
BAB 4  

PARADIGMA APA YANG HARUS BERUBAH? 
 

 

"Buang dirimu yang lama, yang dirusak oleh keinginan liciknya; untuk menjadi baru dalam sikap 

pikiran Anda; dan untuk menempatkan diri yang baru." (Ef. 4: 22-24)  

 

Paradigma dalam disiplin intelektual adalah cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya 

yang akan mempengaruhinya dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku. Paradigma disebut juga 

pola piker, sikap mental, mind set. 

 

Menciptakan budaya tumbuh kembang di sekitar 10 karakteristik gereja Tingkat 5 membutuhkan 

perubahan dalam paradigma kita. Kita membutuhkan kantong anggur baru dan pemikiran baru. 

Tim pemimpin nasional yang bekerja sama untuk mengidentifikasi karakteristik-karakteristik ini 

telah mengidentifikasi lima perubahan utama dalam paradigma kami yang penting untuk 

menciptakan budaya tumbuh kembang. Pergeseran ini meliputi:  

 

1. Pergeseran dalam kisah pahlawan untuk pemimpin utama ... dari menjadi pahlawan 

menjadi mentor yang menciptakan pahlawan yang menjadi pahlawan. Menjadi gereja 

Tingkat 5 dimulai dengan mengejar menjadi pemimpin Tingkat 5. Setiap perubahan sejati 

dalam gereja atau organisasi dimulai dengan perubahan pribadi atau hati pada pemimpin 

utama. Kisah demi kisah memberi tahu kita bahwa para pemimpin yang ingin melihat 

perubahan secara organisasi tetapi tidak meluangkan waktu untuk melakukan perubahan 

pribadi yang diperlukan jarang akan mengalami hasil yang mereka inginkan. Ditandai oleh 

rasa keuletan yang suci dan rendah hati, pemimpin Tingkat 5 bergeser dari sekadar 

pahlawan gereja menjadi kemudian menggunakan kekuatan dan pengaruhnya dalam 

peran pendampingan untuk membantu orang lain menjadi pahlawan dan mentor masa 

depan yang dibutuhkan gereja.  

2. Pergeseran dalam harapan untuk setiap orang percaya ... dari menjadi konsumen atau 

bertobat menjadi murid yang menjadikan murid yang menjadikan murid untuk generasi 

keempat. Pemuridan adalah inti dari tumbuh kembang Kerajaan yang sehat. Untuk 

beralih dari menjadi komunitas konsumen yang datang setiap minggu untuk 

mendapatkan perbaikan spiritual mereka, gereja Tingkat 5 melatih orang-orang mereka 

dalam karakter dan kompetensi Yesus, memberdayakan dan memperlengkapi mereka 

untuk menjadikan murid yang menjadikan murid untuk generasi keempat. Ini berarti 

bahwa gereja Tingkat 5 mulai mengajukan pertanyaan di masa depan:  

a. Berapa banyak murid generasi keempat yang dimiliki gereja kita?  



b. Sudahkah kita melihat jumlah itu meningkat dari tahun lalu ke tahun ini?  

c. Apakah yang kita lakukan sekarang akan membawa kita ke generasi keempat?  

3. Pergeseran kesempatan bagi setiap murid ... dari menjadi sukarelawan di gereja 

menjadi misionaris ke ladang misi yang menunggu untuk diumumkan. Perbedaan ini 

mungkin yang paling penting dari setiap perubahan. Gereja-gereja Tingkat 5 menganggap 

serius imamat orang percaya. Untuk menjadi murid yang menjadikan murid yang 

memuridkan, orang harus mulai berpikir tentang diri mereka berbeda. Anggota dapat dan 

harus memandang diri mereka sebagai pendeta atau misionaris potensial dengan gereja 

yang menunggu untuk dilahirkan di antara mereka yang tinggal, bekerja dan bermain.  

4. Pergeseran operasi untuk sistem ... dari bias "tidak" ke bias "ya." Menjadi gereja Tingkat 

5 berarti mengubah sistem gereja. Bersikap terbuka untuk mendefinisikan kembali apa 

sebenarnya gereja itu. Membantu orang-orang belajar hidup dengan perasaan izin yang 

sudah ada di dalamnya. Mengungkap izin yang melekat ini memungkinkan kita untuk 

melangkah masuk ke dalam segala hal yang telah Allah panggil kita lakukan dan lakukan. 

Ketika kita menggeser sistem operasi, kita mendesain ulang sistem kita untuk bergerak 

dari, “Kita bisa melakukannya; Anda dapat membantu," menjadi kearah untuk apa yang 

sekarang menjadi konsep yang sudah dikenal: "Anda bisa melakukannya; kami dapat 

membantu." Kami mengembangkan sistem adaptif dan memberdayakan yang berubah 

dan bergeser dengan cepat untuk beralih dari komando dan kontrol tinggi di pusat, ke 

menciptakan budaya di pinggiran yang dengan cepat dan mudah mengatakan "ya." 

Dengan mendefinisikan misi inti kita secara jelas (menjadikan murid), kita dapat 

melakukan desentralisasi, memungkinkan gereja kita untuk beradaptasi dan berkembang 

biak ke dalam konteks baru tanpa menghabiskan waktu yang tidak perlu untuk 

pengambilan keputusan birokratis. 

5. Pergeseran dalam kartu skor ... dari menghitung jumlah orang di satu gereja ke 

persentase populasi berubah. Dari akumulasi hingga transformasi. Gereja-gereja 

Tingkat 5 mengukur kesuksesan secara berbeda dari gereja-gereja lain. Alih-alih hanya 

menghitung jumlah orang yang datang ke gereja, gereja Tingkat 5 lebih peduli dengan 

pertumbuhan Kerajaan di antara lingkungan dan jaringan di sekitarnya. Berfungsi dari 

pola pikir Kerajaan kolaboratif, ini berarti menciptakan perubahan dalam populasi yang 

lebih besar dari apa yang bisa dilakukan oleh satu gereja mana pun. Pergeseran ini 

mengharuskan kita untuk membuat jaringan atau keluarga gereja yang bekerja sama 

untuk melihat Yesus yang "menang." 

 

PERAN PEMIMPIN TUMBUH KEMBANG TINGKAT 5  

Saat kita melihat ke depan, kita mendesak untuk memahami peran vital pemimpin Tingkat 5 

dalam memimpin perubahan paradigma penting. Gereja-gereja Tingkat 5 harus dipimpin oleh 

para pemimpin Tingkat 5 yang bersemangat menciptakan dan memelihara budaya tumbuh 



kembang yang alkitabiah. Sejauh ini, kami telah mengidentifikasi beberapa area terintegrasi yang 

membentuk pemimpin tumbuh kembang Tingkat 5. Pemimpin tingkat 5 harus:  

 

1. Memahami, memiliki, dan mengelola tiga dimensi tumbuh kembang yang sehat: 

pemuridan, pengembangan kapasitas, dan sistem pemberdayaan untuk mobilisasi.  

2. Memahami, memiliki, dan mengelola 10 karakteristik budaya Tingkat 5 (dijelaskan dalam 

bab 3).  

3. Memahami, memiliki, dan mengelola lima pergeseran paradigma di atas yang diperlukan 

untuk menciptakan budaya Tingkat 5 (dibahas di atas). 

4. Milikilah keberanian untuk menyerahkan kartu skor egosentris mereka dan merangkul 

kartu skor tumbuh kembang.  

5. Lakukan kerja keras untuk mendapatkan perspektif, menciptakan visi untuk tumbuh 

kembang, dan mengembangkan rencana untuk masa depan. 

 

ISTIRAHAT DAN REFLEKSI 

Merasa sedikit kewalahan? Jangan khawatir! Itu alami. Menemukan perspektif sebenarnya 

adalah bagian paling menyakitkan dari proses. Itu menuntut kita untuk menghadapi fakta-fakta 

brutal dari realitas kita saat ini. Untuk menyerahkan kelemahan kita saat ini secara lebih penuh 

kepada Tuhan. Untuk mencari persediaan-Nya untuk masa depan yang lebih baik.  

 

Sebelum bergerak maju, Anda mungkin ingin mendorong setiap anggota Tim Anda untuk bekerja 

melalui bab ini. Kemudian menghabiskan waktu bersama untuk merenungkan, berdoa dan 

bekerja melalui pertanyaan Perspektif dalam bab 4 dari LEMBARAN KERJA/LATIHAN MIMPI 

BESAR. Pertimbangkan memimpin retret staf untuk memproses dan bekerja menuju perspektif 

yang umum. Gunakan latihan dari bab 2 hingga 4.  

 

Kejelasan dan wawasan yang Anda peroleh tentang budaya masa lalu dan masa kini dari 

perspektif ini. Bab-bab perspektif ini akan memberi Anda dasar yang kuat untuk mengembangkan 

suatu visi dan strategi dalam bab-bab mendatang.  

 

Pada akhirnya, jalur terbaik menuju visi bersama yang sama adalah melalui perspektif bersama 

yang sama. Luangkan waktu yang diperlukan untuk mempersiapkan menciptakan fondasi yang 

kuat yang penting untuk bergerak maju dalam menentukan jalur menuju visi tumbuh kembang 

baru untuk Anda dan gereja Anda. 

 


