
BAB 5  

PENCARIAN KEMANA KITA INGIN PERGI MENGEJAR? 
 

 

“Sekarang kemuliaan bagi Allah, yang dengan kuasa-Nya yang besar dalam pekerjaan di dalam 

kita mampu melakukan jauh lebih banyak daripada yang berani kita tanyakan atau bahkan 

impikan — jauh melampaui doa, keinginan, pikiran, atau harapan kita yang tertinggi” (Efesus 3) : 

20, TLB).  

 

Saya suka apa yang dikatakan Paulus di sini dalam suratnya kepada gereja di Efesus. Tuhan 

memiliki impian besar bagi kita— "jauh melampaui" apa pun yang dapat kita pahami. Seperti apa 

itu untuk Anda dan gereja Anda? Untuk menjawab pertanyaan ini, kami harus mulai dengan 

pertanyaan lain:  

 

Mengapa kita ada? Seperti yang kita pelajari di Bab 2, tujuan utama kita adalah membuat murid 

yang membuat murid. Itu sebabnya Gereja ada. Yesus memerintahkannya, tidak meninggalkan 

ruang gerak untuk pengalihan buatan manusia. Dalam bab ini, kita membangun fondasi itu dan 

perspektif yang kita peroleh dalam bab 2 hingga 4 untuk melihat pertanyaan, "Ke mana kita ingin 

pergi atau ingin menjadi siapa?"  

 

Pertanyaan ini berakar dalam mimpi yang diberikan Tuhan, diwujudkan dalam visi gereja kita. 

Kembali ke analogi teka-teki yang kita bahas di Bab 1. Seperti gambar di atas, visi kita 

mengkomunikasikan citra masa depan yang jelas dan meyakinkan. Ini adalah sesuatu untuk 

bergerak dan mengejar. Visi seringkali futuristik, jelas, menarik dan tampaknya di luar upaya 

tangan manusia. Itu menuntut kita untuk bersandar pada Tuhan untuk memberikan sesuatu yang 

lebih dari yang dapat kita lihat secara fisik. Dalam istilah praktis, visi memberikan konteks ke 

mana kita akan pergi. Ini adalah komitmen untuk menjadi siapa yang kita inginkan. 

 

Seberapa kuat visi Anda berakar dalam menanam gereja yang menanam gereja? Sebuah visi yang 

berakar pada tumbuh kembang menyampaikan komitmen yang kuat untuk mengirim dan 

melepaskan murid untuk menanam gereja yang menanam gereja. Ketika visi kita lebih besar 

daripada menumbuhkan dan memperluas kerajaan kita, buah dari pemuridan menghasilkan 

gereja-gereja yang menanam gereja. Pada akhirnya kita bergerak menumbuhkan dan 

memperluas Kerajaan Allah. 

 

 

 



PARADOKS VISI  

Bagi para pemimpin gereja, visi memberikan sedikit paradoks. Di satu sisi, kita tahu melalui 

Alkitab bahwa Allah akan meminta pertanggungjawaban kita sebagai pelayan yang baik dari 

sumber daya yang dipercayakan kepada kita. Kita semua ingin menghadapi Yesus suatu hari dan 

mendengar Dia berkata, "Kamu melakukan dengan baik, hambaKu yang baik dan setia."  

 

Seperti para pelayan dalam perumpamaan tentang talenta, kita harus bertindak untuk 

mengambil risiko dan memperluas sumber daya yang diberikan Guru kepada kita. Visi 

membentang di hadapan kita untuk berbuah.  

 

Di sisi lain, kita tahu bahwa Allah lebih memedulikan kesetiaan kita dan menyerah kepada-Nya 

dan rencana-Nya daripada visi dan strategi buatan manusia. Pertimbangkan pengejaran Nuh, 

Abraham, Petrus, Paulus, Nehemia dan Rut. Apakah penglihatan mereka jelas dan mengubah 

dunia? Tidak semuanya. Para pemimpin ini dan tokoh yang dijadikan Alkitab panutan bagi kita  

tampaknya tidak tahu apa yang mereka lakukan.  

 

Nuh tidak bisa memahami gambaran Allah yang lebih besar. Abraham berkata "ya" dan bahkan 

tidak tahu ke mana ia pergi. Petrus dan Paulus tidak memiliki gagasan manusia bagaimana Allah 

akan menggunakannya dalam gerakan terbesar dalam sejarah. Nehemia hanya ingin 

membangun kembali beberapa tembok dan tidak tahu tentang visi Allah yang lebih besar untuk 

menyelamatkan umat-Nya. Dan Ruth, dia meninggal tanpa mengetahui warisan nyata yang dia 

tinggalkan dalam garis keturunan Yesus.  

 

Para pahlawan iman lebih dikenal karena kesetiaan mereka untuk bekerja sama dan berserah diri 

kepada Tuhan daripada visi atau strategi mereka. Ketika Yesus berbagi perjamuan terakhir 

dengan murid-murid-Nya dan berdoa untuk mereka, Dia dapat menyusun rencana besar dan visi 

besar untuk gerakan dunia. Sebaliknya, Dia berdoa untuk kesetiaan mereka dan setelah 

kebangkitan-Nya, memberi mereka Amanat Agung-Nya (Mat. 28:19).  

 

Kita mendapat masalah bukan karena kurangnya penglihatan kita, tetapi karena kurangnya 

kepatuhan kita untuk "pergi" dan kita memilih "tinggal tetap", dan "menumpuk orang" daripada 

"mengirim mereka keluar". Yang gereja lakukan membuat orang Kristen kultural bukannya 

murid-murid Alkitab.  

 

Ketika visi kita lebih tentang menjalani mimpi kita daripada mimpi Tuhan dan membangun 

strategi kita daripada bekerja sama dalam rencana-Nya, niat baik kita untuk tumbuh kembang 

akan selalu gagal. Memang, cara Tuhan sering kontra-intuitif dengan cara kita.  

 



Apakah Anda pernah merencanakan untuk menaklukkan kota dengan berbaris di sekitar tembok 

dan meniup terompet? Atau menyelamatkan sekelompok orang dari perbudakan perbudakan 

menggunakan lidah seorang pria dengan masalah wicara yang mengaku dirinya diutus Tuhan? 

Atau mengisi kembali dunia melalui seorang pria yang menghabiskan 100 tahun membangun 

kapal raksasa tanpa cetak biru seorang arsitek? Atau menyelamatkan dunia dari dosa melalui 

kelahiran bayi yang lahir dari seorang gadis perawan? Cara-Nya jelas bukan cara kita.  

 

Pertanyaan kunci Anda bukanlah, "Ke mana kita ingin pergi?" atau "Siapa yang kita inginkan?" 

melainkan, "Ke mana Tuhan ingin gereja kita pergi?" dan, “Dia ingin kita menjadi siapa?”  

 

Dalam penelitian klasiknya, Henry Blackaby dengan sempurna merangkum pendekatan yang 

perlu kita ambil dalam mengembangkan visi dalam pernyataan akrab ini: “Perhatikan untuk 

melihat di mana Tuhan bekerja dan bergabunglah dengan-Nya.” Kepemimpinan Spiritual: 

Memindahkan Orang ke Agenda Allah. Ketaatan, adalah kuncinya. 

 

Jika orang-orang Kristen di seluruh dunia tiba-tiba meninggalkan agenda pribadi mereka, tujuan 

hidup dan aspirasi mereka, dan mulai menanggapi dengan ketaatan radikal terhadap semua yang 

ditunjukkan Tuhan kepada mereka, dunia akan terbalik. Pertanyaan kita yang sering muncul 

"Bagaimana kami bisa tahu? Karena itulah yang dilakukan orang Kristen abad pertama, dan dunia 

masih membicarakannya.” 

 

Kita perlu menemukan impian dan visi Allah. Kemudian membangun impian kita di sekitar-Nya. 

Terlalu sering, kita melakukan yang sebaliknya. Ya, Anda membutuhkan visi unik untuk ke mana 

Allah ingin membawa Anda dan gereja Anda, seperti tujuan di GPS. Anda juga perlu strategi untuk 

sampai ke sana. Tetapi Tuhan harus menjadi sumber dari keduanya. Kita semua membutuhkan 

mimpi-mimpi besar untuk membuat kita terus bergerak ketika tantangan datang. Mimpi Besar 

dan tantangan memacu kita ke hal-hal yang jauh lebih berani kita tanyakan atau bayangkan. 

Menuju pencapaian tanpa batas melampaui doa, keinginan, pikiran, atau harapan kita. 

 

IZIN UNTUK MIMPI BESAR  

Pernahkah Anda berpikir bahwa mimpi besar adalah hak asasi setiap orang percaya? Di seluruh 

Alkitab, kata-kata paling dasar dari iman kita — harapan, janji, Surga, kekekalan — 

menghubungkan kita dengan masa depan kita. Alkitab dipenuhi dengan ayat-ayat yang 

mendesak kita untuk melihat ke depan. Mengikuti Tuhan berarti menemukan kepercayaan aneh. 

Ia memberi ganjaran bagi mereka yang mencari Dia, bahkan dalam situasi yang menantang.  

 

Iman membuat kita menjadi manusia masa depan. Bagi para pemimpin, mimpi besar sering 

menjadi titik awal kita. Di suatu tempat dalam hidup Anda, Tuhan menemukan Anda lagi. Anda 



sudah diselamatkan, tetapi sebuah ide baru mengejutkan Anda dan terjebak dengan Anda. Ya, 

inilah yang saya (Mahli Sembiring) alami, sehingga buku ini sampai di tangan Anda.  

 

Lihatlah beberapa mimpi besar yang sedang dikejar para pemimpin tumbuh kembang hari ini:  

1. Sekitar satu dekade yang lalu, The Summit Church merasakan Tuhan memberi mereka 

apa yang Planter / Pastor JD Greear sebut “visi berani”. JDG mendapat visi menanam 

1.000 gereja pada tahun 2050. Tiga kali lebih banyak dari gereja yang hadir di jemaat 

Raleigh, North Carolina. Dimulai dengan hanya dua keluarga misionaris di lapangan, The 

Summit Church terus membuat kemajuan penting dan terus maju menuju impian mereka. 

Semuanya sambil berdoa "doa-doa seukuran Tuhan."  

2. Ketika Gereja New Life berusia tiga tahun, Tim kepemimpinan membuat keputusan 

mendasar untuk menjadi sebuah gereja yang berfokus pada pertumbuhan Kerajaan 

daripada pertumbuhannya sendiri. Satu keputusan itu telah membentuk DNA gereja 

Chantilly, Virginia. Pada tahun 2004, New Life mulai bermimpi untuk pindah dari 

mendirikan satu gereja setiap empat tahun menjadi satu per tahun, menanam gereja 4x 

lipat = 400% peningkatan. Sekarang, gereja mengejar visi tumbuh kembang yang agresif 

untuk menanam 20 gereja setiap tahun, meningkat 20x lipat = 2000% per tahun. 

3. Pada bulan November 2016, Gereja Bebas Injili Amerika (EFCA) mulai bergulat dengan 

tantangan untuk bergerak menuju tingkat tumbuh kembang 10 persen yang 

berkelanjutan. Untuk EFCA, itu berarti satu dari setiap 10 gereja EFCA akan memulai 

gereja baru atau kampus/cabang baru setiap tahun, tiga kali lipat jumlah penanaman 

gereja selama ini. Pada awal 2017, denominasi rata-rata 2,5 persen hingga 3 persen dari 

gereja berlipat ganda setiap tahun. Mereka berani memiliki 4x dari rata-rata penanaman 

gereja saat itu. Itu peningkatan adalah jumlah yang sangat besar. Perubahan seukuran 

Tuhan membutuhkan kekuatan Tuhan. 

4. Pada tahun 2009, The Austin Stone meluncurkan 100 People Network, sebuah inisiatif 

jangka panjang yang melibatkan seluruh jemaat dalam tiga peran (pergi, mengutus dan 

mobilisator depan - belakang) untuk mengirim 100 orang dari gereja selama dua tahun 

atau lebih. Target mereka mencapai 6.000 kelompok orang yang belum terjangkau di 

dunia. Dari awal mereka benar-benar mendefinisikan kesuksesan bukan berapa banyak 

orang yang bisa kita lewati, tetapi dengan berapa banyak orang yang bisa mereka lengkapi 

dan kirim. “Inti dari itu adalah Amanat Agung. Kita terus bertanya, “Apa yang dapat kita 

lakukan dalam waktu terbatas yang Allah telah berikan kepada kita untuk mewujudkan 

Amanat Agung?” 

 

 

 

 



MIMPI TUMBUH KEMBANG YESUS  

Mimpi yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing ada sebagai bagian dari mimpi yang lebih 

besar yang berakar dalam Alkitab. Tepat sebelum kenaikan-Nya ke Surga, Yesus berbagi mimpi-

Nya untuk Gereja-Nya — visinya untuk pelipatgandaan: 

 

“Kamu akan menerima kuasa ketika Roh Kudus datang ke atasmu; dan kamu akan menjadi saksi-

Ku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi” (Kisah Para Rasul 

1: 8).  

 

Mimpi yang Yesus berikan kepada para pengikut-Nya saat ini dan di masa depan berfokus pada 

suatu gerakan. Dia memiliki visi yang kuat tentang Kerajaan Allah yang datang di bumi seperti di 

surga. Melalui Roh Kudus, kita memiliki kuasa untuk menjelajah melampaui basis rumah kita dan 

pada akhirnya membawa Kabar Baik-Nya kepada setiap suku dan setiap bangsa sehingga suatu 

hari, “atas nama Yesus, setiap lutut harus bertekuk… dan setiap lidah mengakui bahwa Yesus 

Kristus adalah Tuhan” (Flp. 2: 1011).  

 

Yesus tahu bahwa mimpi raksasa tidak akan tercapai dengan satu atau bahkan 1 juta gereja. 

Sebagai pengikut Kristus dan para pemimpin gereja-Nya, Dia meminta kita untuk bermimpi besar 

bersama-Nya untuk menyelesaikan misi-Nya dan menumbuhkan Kerajaan-Nya. Dalam 

prosesnya, Dia menumbuhkan dan mendewasakan kita.  

 

Jika Anda belum mengetahuinya, bermimpi besar adalah pengubah hidup sejati. Membiarkan 

hati dan pikiran Anda mengejar visi yang lebih besar dari Anda akan mengubah Anda secara 

signifikan. Ketika kita mulai mendapatkan visi yang jelas untuk tumbuh kembang baik sebagai 

pemimpin maupun untuk gereja kita, kita mulai melihat bagaimana Allah mempersiapkan dan 

membentuk kita untuk visi itu. 

 

MIMPI BESAR MENGUBAH PERTANYAAN ANDA  

Ketika sampai pada mimpi besar, satu pertanyaan akan mengarah ke yang lain. Ukuran impian 

Anda akan sering menentukan jenis pertanyaan yang Anda ajukan. Mimpi kecil yang mudah 

dikelola membutuhkan satu set pertanyaan. Sementara mimpi besar akan mengarahkan Anda 

untuk mengajukan serangkaian pertanyaan yang sama sekali berbeda.  

 

Sejak memulai NewThing Network, pertanyaan-pertanyaan Dave Ferguson telah berubah dengan 

ukuran impiannya. Sepuluh tahun yang lalu, impiannya adalah untuk memulai jaringan gereja-

gereja baru. Jadi dia harus bertanya, “Bagaimana saya bisa menarik, melatih dan menyebarkan 

perintis gereja?”  

 



Sekarang impian mereka adalah untuk melihat gerakan mereproduksi gereja. Jadi dia bertanya, 

“Bagaimana saya bisa membuat sistem yang mereproduksi jaringan dan menarik, melatih dan 

menggunakan pemimpin kerasulan?"  

 

Ketika Anda mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan menantang yang akan membantu 

mengarahkan Anda menuju visi tumbuh kembang Anda, kartu skor Anda untuk bagaimana Anda 

mengukur kesuksesan akan mulai berubah.  

 

Dalam bab 3, kami mengatakan bahwa salah satu dari 10 karakteristik gereja pengganda Tingkat 

5 adalah adopsi mereka atas papan skor baru. Sementara kita mungkin masih bertanya, dengan 

paradigma penambahan "Berapa banyak orang yang beribadah bersama kami akhir pekan ini?" 

Sebuah visi tumbuh kembang mengharuskan kita untuk berpikir ke masa depan dan 

mengidentifikasi metrik kesuksesan baru: 

 

1. Berapa banyak gereja yang akan kita tanam tahun ini dan selama lima tahun ke depan?  

2. Apakah kita akan menganggarkan secara signifikan untuk tumbuh kembang gereja (item 

baris aktual)?  

3. Berapa banyak gereja baru di luar gereja kita yang akan kita dukung?  

4. Apakah kita akan membebaskan dan mengirim para pemimpin ke banyak gereja — 

bahkan orang yang paling berharga dan penting bagi kita?  

5. Berapa banyak orang yang akan kita anjurkan untuk pergi dan memulai gereja baru?  

6. Jika kita mengejar pelipatgandaan yang membuat kehadiran akhir pekan kita turun 

sebagai hasilnya, akankah kita melihat diri kita sukses?  

 

Visi Anda harus mewakili bagaimana Anda ingin mengukur kesuksesan gereja Anda di masa 

depan dan juga kesuksesan pribadi Anda. Semakin besar visi tumbuh kembang Anda, semakin 

besar pertanyaan yang akan Anda ajukan dan semakin banyak scorecard Anda akan berubah. 

 

MIMPI BESAR MENGUBAH DOA ANDA  

Mimpi besar membuat kita berlutut. Visi untuk tumbuh kembang yang terlalu besar untuk Anda 

dan gereja Anda untuk capai melalui upaya dan karunia Anda sendiri, membuat Anda melihat 

kepada Tuhan dan bergantung pada-Nya.  

 

Bagi Penanam / Pendeta Gereja West Ridge, Brian Bloye, doa adalah katalisator untuk 

transformasi gereja. Dari sidang yang berfokus pada ukuran dan pertumbuhan menjadi 

komunitas yang bergantung pada tumbuh kembang Kerajaan. Tuhan harus melakukan pekerjaan 

dalam staf kami, dan dalam kepemimpinan gereja kami. Dia harus melakukan pekerjaan di gereja 

kita.  



 

Saya tahu itu akan menjadi kerja keras. Saya tahu bahwa jika saya berdoa tentang 

pelipatgandaan, jika saya berdoa tentang reproduksi, jika saya berdoa tentang pengiriman, maka 

saya berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Jika Anda berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan, 

Anda akan mulai berdoa doa yang kuat.  

 

Eksponensial mengarahkan fokus, energi, dan sumber daya ke tumbuh kembang Kerajaan. Doa 

Pendiri Eksponensial Dave Ferguson telah berubah. Setiap hari dalam jurnalnya, ia menulis "4%> 

10%." (Baca 4% meningkat jadi 10%). Setiap hari dia berdoa, “Tuhan, gunakan Eksponensial untuk 

melihat jumlah gereja yang berlipat ganda di AS naik dari 4 persen menjadi 10 persen”.  “Tuhan, 

gunakan NewThing untuk menciptakan gerakan global 10.000 gereja yang berlipat ganda.” Tanpa 

sepengetahuan Dave, doanya dijawab Tuhan. Tuhan menggerakkan saya (Mahli Sembiring) untuk 

membawa MIMPI BESAR TUMBUH KEMBANG ke GKKI. Saya percaya para pemimpin di 

lingkungan GKKI sudah lebih dulu dipersiapkan oleh Tuhan. 

 

Mimpi besar membuat kita berdoa dengan gigih. Setiap perjalanan yang kita lakukan menuju 

tumbuh kembang akan terganggu dengan tekanan internal dan eksternal. Ketika kita berdoa 

terus-menerus dan dengan sungguh-sungguh, meminta Tuhan untuk mencari hati kita (internal) 

dan membimbing kita melalui kesulitan (eksternal), tekanan ini mendorong kita lebih dekat 

kepada Tuhan.  

 

Larry Walkemeyer, pendeta Light & Life Fellowship di Long Beach, California, berbagi bagaimana 

menghadapi tekanan internal melalui doa mulai memperdalam hubungannya dengan Tuhan. 

Semakin sering dan jujur dia berdoa, semakin Tuhan menunjukkan kepadanya bagaimana hatinya 

perlu berubah sebelum dia bisa menggerakkan gerejanya menuju budaya tumbuh kembang. Dia 

harus melakukan penilaian yang keras dan jujur terhadap kartu skor yang memotivasinya untuk 

memberikan hasil.  

 

Tuhan harus melakukan pekerjaan di dalam diri kita sebelum Dia dapat melakukan pekerjaan 

melalui kita. Selama proses itu, Dia mengungkapkan beberapa hal yang perlu diubah dalam diri 

kita untuk memungkinkan perubahan yang diperlukan di gereja kita. 

 

MIMPI BESAR MENGUBAH ORANG LAIN 

Mimpi besar menular. Bayangkan sejenak dampak mimpi pada orang lain dan bagaimana mereka 

mempengaruhi sejarah: 

 

1. Bagaimana iman Abraham membuka pintu bagi langkah Ishak dengan Tuhan?  

2. Apakah Yosua akan menaklukkan Kanaan tanpa pelajaran hidup dari mentornya, Musa?  



3. Bagaimana ibu mertua Ruth mempersiapkannya untuk menjadi ibu buyut bagi seorang raja?  

4. Di manakah umat Allah saat ini jika Mordekai tidak pernah menantang Ester?  

5. Di mana Paulus akan berada jika Barnabas tidak mengambil risiko menjemputnya?  

6. Tanpa keterlibatan Paulus dalam hidupnya, apakah Timotius akan memimpin?  

 

Ketika kita mendapatkan visi untuk tumbuh kembang dan mulai membagikannya, kita memulai 

reaksi berantai. Pernahkah Anda melihat jiwa seseorang terbangun ketika ia mulai bertanya-

tanya tentang peran yang dapat ia mainkan dalam memajukan Kerajaan?  

 

Pikirkan tentang visi Kerajaan siapa yang telah mempengaruhi Anda dan membuat Anda berkata, 

"Saya ingin memimpin sebuah gereja yang mengikuti panggilan Alkitab untuk melipatgandakan 

murid."  

 

Dengan cara yang sama, penglihatan tumbuh kembang Anda sebenarnya bisa menjadi 

pertandingan yang memulai kebakaran! Berbagi visi yang jelas untuk tumbuh kembang perlahan 

akan mulai mengubah orang-orang di jalan Anda dalam beberapa cara: Orang-orang mulai 

mengambil kepemilikan atas visi tersebut.  

 

Mengikuti pemimpin impian besar menghilangkan banyak misteri tentang cara mengejar visi. 

Pikirkan sejenak tentang bagaimana proses kepemimpinan visioner dilipatgandakan dan 

ditransfer sebagai pemimpin visioner yang menuntun pemain Tim utama.  

 

Will Mancini telah melayani sebagai arsitek visi untuk ratusan gereja. Kami bermitra dengannya 

untuk membantu kami melakukan yang terbaik. Selama lebih dari satu dekade, Mancini telah 

datang bersama Tim untuk membantu mereka membawa kejelasan visi mereka. Mancini dapat 

melihat ke belakang dan melihat bagaimana mimpi besar mentornya telah membawanya ke 

tempat dia hari ini. Dia ingat melayani di Tim kepemimpinan Bruce Wesley di Clear Creek 

Community Church di Houston. Dia belajar banyak tentang pengambilan keputusan, komunikasi, 

integritas, dan disiplin diri. Yang paling penting, dia belajar dari penguasaan Bruce memanggil 

orang lain untuk berkomitmen. Tanpa modelnya dalam hidupnya, dia tidak pernah bisa 

membayangkan transisi ke pelayanan kepelatihan.  

 

Menyaksikan seorang pemimpin mencapai impiannya menghilangkan rasa takut dan rasa tidak 

aman bagi orang lain yang mungkin berani bermimpi. Kita semua tahu pemimpin gereja yang 

menurunkan kepemimpinan visioner ke beberapa orang terpilih. Alkitab memberi tahu kita 

bahwa berani membayangkan hal-hal besar adalah kesempatan setiap orang percaya. Orang-

orang mulai melihat diri mereka sebagai visioner.  

 



Gereja-gereja Tingkat 5 mengakui bahwa setiap orang adalah bagian dari visi dan bahwa setiap 

orang memiliki panggilan yang unik. Seorang pemimpin awam di sebuah gereja mulai 

mencetuskan visi pada para pemimpin awam lainnya. Tony, seorang pemimpin awam yang 

sukses dan pemilik sebuah toko pasokan listrik, berlatih memimpin kelas anggota baru Starting 

Point di gerejanya. Dia membagikan bagaimana gereja telah membantunya menggunakan 

bisnisnya sebagai platform untuk Injil. Ketika Tony berbicara, kita bisa melihat percikan di mata 

para pemimpin awam lain di sekitar ruangan yang membantu latihan-latihannya. Mereka 

menangkap sedikit mimpinya, melihat betapa mungkin untuk menjangkau orang lain dalam 

realitas pekerjaan sehari-hari.  

 

Sayangnya, banyak pemimpin gereja tidak memberdayakan para pemimpin awam untuk 

memainkan peran semacam ini. Alih-alih, mereka adalah "babi hutan" Kerajaan, yang 

memporakporandakan kebun yang sudah baik; tidak pernah membiarkan buah Efesus 4 tumbuh 

dan menjadi dewasa.  

 

Paulus memberi tahu kita bahwa Allah memberikan pria dan wanita yang berbakat kepada Gereja 

untuk memperlengkapi orang-orang kudus untuk pekerjaan pelayanan. Bukan untuk memaafkan 

orang-orang kudus lepas tangan dari pekerjaan pelayanan.  

 

Ketika Anda mulai bermimpi besar tentang gereja yang memprioritaskan pertumbuhan Kerajaan 

daripada menumbuhkan gereja, visi itu akan mengubah yang lain. Dari donor berkapasitas tinggi 

menjadi pemimpin awam yang berani mengambil risiko. Menjadi mahasiswa baru sekolah 

menengah dalam pelayanan siswa Anda. Jika Anda bercita-cita untuk tumbuh kembang Tingkat 

5, pertanyaan kuncinya adalah, "Bagaimana Anda mempersiapkan diri dan mengharapkan reaksi 

berantai kepemimpinan visioner terjadi dan tumbuh?" 

 

MIMPI BESAR MENGUBAH ANDA 

Pemimpin yang mengejar tumbuh kembang Tingkat 5 dapat dengan mudah melihat ke belakang 

untuk melihat bagaimana bermimpi besar telah mengubah mereka secara pribadi. Saat ini, Dave 

Ferguson bermimpi melihat gerejanya yang berbasis di Chicago berpindah dari tumbuh kembang 

Tingkat 4 ke Tingkat 5. Mimpi itu, katanya, telah mengubah dirinya. Selain menjadi pengikut 

Kristus, membuat keputusan untuk menjadi gereja yang berlipat ganda dan mengejar visi tumbuh 

kembang telah menjadi perubahan terbesar dalam hidupnya sebagai seorang pemimpin gereja. 

 

Berbagai cara mimpinya telah mengubah dirinya dan para pemimpin yang berlipat ganda:  

 

Visi tumbuh kembang memperdalam hubungan Anda dengan Tuhan.  



Pikirkan tentang bagaimana penglihatan yang diberikan Tuhan kepada Musa mulai mengubah 

tidak hanya dia, tetapi juga hubungannya dengan Tuhan yang memanggilnya keluar dari padang 

pasir dan menuju kehidupan baru. Di persimpangan setiap tantangan, rasa hormat Musa 

terhadap Allah dan firman-Nya tumbuh. Kepercayaannya pada janji-janji Tuhan untuk tanah 

masa depan memperkuatnya dalam kesulitan. Sepanjang Keluaran, kita melihat bagaimana 

ketergantungan Musa pada Tuhannya untuk setiap ketentuan mengubah dirinya.  

 

Ketika Anda bergantung pada Tuhan untuk memenuhi visi yang telah Dia berikan kepada Anda, 

hubungan Anda dengan Tuhan — bagaimana Anda melihat dan meresponsnya — mengubah dan 

mengubah Anda. Visi tumbuh kembang membentuk hubungan terdekat Anda dalam pelayanan.  

 

Hanya sedikit orang dalam Alkitab yang memperlihatkan fokus nyata pada hubungan seperti yang 

dilakukan Paulus. Surat demi surat menunjukkan kepada kita bagaimana Paulus membangun 

hubungan dengan gereja-gereja yang ia mulai. Selain itu, kelompok besar Barnabas> Paulus> 

Timotius adalah salah satu contoh terkuat kita dalam pendampingan dalam Alkitab.  

 

Paulus tahu bahwa hubungannya sangat vital untuk memajukan Injil. Ketika kita mengejar visi 

yang diberikan Tuhan, orang-orang yang berpikiran sama dengan hasrat dan tujuan yang sama 

pasti melewati jalan kita. Peluang kita untuk mempengaruhi dan dipengaruhi oleh para pemimpin 

berkapasitas tinggi meningkat. Kita mulai mencari dan menghabiskan waktu bersama orang-

orang yang memiliki hati kita untuk bergerak dan fokus pada Kerajaan. Hubungan Anda akan 

mengubah Anda.  

 

Visi tumbuh kembang membentuk prioritas Anda.  

Memiliki visi membuat kita fokus seperti pada laser. Ketika peluang datang pada kita tanpa 

koneksi yang jelas ke tumbuh kembang, itu adalah "tidak" yang mudah. Visi yang jelas memberi 

kita filter yang melaluinya kita dapat menjalankan setiap ide, peluang, dan keputusan. Visi 

memberi Anda gambaran tentang masa depan yang belum terealisasi dan pagar yang Anda 

butuhkan untuk tetap berada di jalan. 

 

MIMPI BESAR MENGUBAH GEREJA ANDA 

Bagaimana visi yang jelas untuk tumbuh kembang dapat mengubah gereja Anda?  

Para pemimpin gereja yang berlipat ganda dapat menceritakan kisah demi kisah tentang 

bagaimana mereka telah melihat gereja mereka berubah sebagai hasil dari fokus mereka pada 

mimpi besar melebihi gereja, halaman belakang, kota dan negara mereka.  

 

Memberikan visi yang jelas dan meyakinkan yang memanggil gereja Anda ke tujuan tertentu dan 

memobilisasi orang ke dalam kehidupan misi meletakkan dasar bagi sebuah gereja yang berpikir, 



bertindak dan berdoa secara berbeda dari gereja yang hanya berfokus pada pertumbuhannya 

sendiri. Sebuah gereja yang melakukan visi tumbuh kembang yang kuat mulai mengembangkan 

karakteristik gereja pengganda Tingkat 5. Pikirkan beberapa cara khusus untuk mengubah visi 

tumbuh kembang gereja Anda:  

 

Visi menginkubasi gereja yang berpusat pada Kerajaan.  

Ketika orang tahu dan benar-benar memahami bahwa mereka adalah bagian dari sesuatu yang 

lebih besar daripada diri mereka sendiri — sesuatu dengan dampak kekal — mereka mulai kurang 

fokus membangun kerajaan mereka (gereja lokal mereka) dan lebih fokus melihat Yesus 

membangun Kerajaan Allah. Itu berarti lebih sedikit tekanan eksternal untuk dinavigasi dan lebih 

banyak masukan di semua lini saat Anda mengejar tumbuh kembang.  

 

Visi memupuk budaya / komunitas pembuatan murid alkitabiah.  

Dalam sebuah gereja yang menganut visi untuk melipatgandakan, membuat dan 

melipatgandakan murid adalah yang terpenting. Setiap orang di gereja adalah pembuat murid 

alkitabiah, mereproduksi murid dalam komunitas. 

 

Pada tahun 2016, Celebrate Community Church di Sioux Falls, South Dakota, mengumumkan 

visinya untuk menjadi gereja tumbuh kembang Tingkat 5. Pemimpin Pastor Keith Loy sedang 

mengejar visi untuk membangkitkan murid di dalam gereja untuk menjadi pendiri gereja yang 

akan menanam 50 gereja dalam 10 tahun. Gereja membawa 12 penanam potensial ke 

Eksponensial Timur 2016. Visi Tingkat 5 ini, kata Reed DeVries yang berfungsi sebagai "arsitek" 

untuk itu, telah "mengubah gereja." Celebrate telah meminta seminari setempat untuk 

memberikan pelatihan kepada umat awam mereka saat mereka menanam. "Kami menangkap 

visi Tingkat 5," kata DeVries, "dan kami tidak akan kembali."  

 

Visi melahirkan suasana apostolik.  

Sebagai seorang pemimpin, visi Anda untuk tumbuh kembang harus dikaitkan dengan spektrum 

APEST (Efesus 4). Tidak hanya membawa kesatuan tetapi juga kedewasaan dalam iman. Alan 

Hirsch menunjuk pada hubungan antara APEST dan impuls “pengiriman” gereja. Ketika para 

pemimpin mulai merangkul kelima karunia Gereja — rasul, nabi, penginjil, gembala dan guru — 

nilai kunci dari pengiriman dan pelepasan menjadi sesuatu yang alami dan bagian yang 

diharapkan dari gereja Anda.  

 

Visi mengaktifkan impuls "pengiriman" gereja Anda.  

Dalam sebuah gereja yang memiliki visi tumbuh kembang yang kuat, tumbuh kembang menyebar 

secara spontan dan eksponensial. Orang tahu mereka dipanggil untuk memuridkan. Mereka tahu 



bahwa mereka adalah bagian dari sebuah gereja yang melepaskan dan mengirim mereka keluar 

untuk membawa Injil ke setiap sudut dan celah masyarakat.  

 Akan seperti apa jadinya jika gereja Anda merangkul dan mencerminkan semua nilai-nilai 

ini?  

 Bagaimana hal akan berbeda?  

 Bagaimana komunitas Anda akan berubah?  

 Akan seperti apa bagimu untuk memimpin sebuah gereja yang terjual habis untuk tumbuh 

kembang, bekerja bersama untuk tujuan memajukan Kerajaan?  

Mengejar visi tumbuh kembang menggerakkan kita menuju gambaran ini. 

 

JALUR CEPAT KE TUJUAN LEBIH RENDAH 

Jadi, jika memiliki visi untuk tumbuh kembang adalah pengubah permainan dalam hidup kita dan 

di gereja kita, apa yang membuat kita tidak bermimpi besar dan melanjutkan mimpi-mimpi itu? 

Mari kita lihat dua penyebab terbesar.  

 

1. Mimpi-mimpi besar terkubur di bawah tekanan tumbuh kembang.  

Terlepas dari apa yang kita baca dalam Alkitab dan bagaimana kita memasuki pelayanan, tekanan 

eksternal dari tumbuh kembang yang kita identifikasi menjadi kenyataan:  

 Tim kepemimpinan tidak dapat memahami mengapa Anda ingin memberikan sumber 

daya kepada suatu pendiri gereja ketika gereja bahkan tidak memiliki bangunan.  

 Gagasan untuk menanam ketika gereja Anda masih memiliki kursi yang tidak terisi tampak 

bertentangan-intuitif.  

 Orang-orang terus bertanya, "Mengapa kita mengirim salah satu pemimpin terbaik kita 

untuk menanam gereja lain ketika kehadiran kita baru mulai meningkat?"  

Hal-hal terkait lainnya menembak impian kita. Untuk beberapa orang, ini mungkin kelelahan. Bagi 

yang lain, itu mungkin serangkaian awal atau kegagalan yang salah. Pernahkah Anda menemukan 

diri Anda berlari di atas treadmill pelayanan hanya untuk bertanya-tanya ke arah mana Anda 

sebenarnya menuju?  

 

2. Mimpi besar diganti dengan mimpi kecil atau tanpa mimpi: visi yang lebih rendah.  

Bayangkan sekelompok kapitalis ventura bersemangat tentang konsep unicorn baru yang akan 

menjadi fenomena berikutnya di seluruh lanskap bisnis Indonesia. Saat drum roll dimulai, Anda 

dengan antusias mengumumkan, "Kami akan menayangkan temuan baru!" Ini "visi umum" - visi 

yang hambar dan tidak jelas. Visi generik tidak mengubah siapa pun atau apa pun. Terlepas dari 

kenyataan bahwa kebanyakan pemimpin dalam pelayanan benar-benar visioner, mereka 

menjadi mangsa bentuk-bentuk umum visi pelayanan sepanjang waktu. Berapa kali Anda 

mendengar sebuah gereja mengatakan bahwa visinya adalah untuk “menjangkau lebih banyak 

orang demi Kristus,” atau “untuk mengubah dunia?”  



 

Meskipun banyak pemimpin memulai dengan mimpi besar untuk tumbuh kembang, mimpi itu 

sulit untuk tetap hidup. Tapi itu benar-benar tidak hilang sama sekali seperti melayang menuju 

jenis visi generik. Pada saat itu, kami kehilangan kesempatan untuk melibatkan orang dalam 

mimpi tertentu. Pikirkan tentang pernyataan ini: "Kita dijauhkan dari tujuan kita bukan oleh 

rintangan tetapi dengan jalan yang jelas ke tujuan yang lebih rendah." Saat Anda memimpin 

dengan visi umum, Anda mengarah ke tujuan yang lebih rendah. Itu bukan mimpi nyata yang 

Tuhan miliki untuk Anda dan gereja Anda. Itu tidak memiliki dampak apa pun yang harus dimiliki 

oleh visi yang jelas. Amsal 28:19 memberi tahu kita, "Ketika orang tidak dapat melihat apa yang 

Allah kehendaki, mereka tersandung sendiri".  

 

Pikirkan visi generik dengan cara lain: Ini sebenarnya merampok Anda dari kemajuan. Anda 

bahkan tidak akan dekat dengan mewujudkan potensi tumbuh kembang penuh gereja Anda 

dengan rasa generik masa depan gereja Anda. Saya suka apa yang dikatakan oleh pendeta dan 

penulis laris Rick Warren tentang visi: Suatu visi hanya dinamis jika spesifik. Anda membutuhkan 

visi yang spesifik dan dapat ditindaklanjuti.  

 

Berbagai jenis visi generik. Setiap jenis berakar pada bias sehat. Ketika mempelajari visi generik, 

kita beralih ke generik karena bias sehat. Sementara kepemimpinan yang baik adalah dasar untuk 

bias ini, mereka mengarah pada visi generik jika diambil terlalu jauh. Tiga jenis bias yang 

mendorong kita ke arah visi generik: bias untuk akurasi alkitabiah, bias untuk pertumbuhan, dan 

bias untuk efisiensi. Perlu pertanyaan refleksi untuk membantu Anda menilai jika Anda 

menghindari visi umum. 

 

MELANGKAH MAJU: TETAPKAN VISI ANDA 

Beberapa Latihan Visi membantu Anda dan Tim Anda mendefinisikan dan memperbaiki impian 

besar gereja Anda untuk tumbuh kembang. Gunakan latihan ini untuk mendorong dan memandu 

proses penglihatan Anda. Harapan kami adalah bahwa Latihan Visi ini akan membantu Anda 

memimpin Tim Anda untuk mulai mengungkap mimpi tumbuh kembang unik untuk gereja Anda. 

Bagaimana Anda sampai di sana — strategi Anda — bisa berubah atau berubah seiring waktu. 

Tetapi visi yang jelas untuk tumbuh kembang sangat penting bagi setiap pemimpin gereja yang 

bercita-cita untuk menjadi gereja pengganda Tingkat 5. Tuhan tidak pernah ingin Anda berhenti 

bermimpi. Anda harus selalu memiliki visi untuk melipatgandakan gereja Anda.  

 

Ingatlah bahwa itu bukan visi Anda. Apa pun yang kita kejar harus menjadi visi Allah. Seperti yang 

saya katakan di awal bab ini, mimpi Yesus adalah tentang sebuah gerakan. Untuk menjadikan 

murid “ke ujung bumi.” Dalam bab selanjutnya, kami membagikan jalur spesifik yang dapat Anda 

ambil untuk membawa Anda ke mimpi tumbuh kembang unik Anda. 



 


