
BAB 3  

PERSPEKTIF DI MANA KITA SEKARANG? 
 

 

“Misalkan salah satu dari kalian ingin membangun menara. Anda akan duduk dulu dan 

memperkirakan biayanya untuk melihat apakah Anda punya cukup uang untuk 

menyelesaikannya?" (Lukas 14:28) ~ Yesus  

 

”Manusia adalah penguji yang buruk, tunduk pada takhayul, bias, prasangka, dan memiliki 

kecenderungan mendalam untuk melihat apa yang ingin mereka lihat bukannya apa yang 

sebenarnya ada.”  ~ M. Scott Peck, The Road Less Traveled 

 

Perspektif adalah sikap tertentu terhadap atau cara mengenai sesuatu; sudut pandang. 

 

Masa lalu adalah guru terbaik kita untuk masa depan. Pikirkan kisah unik yang Allah tulis dalam 

diri kita masing-masing. Kehidupan kita seperti buku-buku dengan bab-bab, bagian, tema, sub-

tema, protagonis, antagonis, dll. Sesuai dengan tema sastra, bab-bab sebelumnya menandakan 

masa depan kita.  

 

Sebagai contoh, melihat 25 bab (baca 25 tahun) pertama kehidupan kita akan menjadi cara 

terbaik untuk mendapatkan perspektif tentang apa yang bab 26 dan 27 miliki bagi kita. Kita 

melihat ke belakang untuk mendapatkan perspektif tentang bagaimana kita sampai ke tempat 

kita hari ini dan di mana jalur kita saat ini tampaknya secara alami membawa kita. Jika kita ingin 

mengubah arah masa depan kita, kita harus memulai proses itu dengan memahami dan 

mendapatkan perspektif tentang di mana kita saat ini dan bagaimana kita sampai di sana. Jadi, 

pertanyaan kuncinya adalah, "Bagaimana kita mendapatkan perspektif?" 

 

Pikirkan tentang bagaimana dokter membuat diagnosis. Dokter kadang memeriksa lebih dari 30 

pasien sehari dengan lama kunjungan rata-rata sekitar 10 hingga 15 menit. Jarang dalam lebih 

dari 20 tahun ia tidak dapat membuat diagnosis yang tepat dalam 10 hingga 15 menit itu. Dokter 

adalah ahli dalam mendapatkan perspektif, cepat! Mereka tahu bagaimana mengumpulkan data 

yang relevan dan membandingkan data itu dengan bagaimana seharusnya. Untuk mendapatkan 

perspektif, mereka menggunakan sejumlah alat sederhana, seperti riwayat keluarga, statistik 

tekanan darah dan tekanan darah saat ini, mendengarkan denyut jantung dan paru-paru, tes 

laboratorium, pemindaian, dll. Perspektif medis datang dengan membandingkan bagaimana 

keadaan saat ini dengan bagaimana mereka seharusnya terjadi. Dokter juga mendapatkan 



perspektif dengan melihat bagaimana variabel telah berubah dari waktu ke waktu hingga saat 

ini.  

 

Sebagaimana dokter medis, ahli lain juga menjadi ‘dokter’ dalam bidang keahliannya. Contoh ahli 

keuangan (akuntan, Master of Business Administrasi, Magister Sains dalam Ilmu Admiistrasi dan 

Kebijaksanaan Bisnis) memiliki kemampuan untuk mendiagnosa kesehatan keuangan dan 

kesehatan operasional suatu perusahaan atau organisasi termasuk gereja dari sudut ilmu yang 

dikuasainya. Misalnya seorang Akuntan memberikan pendapat bahwa berdasarkan kemampuan 

menghasilkan uang masuk, maka perusahaan/organisasi/gereja ini secara teknis sudah 

dinyatakan bangkrut. Maka sebagai pengobatan (jalan keluarnya) dapat diusulkan berbagai cara 

supaya tidak jadi bangkrut dan operasional dapat dilanjutkan. 

 

Kalau keahlian itu diperoleh secara akademis, melalui program pendidikan pasca sarjana, maka 

dia disebut doctor. Doctor (Dr, DR) memiliki kewenangan untuk memberikan suatu pandangan, 

atau membentuk suatu cara, atau menciptakan alat, atau menciptakan ilmu baru berdasarkan 

riset dan pengalaman keahliannya.  Kadang seseorang diberikan penghormatan dengan 

memberinya gelar Doktor Kehormatan (Doctor of Honoris Causa, DHC), karena dia dihormati 

untuk suatu bidang keahlian berdasarkan pengalaman dan sumbangsihnya di bidang yang 

berkaitan dengan ilmu doktornya. 

 

Gelar doctor saya (Mahli Sembiring) disingkat Mh.D, singkatan Holistic Ministry of Doctor, 

diIndonesiakan Doktor Holistik Ministri. Keahlian saya memungkinkan saya memberikan nasihat, 

usulan, rekomendasi, proposal, pendapat ahli, telaahan ahli, analisis ahli dan sejenisnya untuk 

membantu suatu pelayanan (ministry, kementerian) sehingga dapat tumbuh kembang secara 

sehat. Gereja sebagai alat untuk pelayanan di bidang “memuliakan Tuhan” merupakan subyek 

sekaligus obyek dari implementasi keahlian saya. Itulah menjadi alasan yang mendorong saya 

untuk mengusulkan MIMPI BESAR GKKI ini, dilengkapi dengan segudang alasan dan 

pertimbangan lainnya. Tentu semakin lengkap karena saya juga seorang ekonom, teolog, belajar 

hukum, aktivis sosial kemasyarakatan, dan beberapa ilmu pengetahuan dan sains lainnya yang 

saya pelajari secara formal dan nonformal. 

 

Jadi, bagaimana rasanya bagi kita untuk berperan sebagai dokter, mendiagnosis budaya tumbuh 

kembang gereja di masa lalu dan saat ini? Informasi apa yang paling relevan untuk kita pelajari, 

dan bagaimana kita memulainya?  

 

Dalam bab sebelumnya, kita melihat tujuan inti Gereja dan menggunakan tiga dimensi budaya 

tumbuh kembang gereja yang sehat sebagai kerangka kerja untuk mendapatkan perspektif 

tentang tujuan inti kita.  



 

Pada saat ini, Anda harus tahu bahwa memiliki tujuan inti yang kuat yang berakar pada 

pembuatan murid alkitabiah adalah faktor yang tidak dapat dinegosiasikan untuk menjadi gereja 

pengganda Tingkat 5 yang sehat. Dalam bab ini, kita melanjutkan proses menemukan perspektif 

untuk membantu Anda membangun fondasi yang kuat untuk menciptakan visi dan strategi 

tumbuh kembang. 

 

MULAI 

Setelah mengambil penilaian tumbuh kembang gereja online gratis 

(https://churchgrowdevelop.business/), pertanyaan pertama yang diajukan sebagian besar 

pemimpin gereja adalah, "Apa yang harus saya lakukan untuk menjadi gereja pengganda Tingkat 

5?" Pertanyaan yang berbeda, "Bagaimana kita bergerak dari tempat kita hari ini dengan fokus 

pertumbuhan tambahan ke tempat yang kita inginkan di masa depan dengan budaya tumbuh 

kembang?"  

 

Kurangnya gereja benchmark Tingkat 5 membatasi kemampuan kita untuk secara kuantitatif 

mendefinisikan karakteristik gereja Tingkat 5. Kita melakukan yang terbaik untuk menawarkan 

deskripsi kualitatif, mengetahui bahwa kita perlu terus memperbaiki dan menyempurnakan 

karakteristik kunci dari gereja Tingkat 5. Kita masih sungguh-sungguh berusaha melakukan itu. 

Sayangnya, kita tidak memiliki teladan yang solid untuk belajar dan ditiru.  

 

Anda mungkin mengatakan bahwa kita belajar terbang saat kita terbang. Untuk menjaga 

percakapan tumbuh kembang dan mendefinisikan lebih baik lima tingkat tumbuh kembang, kita 

membentuk Tim kerja para pemimpin nasional dari berbagai kementerian tumbuh kembang dan 

gereja Tingkat 4 dan 5. Kita bertemu beberapa kali sepanjang tahun untuk fokus pada 

karakteristik gereja Tingkat 5. Tim ini membuat kemajuan yang solid. Bagian berikutnya 

memperkenalkan 10 nilai kunci yang diyakini Tim ini tertanam dalam budaya gereja pengganda 

Tingkat 5. 

 

10 KARAKTERISTIK BUDAYA TINGKAT 5 

Bacalah 10 karakteristik berikut dengan cermat. Hindari godaan untuk membaca judul atau 

beberapa kalimat dan menganggap gereja Anda sudah merangkul dan mempraktikkan nilai-nilai 

ini. Saya mendorong Anda untuk sungguh-sungguh berusaha memahami inti dari setiap 

karakteristik dan bagaimana nilai-nilai ini berbeda dari nilai-nilai dan tindakan dari rata-rata 

gereja yang berfokus pada penambahan. Buku Kerja Tambahan/Latihan Mimpi Besar termasuk 

alat untuk membantu Anda menilai bagaimana gereja Anda melakukan dengan karakteristik ini. 

Saya sangat mendorong Anda untuk bekerja melalui penilaian dengan Tim Anda.  

 

https://churchgrowdevelop.business/


1. Yesus adalah Tuhan: Di gereja Tingkat 5, Yesus adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir. 

Hanya Yesus yang membawa semua hal ke dalam perspektif dan memberi kita motif dan 

alasan untuk melakukan semua yang kita lakukan. Visi, misi, nilai-nilai dan strategi kita 

semua menemukan otoritas dan konteks mereka dalam Yesus. Gereja-gereja Tingkat 5 

menciptakan budaya di mana penyerahan diri kepada Ketuhanan Yesus adalah sentral 

dan vital bagi yang lainnya. Membantu orang lebih percaya dan mengikuti Yesus — 

termasuk meningkatnya penyerahan diri kepada perintah dan ajaran-Nya — merupakan 

inti dari apa yang membuat gereja-gereja Tingkat 5 berdetak. Gereja-gereja ini serius 

tentang perintah Yesus untuk memuridkan.  

2. Budaya / komunitas pembuatan murid alkitabiah: Pembuatan murid adalah kunci untuk 

pelipatgandaan Tingkat 5. Faktanya, gereja pengganda Tingkat 5 adalah "mesin" 

pemuridan, yang didorong oleh keyakinan dan kenyataan bahwa setiap orang adalah 

pembuat murid yang alkitabiah yang mereproduksi murid-murid. Mereka adalah 

misionaris yang dimobilisasi oleh  panggilan (atau karunia yang unik). Di gereja Tingkat 5, 

tujuan akhirnya adalah mereproduksi murid di komunitas (bukan isolasi) dan dalam 

ekosistem yang mengintegrasikan penginjilan dan pemuridan. Ketika kita memuridkan 

individu, Allah dengan sepenuh hati mengaktifkan dorongan hati mereka untuk "pergi" 

(apakah itu menanam gereja, menjadi bagian dari pabrik gereja baru, memimpin dalam 

komunitas misi, melibatkan orang-orang di lingkungan atau tempat kerja mereka, atau 

menjadi misionaris global)! Gereja Tingkat 5 mengejar budaya pemuridan yang 

mengatakan, “Kamu bisa melakukannya; kami dapat membantu." Seperti Gerakan Kapel 

Harapan Ralph Moore, Real Life Ministries yang didirikan oleh Jim Putman memegang 

posisi murid di atas segala hal lain yang dilakukan gereja. Putman berbicara tentang 

bagaimana budaya pemuridan RLM terus-menerus melahirkan kelompok-kelompok kecil 

yang menanam gereja-gereja otonom. Bukan hanya tentang berapa banyak orang yang 

datang, tetapi berapa banyak orang kita yang membantu orang lain mengenal Yesus 

Kristus. Berapa banyak orang yang berhubungan satu sama lain, para murid membuat 

pembuat murid?  Semakin banyak pembuat murid yang kita latih dan lepaskan, semakin 

dalam segala hal lainnya.  

3. Metrik / kartu skor baru: Di gereja pengganda Tingkat 5, definisi konvensional tentang 

"kesuksesan" dihidupkan di telinga pendengarnya. Dengan demikian, prioritas berubah, 

dan para pemimpin (dan gereja) mulai memandang kesuksesan dengan cara baru. Apa 

pun yang Anda rayakan dalam budaya Anda, itulah yang orang pikirkan adalah masalah 

besar. Gereja-gereja Tingkat 5 mengerti bahwa apa yang Anda ukur meningkat dan apa 

yang Anda rayakan diulang, jadi mereka berhati-hati tentang apa yang mereka ukur dan 

rayakan. Pertimbangkan kemungkinan perubahan scorecard di bawah ini:  



a. Daripada hanya bertanya, "Berapa banyak orang yang menghadiri gereja akhir pekan 

ini," sebuah gereja Tingkat 5 memprioritaskan, "Berapa banyak murid yang kita buat 

dan lepaskan?"  

b. Gereja Tingkat 5 berpikir tentang anggaran yang tampaknya berlawanan dengan 

intuisi, dengan fokus pada mengalokasikan dana untuk mengirim para pemimpin dan 

membangun gereja baru. 

c. Gereja-gereja Tingkat 5 melampaui mengukur kelompok-kelompok kecil untuk 

mengukur misi yang dimobilisasi. Mereka menghitung berapa banyak orang yang 

sedang magang dan berapa banyak magang yang sekarang memimpin dalam misi.  

d. Gereja-gereja Tingkat 5 mengukur jumlah gereja sehat yang mereka gandakan — 

kadang-kadang dengan mengorbankan pertumbuhan gereja induk — dan kemudian 

mengukur berapa banyak gereja yang dihasilkan oleh pabrik baru ini. Setiap orang di 

gereja memeluk dan mewujudkan metrik / papan skor baru "pergi." 

4. Sistem Pemberdayaan:  

a. Bias terhadap “ya”. Di gereja Tingkat 5, budaya internal menciptakan dan memberi 

bias pada “ya.” “Anda bisa melakukannya; kami dapat membantu." Dengan kata lain, 

gereja Tingkat 5 memiliki budaya pemberian izin, yang memungkinkan murid 

menanam, menumbuhkan dan mereproduksi murid dan gereja baru dalam bentuk 

inkarnasional yang mungkin tidak terlihat seperti bentuk gereja yang berlaku.  

b. Dorongan pengiriman. Gereja pengganda Tingkat 5 menciptakan dan 

mengembangkan sistem yang terdesentralisasi dan memberdayakan yang 

menumbuhkan dan melepaskan kekuatan di antara orang-orang di gereja, 

memberdayakan dan memperlengkapi para murid sehingga tumbuh kembang 

menyebar secara spontan dan eksponensial. Di gereja Tingkat 5, orang tidak bertanya, 

"Apakah saya dipanggil untuk melayani?" Mereka secara inheren tahu bahwa mereka 

dipanggil untuk melayani. Satu-satunya pertanyaan sebenarnya adalah, “Pelayanan 

apa yang Allah telah panggil saya?” Pendiri Saturate Soma Communities, Jeff 

Vanderstelt menceritakan banyak kisah tentang bagaimana orang-orang di komunitas 

misi mengejar pelayanan mereka di komunitas lokal mereka. Dalam satu cerita, 

komunitas Soma mengadopsi tim sepak bola sekolah menengah umum dengan cara 

yang berkelanjutan dan komprehensif. Mereka meminta salah satu anggota 

komunitas (yang tidak tahu banyak tentang sepak bola) untuk bertugas di komite 

untuk memilih pelatih sepak bola berikutnya. Kamu tidak tahu sepakbola, tapi kamu 

tahu karakter. Banyak orang Kristen tanpa sadar menganut gagasan bahwa pelayanan 

adalah apa yang dilakukan para pendeta pada hari Minggu dan bukannya panggilan 

24/7 dari semua orang percaya. Allah telah memanggil umat-Nya untuk sesuatu yang 

lebih besar. Pandangan tentang kehidupan Kristen yang meliputi yang biasa, yang luar 

biasa dan segala sesuatu di antaranya.  



c. Mudah diakses. Gereja-gereja Tingkat 5 percaya bahwa setiap orang dapat bermain. 

Mereka memahami bahwa tumbuh kembang harus mudah dilaksanakan, memberi 

setiap orang di gereja kesempatan untuk terlibat. Konten dan proses yang kompleks 

tidak mudah ditransfer atau diproduksi ulang. Tumbuh kembang bergantung pada 

strategi sederhana dan dapat direproduksi yang dapat dengan mudah diduplikasi dan 

diadaptasi.  

d. Eklesiologi minimal. Gereja-gereja Tingkat 5 bergulat dengan pertanyaan, "Apa itu 

gereja bagi kita?" Namun, tekanan itu tidak berarti mereka mempermudah Kitab Suci 

dengan cara apa pun. Eklesiologi minimal sangat penting untuk strategi tumbuh 

kembang.  

e. Berantakan / tidak aman / berisiko. Gereja pengganda Tingkat 5 dan para 

pemimpinnya menyadari bahwa menciptakan budaya tumbuh kembang adalah 

pekerjaan yang berantakan, seringkali tidak aman, dan berisiko tinggi. Sama seperti di 

alam, tumbuh kembang gereja bukanlah proses preskriptif yang mudah, terputus-

putus, dan kering tanpa konflik dan kekacauan. Para pemimpin yang berlipat ganda 

tahu itu akan kacau balau. Menciptakan sesuatu yang baru selalu menantang karena 

keadaan yang tidak terduga dan orang-orang memperkenalkan tekanan baru. Gereja-

gereja Tingkat 5 memiliki "teologi eksperimen," termasuk kegagalan, yang 

mengatakan, "Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah kekacauan ini." 

5. Sistem adaptif: Sistem yang menyesuaikan  

a. muncul — berkembang dari bawah ke atas, menciptakan ruang untuk bentuk-bentuk 

baru dan tak terduga dari gereja yang menciptakannya;  

b. pengorganisasian diri — dengan orang-orang yang menyesuaikan perilaku mereka 

untuk mengatasi tuntutan lingkungan internal dan eksternal yang berubah; dan  

c. kolaboratif — mengantarkan tubuh Kristus dan karunia-karunia mereka untuk bekerja 

bersama untuk melaksanakan misi bersama.  

Dalam sistem adaptif, para pemimpin gereja harus memimpin dengan missio Dei dalam 

pikiran. Misi Tuhan mendorong kepemimpinan, yang berupaya memberdayakan dan 

memperlengkapi semua orang di gereja untuk terlibat dalam misi bersama. 

Pertanyaannya bukan, "Apakah gereja memiliki misi?" tetapi sebaliknya, "Apakah misinya 

memiliki gereja?"  

d. Sistem keuangan yang terbebaskan: Mungkin salah satu penghalang terbesar untuk 

tumbuh kembang menjadi Tingkat 5 adalah keuangan. Membuat gereja bergantung 

pada sistem statis yang menghasilkan dana yang mereka butuhkan untuk terus 

berjalan. Tumbuh kembang tingkat 5 terjadi ketika sistem keuangan gereja 

memungkinkan gereja menjadikan misi Allah (melipatgandakan murid) sebagai 

prioritas No. 1 vs. menjaga gereja tetap layak secara finansial. Sistem keuangan yang 

terbebaskan tidak menghalangi misi. Sebaliknya, mereka membebaskan gereja untuk 



bereksperimen dengan cara-cara baru dan tidak konvensional dalam melakukan 

sesuatu (seperti kepemimpinan bi-vokasional dan bisnis 501C3 yang dioperasikan 

gereja) untuk menyelesaikan misi. (501C3 di Amerika seperti LEMSAKTI). 

6. Suasana kerasulan: Gereja-gereja Tingkat 5 merangkul spektrum APEST yang diberikan 

oleh Efesus 4 kepada kita. Di sini, di bagian ini, Paulus memanggil kita untuk bersatu, 

menulis tentang lima karunia (rasul, nabi, penginjil, gembala, dan guru). Dia 

mengingatkan kita bahwa untuk menjadi ekspresi yang lengkap dari gereja, kita 

membutuhkan semua orang menggunakan karunia pribadi mereka. Spektrum karunia 

tidak hanya membawa kesatuan tetapi juga kedewasaan dalam iman. Namun model yang 

berlaku dari Gereja sekarang cenderung untuk memperjuangkan posisi tertinggi dipegang 

para pendeta dan guru (Sekolah Teologia), tetapi mengesampingkan para rasul, nabi dan 

penginjil. Dengan definisi, "kerasulan" adalah karakteristik dari para rasul, secara tradisi 

12 rasul, secara tertulis dalam Alkitab lebih — pemimpin yang disebut Kristus yang 

membawa kekristenan ke dunia. Gereja-gereja Tingkat 5 merangkul spektrum APEST dan 

menyadari bahwa atmosfer kerasulan — yang berfokus pada pengiriman dan pelepasan 

— sangat penting bagi tumbuh kembang Tingkat 5. Ketika para pemimpin apostolik 

memberikan perspektif misi strategis, pengaruh apostolik membangunkan gereja pada 

panggilan yang sebenarnya. Ada sesuatu yang esensial dan tak tergantikan dalam 

pelayanan rasul yang sangat penting bagi kemunculan gerakan misi seperti periode 

biblikal dan postbiblical serta fenomena gereja bawah tanah orang Cina. Tingkat 5 gereja 

mengaktifkan para pemimpin kerasulan di dalam gereja. Gereja sekarang menghambat 

dan mengasingkan mereka menjadi pemimpin dalam organisasi nirlaba dan pelayanan 

para gereja. Misalnya, pelayanan Navigator muncul dari panggilan untuk menginjili dan 

memuridkan orang-orang di luar struktur gereja karena gereja tidak efektif dalam hal itu. 

Gereja dengan suasana kerasulan memfasilitasi perluasan iman dan gereja dengan 

menilai, bereksperimen dengan, dan membangun ekspresi dan model inkarnasional baru. 

7. Kepemimpinan Tingkat 5: Gereja Tingkat 5 memiliki para pemimpin yang rendah hati dan 

ulet. Mereka merupakan “pembelajar” yang terus-menerus. Para pemimpin yang 

diperkuat yang biasnya mengarah pada “ya.” Kerendahan hati memungkinkan para 

pemimpin ini untuk memperjuangkan ekspresi inkarnasional baru, bahkan ketika ide atau 

inisiatif itu bukan milik mereka. Di Tampa Bay, Florida, gereja memobilisasi sumber daya 

dan memberdayakan apa yang mereka sebut "gereja mikro." Dipimpin oleh pemilik 

perkebunan Brian Sanders, gereja ini adalah persekutuan dengan 100 gereja mikro, 

dengan ekspresi gereja yang lebih besar melayani yang lebih kecil. Keyakinan Sanders 

bahwa orang membentuk gereja (bukan bangunan, anggaran, atau pemimpin) telah 

mengaktifkan suasana kerasulan di dalam gereja. Gereja ini berkembang biak dengan 

cepat melalui ekspresi iman baru yang dipimpin oleh individu atau kelompok — bukannya 

Sanders atau pemimpin lainnya. Biasanya, gereja mikro ini bukan ide atau inisiatif dari 



Sanders atau pemimpin lainnya. Pemimpin Tingkat 5 kemungkinan adalah “kombinasi 

paradoksal kerendahan hati yang dalam dan tekad yang keras.” Kita menduga bahwa 

mungkin ada gereja Tingkat 5 lain yang belum kita sadari karena para pemimpin mereka  

tidak ingin ditemukan. Pemimpin tingkat 5 tidak bergantung pada acara besar dan sangat 

dipublikasikan yang menarik perhatian. Mereka mengukur dampaknya dengan cara yang 

lebih halus namun pada akhirnya lebih mendalam. Di bawah ini, saya mencurahkan 

seluruh bagian untuk peran kepemimpinan Tingkat 5. Tim kita sangat percaya pada 

elemen tumbuh kembang yang penting ini "Menjadi Pemimpin Tingkat 5". 

8. Kingdom-centric / geo-centric: Gereja-gereja Tingkat 5 bertanggung jawab atas 

penyebaran Injil suatu kota atau geografi. Mereka ingin sekali melihat tempat yang begitu 

kaya dengan orang-orang dan Kerajaan Allah. Mereka ingin setiap pria, wanita dan anak-

anak di kota mereka setiap hari bertemu dengan Yesus dalam perkataan dan perbuatan. 

Berfokus pada tumbuh kembang Kerajaan memaksa mereka untuk berpikir di luar 

kerangka gereja mereka sendiri. Mereka menemukan cara untuk bermitra dengan gereja-

gereja lain, denominasi, jaringan, para kementerian gereja, bisnis, organisasi sosial, 

sekolah, pemerintah, seni dan lain-lain untuk menciptakan sinergi yang lebih besar dari 

jumlah bagian mereka. Gereja pengganda Tingkat 5 mencurahkan lebih sedikit energi dan 

lebih sedikit sumber daya untuk membangun kerajaan mereka (gereja local mereka). 

Mereka menghabiskan lebih banyak energi dan sumber daya untuk melihat Yesus 

membangun Kerajaan Allah. Dewan Misi Amerika Utara, mengidentifikasi karakteristik 

gereja yang berpusat pada Kerajaan. Gereja yang berpusat pada Kerajaan memegang nilai 

tertinggi sebagai misi penebusan Allah dan memahami perbedaan antara alat (layanan 

ibadat, bangunan, staf) dan tujuan (menjadi komunitas yang menyelamatkan dan 

memulihkan). Hanya karena sebuah gereja mengklaim sebagai komunitas Kristus tidak 

secara otomatis berarti bahwa gereja itu memajukan tujuan Kristus. Kerajaan Allah maju 

hanya melalui langkah-langkah iman kontra-budaya dari kesetiaan kepada Raja. Sebuah 

gereja yang berfokus pada Kerajaan mengakui bahwa gerakan memperluas Kerajaan Allah 

terletak di jantung setiap pengikut Kristus. Mereka memanggil setiap orang untuk melihat 

diri mereka sebagai pembuat gerakan dan pembangun Kerajaan. Gereja-gereja geo-

sentris mendedikasikan diri mereka untuk memiliki kehidupan Kerajaan yang menyentuh 

masyarakat dan wilayah budaya. Mereka membuat dan melipatgandakan murid yang 

cenderung fokus pada transformasi kota dan dunia mereka. Seorang pemimpin gereja 

yang berpusat pada geografi pertama kali bertanya, "Bagaimana keadaan kota saya?" dan 

kemudian, "Bagaimana kabar gereja kita?" Hasrat untuk kota mereka menuntut agar 

gereja geo-sentris bekerja dengan penuh doa, kolaboratif dan strategis untuk 

menemukan cara kerja kota mereka dan aspek-aspek uniknya. Kalau kita menjadi sangat 

terfokus pada jumlah dan persentase membuat kita benar-benar kehilangan seluruh 

geografi di sekitar kita. Fokus kita menjadi lebih banyak tentang berapa banyak anak yang 



tinggal di masyarakat dibandingkan dengan bagaimana kita dapat berdampak pada 

sekolah yang mereka tuju.  

9. Afiliasi relasional dengan suku, keluarga, atau jaringan: Pemimpin gereja dan jejaring 

tumbuh kembang Tingkat 5 memahami pentingnya komunitas dan kepemilikan. Koneksi 

relasional dalam gerakan Tingkat 5 akan datang sebanyak (atau lebih) dari rasa "suku" 

dan "keluarga" seperti halnya dari sumber daya bersama. Dari rasa nilai bersama dan misi, 

afiliasi akan bersifat sukarela, memungkinkan gereja menjadi sekecil yang diperlukan 

untuk mencapai setiap sudut dan celah sementara pada saat yang sama cukup besar 

untuk membuat dampak kolektif yang besar.  

10. Setiap orang adalah misionaris: Dalam arti tertentu, karakteristik ini tidak terpisah dari 

sembilan lainnya di atas. Anda dapat melihatnya dianyam di hampir semua dari mereka. 

Tetapi nilai ini layak dikategorikan sendiri karena merupakan fondasi bagi gereja Tingkat 

5. Jika ada gerakan Allah di belahan bumi tertentu, Dia akan melakukannya — dengan 

satu atau lain cara — dengan pengikut Kristus setiap hari. Charles Spurgeon secara umum 

dikreditkan/dihormati dengan kutipan yang dikenal: "Setiap orang Kristen adalah 

misionaris atau penipu." Namun banyak dari apa yang kita lakukan dalam model gereja 

yang berlaku bekerja melawan pemberdayaan imamat semua orang percaya (1 Petrus 2: 

4-10). Terlalu sering, kita mempermudah apa artinya menjadi pengikut Kristus. Kita 

menghilangkan petualangan dan risikonya, memberi orang pandangan lemah dan kurus 

tentang hubungan dengan Tuhan yang hanya menuntut kehadiran pada tiga dari empat 

hari Minggu, 2 persen dari penghasilan kita, dan proyek misi sekali atau dua kali setahun. 

Ketika kita melanjutkan untuk membodohi apa artinya menjadi murid Yesus, kita 

melumpuhkan Gereja. Sebuah gereja Tingkat 5 tidak berusaha untuk menurunkan klerus 

melainkan untuk mempromosikan kaum awam. Bayangkan apa yang akan terjadi jika 

hanya 10 persen dari orang-orang yang menghadiri kebaktian akhir pekan benar-benar 

menerima kenyataan bahwa mereka adalah seorang misionaris / pendeta penuh waktu.  

Gereja-gereja Tingkat 5 tahu bagaimana membantu orang memahami panggilan utama mereka 

sambil secara proaktif mengembangkan sistem dan proses untuk membantu individu 

menemukan panggilan pribadi mereka yang unik. Di gereja-gereja Tingkat 5, orang-orang percaya 

mengerti menjadi siapa mereka dipanggil, apa yang harus mereka lakukan, dan ke mana mereka 

dipanggil untuk pergi. 

 


