran unik. Dari 5.000 itu, hanya 120 yang 

menerbangkan pesawat. 4.800 orang lainnya memasak, membersihkan, dan mengoperasikan 

mesin untuk mendukung 120 pilot.  

 

Dengan cara yang sama, gereja pada umumnya memiliki pasukan sukarelawan yang hidup 

bersama untuk mendukung pekerjaan para pendeta profesional penuh waktu (pilot) yang dibayar 

penuh waktu. Ini bukan cara yang Yesus maksudkan agar Gereja berfungsi.  

 

Dengan menggunakan metafora kapal induk, kita masing-masing hidup bersama. Melakukan apa 

pun yang diperlukan untuk mendukung keluarga, sementara secara bersamaan menerbangkan 

pesawat kita ke sudut masyarakat kita yang unik. Ketika kita tidak menggunakan panggilan dan 

karunia unik kita untuk pergi - untuk digunakan di setiap sudut masyarakat - kita secara negatif 



berdampak pada misi Yesus untuk Gereja-Nya. Kita harus menemukan cara untuk memimpin 

gereja-gereja kita sedemikian rupa sehingga kita hidup serentak dan hidup secara serentak. 

MIMPI BESAR menyertakan daftar pertanyaan untuk membantu Anda menilai budaya 

pemberdayaan dan mobilisasi Anda saat ini. Untuk mendapatkan lebih banyak penggunaan dan 

aplikasi dari buku ini, merupakan ide bagus untuk membahas pertanyaan-pertanyaan di bab 2 

dalam latihan secara online sebelum melanjutkan. 

 

PERSPEKTIF PADA GEREJA UMUMNYA  

Menarik elemen-elemen dari pemuridan, pengembangan kapasitas dan mobilisasi (semua 

dibahas dalam bab ini) ke dalam satu gambar, kita dapat membuat diagram "tekanan" yang 

menunjukkan bagaimana ketiga elemen berinteraksi. 

 

 
 

 

Tiga dari enam elemen kerangka kerja (menambah murid, menambah kapasitas tambahan, dan 

hidup bersama) berorientasi pada penambahan.  

Tiga elemen lainnya (melipatgandakan murid, membangun kapasitas tumbuh kembang, dan 

hidup dikerahkan/berkarya) berorientasi tumbuh kembang.  

 

Dimensi inti dari tumbuh kembang — pembuatan murid, pengembangan kapasitas dan mobilisasi 

— membutuhkan tindakan penyeimbangan yang disengaja dan disiplin untuk memastikan kita 

mengelola tekanan di setiap ujung untuk memberi kita kejeniusan. Kita perlu menambah murid 

dan memperbanyak murid; membangun kapasitas tambahan dan membangun kapasitas tumbuh 

kembang; dan kita perlu hidup bersama dan hidup dikerahkan.  

 



Dengan kurang dari 4 persen dari gereja-gereja yang pernah mereproduksi, kita dapat 

mengasumsikan bahwa gereja tidak menyeimbangkan elemen tambahan dengan elemen 

tumbuh kembang untuk mendapatkan penambahan dan tumbuh kembang.  

 

Menggambar dari masing-masing elemen di atas mencakup seluruh bagian untuk membantu 

Anda melihat bagaimana masing-masing elemen ini bekerja bersama untuk tujuan inti membuat, 

melipatgandakan dan memobilisasi murid.  

 

Buku Mimpi ini juga mencakup pertanyaan untuk Anda selesaikan secara individual dan sebagai 

Tim untuk menilai apa yang Anda lakukan dengan menyeimbangkan kerangka kerja dimensi 

penambahan dan tumbuh kembang.  

 

Pemahaman yang sama tentang perspektif — di mana kita hari ini dan bagaimana kita sampai di 

sini — sangat penting untuk membangun visi dan strategi bersama untuk tumbuh kembang yang 

dimiliki semua orang. Tetap bertahan. Upaya yang Anda lakukan untuk mencari perspektif akan 

membuahkan hasil dalam membantu Anda menciptakan visi dan strategi yang lebih realistis 

untuk tumbuh kembang di bab-bab selanjutnya. Dalam bab berikutnya, kita melanjutkan proses 

menemukan perspektif dan membangun kerangka kerja 3D dari bab ini.  

 


