
BAB 6  

JALUR APA YANG DAPAT KITA HARAPKAN? 
 

 

"Pikirkan baik-baik jalan setapak untuk kakimu dan teguh dalam semua jalanmu." (Amsal 4:26) 

 

”Dua jalan menyimpang dari kayu dan saya - saya mengambil jalan yang jarang dilalui, dan itu 

membuat perbedaan.”  ~ Robert Frost  

 

Berapa kali ponsel pintar Anda datang untuk menyelamatkan? Karena saya sering bepergian, 

saya terus-menerus mengandalkan telepon saya untuk membawa saya ke tempat yang harus 

saya tuju. Menggunakan data spesifik (tujuan saya dan lokasi saat ini), GPS ponsel saya 

memetakan jalur untuk saya. Seringkali, GPS akan memberi saya beberapa opsi jalur. Misalnya, 

saya tinggal di tengah kota Jakarta. Dari rumah saya ke Pondok Indah, saya dapat mengambil tiga 

jalur utama yang berbeda. Untuk mengidentifikasi jalur yang berbeda, GPS mempertimbangkan 

banyak faktor termasuk jarak, waktu, lalu lintas, kecelakaan, dan jalan tol. Pada waktu tertentu, 

GPS menggunakan kombinasi unik dari faktor-faktor ini untuk mengidentifikasi jalur terbaik. Jika 

lalu lintas padat atau kendala lain muncul, GPS terus melakukan penyesuaian rute bahkan setelah 

saya memilih rute utama dan mulai mengemudi. Bahkan, seringkali jalur yang saya gunakan 

sebenarnya berbeda dari yang awal.  

 

Perjalanan kita menuju tumbuh kembang ternyata sangat mirip. Ketika kita mendapatkan 

perspektif dan memahami di mana kita saat ini sebagai gereja (bab 3 dan 4), dan kemudian 

melihat sebuah visi ke mana kita ingin pergi di masa depan (Bab 5), jalur untuk perjalanan muncul. 

Jalur adalah rute atau cara akses ke tujuan; cara untuk mencapai yang dituju atau mencapai 

sesuatu. Ini menghubungkan realitas kita saat ini ke masa depan yang lebih diinginkan.  

 

Bergerak menuju masa depan tumbuh kembang Tingkat 5 menawarkan beberapa jalur utama 

yang umum bagi kebanyakan gereja. Dengan memahami jalur-jalur ini, Anda dapat mempelajari 

apa yang akan terjadi pada perjalanan tumbuh kembang Anda. Sepanjang bab ini, kami 

memperlihatkan jalur paling umum dan utama menuju tingkat 5 tumbuh kembang. 

 

GAMBARAN BESAR: TITIK MULAI DAN TUJUAN ANDA 

Jika Anda telah menyelesaikan penilaian Menjadi Gereja Pengganda Tingkat 5 secara online gratis 

dan mengerjakan latihan yang disediakan, Anda sudah memiliki gagasan yang cukup jelas tentang 

titik awal dan tujuan yang Anda inginkan. Penilaian memberi Anda skor (Tingkat 1-5) dan pola 

yang mewakili masa lalu, sekarang, dan masa depan Anda. Sebuah pola hanya memberi Anda 



gambaran tentang di mana gereja Anda berada di masa lalu, di mana Anda berada di masa kini, 

dan ke mana Anda ingin pergi di masa yang akan datang.  

 

Misalnya, jika pola Anda adalah 2-3-4, Anda adalah gereja Tingkat 2 di masa lalu, sebuah gereja 

Tingkat 3 saat ini, dan Anda bercita-cita untuk menjadi gereja Tingkat 4 di masa depan. Angka "3-

4" (tingkat tumbuh kembang Anda saat ini dan aspirasi Anda untuk tumbuh kembang di masa 

depan) menunjukkan jalur Anda. Kami katakan jalur Anda dari "3 menuju 4."  

 

Jika Anda adalah gereja baru, penilaian memberi Anda skor (1-5) yang mencerminkan tingkat 

tumbuh kembang aspirasi Anda. Karena Anda baru, Anda tidak memiliki riwayat untuk membuat 

pola. Anda akan mendapatkan skor seperti "0-0-5." Ini berarti Anda adalah gereja baru, dan Anda 

bercita-cita untuk menjadi Tingkat 5. Jalur Anda adalah "Baru menuju 5."  

 

Jika Anda telah mengambil penilaian, tulis pola numerik dan jalur deskriptif di bawah ini 

(misalnya, "3 menuju 4," atau "Baru menuju 5," dll.). Jika Anda belum mengambil penilaian gratis, 

izinkan saya sangat menyarankan Anda untuk berhenti sekarang dan menyelesaikannya sebelum 

Anda melanjutkan. Diperlukan waktu kurang dari 30 menit untuk menyelesaikannya, dan 

hasilnya akan  tersedia untuk Anda. Pola Numerik Saya (mis., 2-3-4): Jalur Deskriptif Saya (mis. “3 

menuju 4”). 

 

DARI POLA KE JALUR 

Penilaian ini menawarkan 125 kemungkinan pola numerik yang berbeda antara 1-1-1 dan 5-5-5. 

Dalam Menjadi Gereja Pengganda Tingkat Lima, saya menjelaskan bahwa kita dapat 

memadatkan 125 pola ini menjadi tujuh pola utama. Saat Anda dengan cermat melihat 

perbedaan di masing-masing dari tujuh pola, Anda akan melihat tantangan dan masalah unik 

untuk masing-masing:  

 

1. Pola Aspirasi 

Gereja-gereja ini berada di Tingkat 1 dan 2, tetapi mereka bercita-cita untuk pindah ke Tingkat 4 

dan 5. Gereja dalam pola ini pertama-tama harus menginternalisasi nilai tumbuh kembang 

sebelum mereka dapat mengubah perilaku mereka.  

 

2. Pola Maju  

Gereja-gereja ini telah pindah dari Tingkat 1 atau 2 ke Tingkat 3. Sekarang berusaha untuk pindah 

ke Tingkat 4 atau 5. Mereka maju secara agresif dan sekarang harus mengatasi tekanan yang kuat 

di Tingkat 3 yang dapat menahan mereka dalam budaya pertumbuhan tambahan. 

 

 



3. Pola Penerobos  

Gereja-gereja ini macet (atau bahagia) di Tingkat 3. Mereka sekarang berusaha untuk meluncur 

menerobos ke Tingkat 4 atau 5, tetapi mereka harus terlebih dahulu mengatasi tekanan menahan 

yang kuat di Tingkat 3.  

 

4. Pola Reproduksi 

Gereja-gereja ini telah pindah dari Tingkat 3 ke Tingkat 4. Mereka terus merasakan tekanan di 

Tingkat 3, namun mereka sangat ingin terus meningkat ke Tingkat 5 tumbuh kembang.  

 

5. Pola Pemulihan 

Gereja-gereja ini telah menurun dari masa lalu ke masa kini dan kemudian meningkat ke skor 

aspirasional 4 atau 5 — misalnya, angka 3-2-4. Pola pemulihan gereja telah mengalami 

pertumbuhan dalam sejarah mereka diikuti oleh beberapa kesulitan.  

 

6. Pola Penambahan 

Gereja-gereja dengan pola tambahan memiliki scorecard pertumbuhan-tambahan yang kuat di 

Tingkat 3. Mungkin terperangkap dalam cengkeraman budaya penjumlahan, mereka belum 

merangkul aspirasi masa depan untuk tumbuh kembang.  

 

7. Pola Selamat 

Skor "masa depan" dari gereja-gereja dengan pola ini menunjuk ke Tingkat 2. Gereja-gereja ini 

mungkin berjuang dan mengalami kesulitan melihat melampaui pemikiran bertahan hidup, 

sehingga skor rendah pada aspirasi mereka.  

 

Gereja-gereja dengan Pola Penambahan atau Pola Selamat tidak ingin menjadi Tingkat 4 dan 5. 

Mereka terjebak atau senang dengan tingkat tumbuh kembang mereka saat ini. Untuk bergerak 

menuju tumbuh kembang, gereja-gereja ini harus terlebih dahulu menjalani transformasi dalam 

nilai-nilai dan visi mereka untuk membangun keinginan tulus untuk tumbuh kembang.  

 

Jika pergeseran revolusioner semacam itu terjadi, pola tumbuh kembang akan berubah untuk 

mencerminkan salah satu dari lima pola lainnya. Jika tidak, mereka akan tetap terjebak di tingkat 

mereka saat ini. Pola-pola lain untuk gereja-gereja yang ada, ditambah pola "0-0-4" dan "0-0-5" 

untuk gereja-gereja baru, mewakili pola inti untuk tumbuh kembang. Kita dapat 

mengekspresikan pola-pola ini sebagai satu dari enam “jalur” berbeda untuk tumbuh kembang. 

Enam jalur menuju tumbuh kembang meliputi: 

 

Jalur Inti  
Tingkat 3 menuju 4  



Tingkat 4 menuju 4+  

Baru ke 4  

Baru ke 5  

Tingkat 1 atau 2 menuju 4 

 

Jalur Turunan 
Jalur-jalur ini dapat “diturunkan” atau menemukan konteksnya menggunakan elemen spesifik 

dari jalur inti. Mereka adalah jalur yang belum sepenuhnya kita pahami dan temukan:  

 

Tingkat 1, 2, 3, atau 4 menuju 5  

 

Selama beberapa halaman berikutnya, saya menggambarkan masing-masing jalur ini, termasuk 

karakteristik utama dan tekanan. Harapan saya adalah Anda akan keluar dari bagian ini dengan 

pemahaman yang jelas tentang setiap jalur dan wawasan yang Anda butuhkan untuk 

mengikutinya menuju tumbuh kembang. 

 

GAJAH DI KAMAR 

Jika Anda memperhatikan bagian terakhir, Anda mungkin bertanya, "Di mana jalur inti untuk 

gereja yang ada ke Tingkat 5?" Kami telah menyoroti hanya satu jalur inti ke Tingkat 5 — melalui 

gereja baru.  

 

Pengecualian ini muncul dari beberapa pertanyaan sulit yang Tim Nasional kami telah gali 

dengan: 

1. Apakah benar-benar mungkin bagi gereja yang ada untuk membebaskan diri dari 

cengkeraman kuat magnet Tingkat 3 untuk menjadi gereja Tingkat 5?  

2. Dapatkah sistem operasi yang berlaku yang menumbuhkan gereja ke Tingkat 3 

berkembang menjadi sistem yang menghasilkan tumbuh kembang Tingkat 5? Atau 

haruskah sistem operasi yang lama diganti dengan yang sama sekali baru?  

3. Dengan kurang dari 0,1 persen gereja AS di Tingkat 5, apakah paradigma gereja kita saat 

ini mungkin mampu menghasilkan gerakan gereja Tingkat 5?  

 

Pertanyaan-pertanyaan ini dan pertanyaan-pertanyaan serupa lainnya telah membebani Tim 

Pemimpin Nasional yang mengerjakan konten tumbuh kembang dalam buku ini. Ada 

pembahasan khusus perlunya kita memikirkan kembali sistem operasi kita saat ini.  

 

Kami percaya bahwa kekuatan sistem operasi saat ini — menarik dan menghubungkan dengan 

orang-orang yang jauh dari Allah — adalah penting dan harus dirayakan. Tetapi kami sangat yakin 

bahwa sistem operasi yang berlaku yang dirangkul oleh para pendiri gereja baru dengan penuh 



semangat juga memiliki kekurangan dalam menghasilkan transformasi yang dibutuhkan untuk 

mendorong dan mempertahankan gerakan tumbuh kembang. Sistem saat ini sangat selaras 

untuk memberi kita akumulasi dan pertumbuhan tambahan.  

 

Kita berdiri di persimpangan jalan dalam sejarah dengan kesempatan untuk memimpin masa 

depan yang lebih baik. Tetapi untuk membuat perubahan revolusioner ini, kita perlu memikirkan 

kembali sistem operasi kita saat ini dan menjadi pemimpin yang berani yang bersedia 

menemukan dan merangkul yang baru.  

 

Tampaknya perjalanan ke Tingkat 5 membutuhkan perubahan revolusioner — bukan sekadar 

perkembangan evolusioner. Sementara kita tidak pasti apakah gereja-gereja yang ada dapat 

membuat perubahan radikal. Revolusioner yang diperlukan dalam sistem operasinya untuk 

menjadi Tingkat 5, kita yakin akan meliputi hal-hal ini:  

 

1. Gereja-gereja baru yang tidak dibatasi oleh kantong kulit lama dan bersedia untuk 

memimpin perubahan revolusioner dapat menjadi Tingkat 5.  

2. Gereja-gereja yang ada secara pemrograman dapat menjadi gereja Tingkat 4, dan bahkan 

4+ (versi agresif dari Tingkat 4).  

3. Gereja tingkat 3 mewakili basis sumber daya yang kuat dan signifikan dan pengaruh di 

dunia. Melihat gereja-gereja ini merangkul kartu skor baru dan lebih baik melalui 

perjalanan ke Tingkat 4 adalah pengubah permainan. Setiap peningkatan 1 persen di 

gereja-gereja di Tingkat 4 mewakili dampak Kerajaan yang sangat besar. Kita perlu melihat 

Tingkat 4 menjadi normal baru di gereja. Gereja Tingkat 3 adalah tempat terbaik untuk 

memulai.  

4. Gereja-gereja Tingkat 4 diposisikan dengan sempurna untuk melatih dan membimbing 

generasi pendiri gereja berikutnya di jalur menuju Tingkat 5.  

5. Gereja-gereja Tingkat 4 dipekerjakan dan diposisikan untuk menjadi inkubator dan 

platform penelitian dan pengembangan (R&D) untuk bereksperimen dengan operasi baru 

sistem untuk Tingkat 5 tumbuh kembang. Gereja-gereja ini dapat memperjuangkan 

kegiatan-kegiatan Tingkat 5, namun mereka perlu mengesampingkan struktur dan kontrol 

yang ada. Gereja-gereja ini perlu menjadi proyek litbang sejati dengan kebebasan, 

fleksibilitas dan otonomi yang signifikan untuk bereksperimen (dan bahkan gagal). 

 

Mimpi besar eksponensial adalah untuk melihat persentase gereja di Tingkat 4 dan 5 bergerak 

dari kurang dari 4 persen menjadi lebih besar dari 10 persen pada generasi kita! Berharap … iman. 

 

 

 



LEBIH DALAM MEMAHAMI JALUR INTI 

Berdasarkan hasil penilaian tumbuh kembang online Anda, apa jalur Anda menuju tumbuh 

kembang? Sekali lagi, dua angka terakhir dari pola tumbuh kembang Anda menunjukkan jalur 

spesifik Anda. Gunakan deskripsi berikut untuk lebih memahami perjalanan menuju tumbuh 

kembang untuk jalur Anda. Anda mungkin ingin memanfaatkan kejelasan ini untuk memperbaiki 

dan menyesuaikan visi tumbuh kembang Anda. 

 

Tingkat 3 menuju 4  
Karakteristik Gereja tingkat 3:  

 Gereja-gereja Tingkat 3 mewakili sekitar 16 persen dari semua gereja A.S.  

 Untuk gereja-gereja ini, kartu skor berakar pada pertumbuhan dan akumulasi tambahan.  

 Gereja-gereja Tingkat 3 membangun anggaran mereka di sekitar pendorong 

pertumbuhan utama, termasuk bangunan, staf, program, penjangkauan, pemasaran, dll.  

 Mereka merasa kesulitan untuk melepaskan dan mengirimkan staf dan sukarelawan 

terbaik mereka untuk menanam gereja.  

 Gereja-gereja ini cenderung terprogram dengan kontrol terpusat dan proses pengambilan 

keputusan terpusat.  

 Mereka tahu bagaimana menambahkan (atau mereproduksi) layanan ibadah dan 

mungkin telah mereproduksi cabang atau lokasi sebagai bagian dari strategi 

pertumbuhan mereka.  

 Mereka memiliki sejarah menaklukkan hambatan pertumbuhan berikutnya.  

 Ketika mereka mempertimbangkan untuk pindah ke Tingkat 4, gereja-gereja ini sering 

merasakan tekanan yang signifikan menahan mereka.  

 Mengalokasikan waktu, talenta, dan harta mereka untuk tumbuh kembang sangat 

menyakitkan karena sumber daya yang diperlukan untuk penanaman gereja bersaing 

dengan sumber daya yang dibutuhkan untuk mendorong kegiatan pertumbuhan 

tambahan yang telah membuat mereka kecanduan.  

 Seringkali, gereja Tingkat 3 kuat dalam kegiatan penginjilan bersama dan pertumbuhan 

terprogram tetapi lemah dalam hal pemuridan yang alkitabiah.  

 Mereka cenderung untuk menambah murid terutama melalui korporat, cara-cara 

terprogram daripada melalui pemuridan relasional, dengan murid yang memuridkan. 

 Seperti yang telah kita bahas di Bab 3, gereja-gereja ini memiliki bias yang kuat untuk 

membangun kapasitas tambahan versus membangun kapasitas tumbuh kembang.  

 Kapasitas tambahan menjadi sarana utama untuk menambah murid.  

 Gereja-gereja Tingkat 3 kuat dalam memobilisasi sukarelawan untuk pelayanan gereja, 

tetapi lebih lemah dalam memobilisasi murid sebagai misionaris 24/7 ke setiap sudut 

masyarakat.  



 Bagi mereka, mobilisasi sukarela sangat penting untuk memberi makan kegiatan 

tambahan yang berpusat pada kapasitas yang mendorong pertumbuhan penambahan, 

dengan hampir tidak ada penekanan pada mobilisasi orang dalam keunikan mereka dan 

menyerukan tujuan di luar gereja.  

 

Tekanan Gereja Tingkat 3:  

Tekanan yang menahan gereja-gereja ini di Tingkat 3 dan menghalangi ke Tingkat 4 berakar pada 

sistem operasi dan DNA yang mengoptimalkan kegiatan tambahan dengan mengesampingkan 

tumbuh kembang.  

Sistem operasi yang berfokus pada penambahan begitu tertanam di dalam gereja-gereja ini 

sehingga akan sulit (jika bukan tidak mungkin) untuk menciptakan tingkat perubahan yang 

diperlukan untuk tumbuh kembang Tingkat 5 tanpa merombak gereja.  

Untuk alasan ini, langkah pertama yang lebih masuk akal untuk gereja Tingkat 3 adalah bercita-

cita untuk dan pindah ke Tingkat 4. 

 

Dari 3 menuju 4: 

Perpindahan ke Tingkat 4 memainkan kekuatan gereja Tingkat 3. Pergeseran ini bersifat 

terprogram dan tidak membutuhkan perubahan yang mengakar dalam. Gereja Tingkat 3 

sebenarnya dapat memprogram jalan mereka ke Tingkat 4. Mereka hanya perlu merangkul 

perjalanan ke Tingkat 4 dengan ketekunan dan komitmen yang sama dengan menaklukkan bukit 

pertumbuhan berikutnya.  

 

Jika jalur Anda 3-4, Anda harus:  

• Menyesuaikan kartu skor Anda untuk memasukkan dimensi tumbuh kembang.  

• Merangkul perkalian di luar ekspresi multisite lokal.  

• Perlakukan penanaman / tumbuh kembang gereja dengan intensitas yang sama seperti inisiatif 

atau prioritas baru utama lainnya.  

• Alokasikan kembali sumber daya keuangan untuk tumbuh kembang.  

• Tetapkan tujuan untuk penanaman gereja.  

• Pertimbangkan untuk membangkitkan dan melepaskan pemimpin untuk menanam gereja, 

termasuk mendorong staf untuk berpikir tentang penanaman.  

• Bergabunglah dengan jaringan penanaman gereja, terlibatlah melalui denominasi Anda, dan / 

atau berafiliasi dengan gereja-gereja lain yang berupaya menanam gereja. 

 

Jalur paling langsung menuju Tingkat 4 adalah gereja sendiri mempraktikkan prinsip buah 

pertama. Memberikan 10 persen pertama dari pendapatan mereka untuk penanaman gereja. 

Mendorong staf dan sukarelawan terbaik mereka untuk meninggalkan gereja dan menanam 

gereja baru. Melakukan waktu yang berharga dan kapasitas kepemimpinan untuk terlibat 



langsung dalam penanaman gereja. Untuk sampai ke Tingkat 4, gereja Tingkat 3 harus menggeser 

dan merealokasi beberapa sumber daya pemrograman mereka untuk penanaman dan tumbuh 

kembang gereja. 

 

Karakteristik Tingkat 4 menuju 4+  
Tingkat 4:  

 Gereja-gereja Tingkat 4 membentuk sekitar 4 persen dari semua gereja AS.  

 Gereja-gereja ini telah membuat perubahan program untuk mengalokasikan waktu, 

talenta dan harta mereka untuk penanaman dan tumbuh kembang gereja.  

 Setidaknya mereka berinvestasi secara finansial, sering kali setidaknya 10 persen dari 

persepuluhan dan persembahan mereka untuk penanaman gereja.  

 Gereja-gereja ini berkomitmen untuk penanaman gereja dan cenderung mendesak untuk 

meningkatkan keterlibatan di kalangan umat awam.  

 

Tekanan:  

Gereja-gereja Tingkat 4 terus hidup dalam tekanan yang ingin meningkatkan kegiatan 

penanaman gereja mereka tetapi merasakan tekanan sumber daya operasi dan pertumbuhan 

gereja lokal mereka. Gereja-gereja ini mengakui pentingnya pembuatan murid yang alkitabiah 

dan bahwa buah alami dari budaya pemuridan yang kuat adalah kumpulan pemimpin yang 

bersedia untuk pergi dan menjadi bagian dari memulai gereja baru. Namun, seperti gereja 

Tingkat 3, mereka masih berjuang dengan sistem pemuridan yang lemah. Kurangnya pembuatan 

murid Alkitab yang kuat adalah tekanan yang berbeda menahan gereja Tingkat 4 dari tumbuh 

kembang Tingkat 5.  

 

Dari 4 ke 4+:  

Meskipun pergeseran dari Tingkat 4 ke 4+ sering terjadi secara alami dari waktu ke waktu, gereja 

Tingkat 4 dapat mempercepat pergeseran ini dengan menjadi strategis dan disengaja. Gereja 

yang bergerak dari 4 ke 4+ selalu memiliki visi yang lebih besar daripada menumbuhkan gereja 

lokal mereka. Mereka melihat gereja mereka melalui lensa Kerajaan alih-alih melihat Kerajaan 

melalui lensa gereja lokal mereka. 

 

Di jantung transformasi The Summits Church di Raleigh, North Carolina, dari penambahan ke 

perkalian adalah ide pengiriman. Mereka telah tumbuh menjadi semacam budaya di mana 

pengiriman berada di udara tempat mereka bernafas. Menjadi seorang murid berarti diutus. Jadi 

pengiriman harus meliputi setiap aspek dari apa yang dilakukan gereja. Para tamu pertama kali 

harus mengetahui sejak mereka menginjakkan kaki di gereja mereka bahwa pengiriman dan 

Kerajaan ada dalam darah kita.  

 



Gereja yang bergerak dari Tingkat 4 ke 4+ biasanya menunjukkan peningkatan jumlah jenis 

perilaku berikut:  

• Reproduksi terjadi melalui pemuridan, disengaja/diprogramkan, dan strategi tumbuh kembang.  

• Reproduksi terjadi di berbagai tingkatan, termasuk penanaman banyak tempat dan gereja. 

Namun, gereja-gereja ini lebih agresif dengan strategi penanaman gereja daripada strategi 

multisite mereka.  

• Kartu skor mereka mencakup kegiatan tumbuh kembang seperti jumlah gereja yang ditanam; 

sejumlah pendiri gereja dilatih; persentase pendapatan yang dialokasikan untuk penanaman 

gereja; dan jumlah pemimpin yang dikerahkan.  

• Mereka secara teratur merayakan kemenangan tumbuh kembang, menyoroti dampak dari 

gereja-gereja yang mereka mulai dan memanfaatkan kesempatan untuk menginspirasi orang lain 

untuk terlibat.  

• Mereka memberi secara berkorban untuk tumbuh kembang, menyumbangkan buah pertama 

mereka (baik uang maupun kepemimpinan) - biasanya setidaknya 10 persen dari perpuluhan dan 

persembahan mereka.  

• Pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya masih sangat dipengaruhi oleh tuntutan 

Tingkat 3. Tetapi gereja-gereja ini juga memiliki komitmen yang menunjukkan kepada tumbuh 

kembang. Mereka mengalokasikan sumber daya untuk praktik perkalian tertentu seperti magang 

/ residensi kepemimpinan; layanan dukungan untuk pendiri gereja; partisipasi dalam dan 

berafiliasi dengan jaringan atau asosiasi penanaman gereja; dan pendanaan langsung untuk 

penanaman gereja. 

• Saluran pengembangan kepemimpinan yang sehat dan aktif mendorong kegiatan Gereja 

Tingkat 3, serta tumbuh kembang gereja.  

• Melepaskan staf lebih disengaja dibandingkan dengan Tingkat 3, di mana sering reaktif. Dalam 

pindah ke 4+, melepaskan staf kunci menjadi lebih disengaja dan sering.  

• Tumbuh kembang biasanya lebih disengaja dan terencana daripada spontan, dan sering terjadi 

pada staf dan pekerja magang. Gereja-gereja ini baru mulai melihat umat awam menanggapi 

panggilan Tuhan untuk "pergi" dan menjadi bagian dari penanaman gereja.  

• Mereka sama berhasratnya untuk melepaskan dan mengirim seperti halnya tentang akumulasi 

dan pertumbuhan.  

• Jemaat melihat penanaman gereja sebagai kegiatan gereja yang berfokus Kerajaan yang 

membutuhkan pengorbanan.  

• Mereka memiliki bias untuk "pergi" —dengan nilai tinggi dalam memobilisasi orang di bidang 

bakat dan panggilan mereka.  

• Para pemimpin secara teratur memanggil anggota gereja untuk bergabung dan menjadi bagian 

dari Tim perintisan gereja, termasuk pengorbanan untuk pindah ke kota atau negara bagian baru.  

• Para pemimpin senior memiliki "ketidakpuasan suci" yang alami — sering kali menghasilkan 

bias terhadap perilaku Tingkat 5.  



• Mereka telah mempekerjakan orang staf penuh atau paruh waktu untuk mengawasi kegiatan 

penanaman gereja mereka.  

• Reputasi mereka untuk penanaman gereja meningkat, menarik para pemimpin luar yang 

tertarik pada penanaman gereja.  

• Mereka cenderung memulai jaringan penanaman gereja lokal atau berafiliasi dengan yang 

sudah ada.  

• Persaingan bukan lagi gereja-gereja lain, melainkan rintangan untuk meningkatkan tumbuh 

kembang. 

 

Baru ke 4  
Karakteristik gereja baru:  

 Sebagian besar gereja baru menentukan keberhasilan mereka menggunakan scorecard 

Tingkat 3 yang berlaku.  

 Mereka meluncur di Tingkat 2 atau 3 dan menghabiskan beberapa tahun berjuang untuk 

menjadi mandiri secara finansial.  

 Perintis jemaat cenderung berfokus pada stabilitas yang dirasakan dari gereja Tingkat 3, 

yang secara signifikan dipengaruhi oleh kepercayaan yang ada bahwa pada Tingkat 3, 

sebuah gereja “sukses.”  

 Berbagai daftar gereja (Pertumbuhan Tercepat, Terbesar, Paling Inovatif, dll.) Adalah 

faktor pembentuk yang kuat bagi para pendiri gereja baru.  

 Pabrik gereja rata-rata tidak memiliki visi untuk Tingkat 4 atau 5 perkalian.  

 Sebaliknya, mereka menganut filosofi "suatu hari nanti": "Suatu hari, ketika kita mampu 

membelinya, kita akan terlibat dalam penanaman gereja." Sayangnya, bagi kebanyakan 

gereja bahwa hari yang sulit dipahami tidak pernah datang.  

 Selama lima tahun pertama mereka, sebagian besar gereja berjuang secara finansial, 

sering memantul di antara Tingkat 1, 2 dan 3, dan selalu tidak yakin tentang masa depan 

mereka.  

 Sebagian besar tetap di Tingkat 1 atau 2 (dengan banyak menutup pintu mereka alias 

bangkrut) sementara beberapa muncul di Tingkat 3.  

 

Tekanan:  

Untuk gereja-gereja yang ingin meluncurkan di Tingkat 4, tekanan keuangan adalah penghalang 

utama. Komitmen mereka terhadap prinsip investasi buah pertama mereka dalam penanaman 

gereja secara unik membedakan mereka dari 99 persen dari semua gereja yang ditanam.  

 

Meluncur dari Baru ke 4:  

Perintis jemaat baru yang ingin meluncurkan di Tingkat 4 merangkul visi itu selama pra-

peluncuran gereja mereka. Mereka berkomitmen untuk menerapkan sebanyak mungkin perilaku 



dan nilai Tingkat 4 ke dalam DNA mereka. Mereka membuat keputusan yang sulit dan berisiko 

yang melawan kearifan yang berlaku. Mereka tahu bahwa perilaku dan keputusan yang mereka 

buat selama fase peluncuran pada akhirnya akan membentuk dan mengarahkan masa depan 

mereka. Mereka melangkah dengan keyakinan untuk berinvestasi secara finansial sebelum 

masuk akal atau sebelum mereka mampu membelinya. Sejak awal, mereka melakukan buah 

pertama dari waktu, bakat dan harta mereka untuk penanaman gereja. Terlibat dengan jaringan 

/ denominasi untuk segera membantu menanam gereja lain. Mereka mencari penghuni / pekerja 

magang gereja yang akan pergi dan menanam gereja dalam beberapa tahun pertama peluncuran 

mereka. Gereja-gereja di jalur ini sedang mengandung keinginan kuat untuk reproduksi.  

 

Mereka berkomitmen pada jenis perilaku berikut:  

• Persepuluhan untuk penanaman gereja.  

• Meluncurkan magang yang mengandung penanaman gereja atau penduduk di tempat.  

• Menanam gereja pertama mereka sebelum meluncurkan multisite pertama mereka. 

• Menanam gereja pertama mereka dalam tiga tahun pertama setelah diluncurkan.  

• Menanam gereja pertama mereka sebelum membeli tanah atau mengambil hutang hipotek.  

• Menetapkan tujuan untuk penanaman gereja selama tiga, lima dan 10 tahun pertama mereka.  

• Bergabung atau berafiliasi dengan jaringan atau denominasi penanam gereja.  

• Memprioritaskan penanaman gereja, membangunnya/mencantumkannya dalam anggaran 

dasar / rumah tangga mereka dan dokumen pendirian.  

• Mencari untuk merekrut staf dengan potensi untuk menanam gereja.  

 

Konsep "mengandung menanam gereja" menjadi kenyataan bagi penanam Revolusi Annapolis, 

Josh dan Sarah Burnett. Ketika mereka mulai mengerjakan rencana kepegawaian mereka untuk 

gereja yang akan mereka tanam, satu-satunya yang tidak bisa dinegosiasikan adalah pendiri 

gereja di kediaman. Dua tahun setelah meluncurkan Revolusi, gereja mengirimkan para pendiri 

gereja mereka di kediaman (tempat tinggal mereka), Scott dan Amber Ancarrow, untuk 

menanam The Foundry di Baltimore, Maryland.  

 

Jika kita benar-benar akan melihat gerakan penanaman gereja terjadi, maka penanaman gereja 

harus meningkatkan dan mengandung kerinduan menanam gereja. Gereja-gereja yang mereka 

dirikan perlu memiliki DNA dan keyakinan yang sama untuk menanam gereja. Seperti gereja 

Tingkat 3 yang pindah ke Tingkat 4 atau 4+, gereja-gereja baru ini dapat pindah ke Tingkat 4 

secara terprogram dan tanpa sistem pemuridan alkitabiah yang kuat. Namun, kecuali mereka 

membangun ke dalam DNA mereka pendekatan yang seimbang ke tiga dimensi perkalian 

(pemuridan, pengembangan kapasitas, dan pemberdayaan mobilisasi), pindah ke Tingkat 5 

adalah hal yang hampir mustahil. 

 



Baru ke 5  
Seperti yang saya katakan sebelumnya, perkalian Tingkat 5 membutuhkan sistem operasi dan 

kantong kulit baru. Karena mereka tidak harus mengatasi perlawanan mengubah DNA yang ada, 

gereja-gereja baru menawarkan potensi terbesar untuk menciptakan ekspresi Tingkat 5 baru di 

masa depan. Mereka memiliki kebebasan dan fleksibilitas untuk mencoba pendekatan baru. 

Gereja-gereja Tingkat 5 bermimpi besar dan mengharapkan hasil sebesar Tuhan.  

 

Tekanan:  

Tantangan terbesar di sini adalah kurangnya model dan contoh gereja untuk dipelajari dan ditiru. 

Itu sebabnya saya menoleh ke Ralph Moore, yang memimpin salah satu dari beberapa gerakan 

gereja Tingkat 5 (Hope Chapel) di Amerika Serikat, untuk belajar tentang faktor-faktor penting 

untuk diluncurkan di Tingkat 5. Moore mengatakan gereja-gereja baru harus:  

• Membangun ke dalam DNA mereka, sistem dan proses sederhana yang dapat direproduksi yang 

dapat diakses oleh orang Kristen pada umumnya.  

• Buat pembuat murid. Lebih dari 90 persen perkalian Tingkat 5 adalah solid, membuat 

pemuridan alkitabiah, karena buah dari pemuridan yang sehat adalah tumbuh kembang.   

• Buat kartu skor yang menghargai dan merayakan tumbuh kembang.  

• Fokus pada jalur pengembangan kepemimpinan yang membebaskan dan mengirim para 

pemimpin, menghasilkan tumbuh kembang melalui gereja-gereja baru daripada hanya 

mendorong pertumbuhan lokal.  

• Menanamkan perspektif Kerajaan dengan tujuan besar daripada perspektif gereja lokal 

terbatas pada tujuan lokal.  

• Juara bias yang kuat untuk pendeta pasar dwi-kejuruan: memiliki dua atau lebih 

pekerjaan/bisnis/sumber penghasilan.  

• Mulailah dengan dan terus membangkitkan pemimpin Tingkat 5 yang rendah hati namun ulet 

yang dapat dan akan menyerahkan ego mereka sendiri.  

• Hiduplah dengan urgensi dan keyakinan bahwa neraka itu nyata, dan bahwa orang-orang di 

sekitar kita sedang sekarat kematian rohani.  

 

Di bawah ini adalah daftar karakteristik Tingkat 5: 

  

• Gereja-gereja Tingkat 5 harus berusaha untuk tidak menggandakan diri, karena tumbuh 

kembang terjadi otomatis. Tumbuh kembang tertanam dalam DNA mereka.  

• Perkalian tampaknya terjadi secara spontan dan tidak terbatas pada staf yang dibayar. 

• Gereja-gereja Tingkat 5 memobilisasi imamat semua orang percaya untuk menjalani kehidupan 

yang dikerahkan sebagai misionaris 24/7 di sudut-sudut masyarakat mereka yang unik.  

• Pembuatan murid yang alkitabiah kuat, dengan banyak pertumbuhan gereja terjadi sebagai 

murid yang membuat murid yang membuat murid.  



• Strategi sederhana dan dapat direproduksi.  

• Mereka memiliki kartu skor yang berbeda yang berakar dalam mengirim dan melepaskan 

kapasitas vs. menambah dan mengakumulasi.  

• Mereka memiliki keseimbangan yang kuat dari karunia lima rangkap (Efesus 4) dengan 

dorongan kerasulan yang kuat.  

• Mereka mengembangkan program magang dan residensi yang agresif (jalur pengembangan 

kepemimpinan yang mengarah ke penanaman gereja).  

• Mereka fokus pada penggembalaan dan mengubah area kota / geografis versus membangun 

dan menumbuhkan gereja.  

• Mereka mengalokasikan sumber daya keuangan yang signifikan untuk tumbuh kembang makro 

(mis., Lebih dari 10 persen dari perpuluhan dan persembahan mereka).  

• Mereka secara rutin melepaskan staf dan anggota untuk ditanam.  

• Setiap murid adalah calon pendiri gereja / anggota tim.  

• Gereja anak yang ditanam membawa DNA tumbuh kembang dan juga aktif dalam penanaman 

/ pengiriman gereja.  

• Pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya selalu terjadi melalui lensa tumbuh kembang 

gereja.  

• Kegiatan dan komitmen tumbuh kembang melampaui masa jabatan pendeta senior (Ketua 

Umum Sinode/Bishop). Tim Tumbuh Kembang perlu bekerja minimal 10 tahun per periodenya. 

• Mereka secara rutin membebaskan dan mengirim pemimpin pasar / awam untuk menanam 

gereja.  

• Mereka secara teratur menceritakan dan merayakan kisah-kisah tumbuh kembang dan 

dampak.  

• Mereka secara teratur memanggil anggota untuk berkorban secara finansial untuk penanaman 

gereja dan cenderung menjalankan kampanye penanaman gereja seperti halnya kampanye 

pembangunan gereja.  

• Mereka menciptakan dan mempertahankan sistem untuk mengembangkan, menyebarkan dan 

mendukung para pemimpin dan Tim penanaman gereja.  

• Mereka secara teratur melatih dan membantu para pemimpin di luar gereja yang menanam 

gereja. 

• Para pemimpin sering kali merupakan anggota pendiri atau bagian dari jaringan atau asosiasi 

penanaman gereja.  

• Mereka mengembangkan praktik terbaik untuk diikuti orang lain.  

• Mereka mencapai keseimbangan yang kuat antara pembangunan kapasitas tambahan dan 

pembangunan kapasitas tumbuh kembang;  

• Mereka memiliki mentalitas yang melimpah dengan visi besar untuk dampak di luar tembok 

gereja.  

• Mereka adalah “bapa rohani” bagi anak-anak, cucu, dan gereja cicit yang hebat.  



• Mereka memimpin dengan mentalitas "gerakan".  

 

Selain itu, perkalian Tingkat 5 mengintegrasikan tiga dimensi perkalian, 10 karakteristik gereja 

Tingkat 5, dan lima pergeseran yang diperlukan untuk tumbuh kembang Tingkat 5. Untuk melihat 

pergerakan tumbuh kembang Tingkat 5 seperti Moore's Hope Chapel, kita harus memasukkan 

semua faktor ini ke dalam visi dan rencana kita.  

 

Tingkat 1 atau 2 menjadi 4 
Gereja-gereja Tingkat 1 dan 2 hidup dalam budaya kelangkaan di bawah tekanan terus-menerus, 

menyebabkan mereka fokus pada Tingkat 3 sebagai solusinya. Dalam beberapa hal, gereja 

Tingkat 1 atau 2 mengalami banyak dinamika yang sama dengan yang ada di jalur “Baru ke 4”. 

Namun, gereja baru sering memiliki dana eksternal selama beberapa tahun. Gereja-gereja ini 

memiliki tiga jalur menuju Tingkat 4:  

 

1. Pertama, seperti gereja baru, gereja Tingkat 1 atau 2 dapat dengan setia berkomitmen 

untuk menginvestasikan hasil pertama dari waktu, bakat dan harta ke dalam penanaman 

gereja dan tumbuh kembang. Sama seperti kita mengajar anggota kita untuk memberi 

perpuluhan terlepas dari situasi keuangan mereka, gereja harus melakukan hal yang 

sama. Namun, budaya kelangkaan mereka dan realitas keuangan membuat komitmen ini 

sulit. Ini adalah jalur yang sangat sulit, tetapi pertanyaan kunci untuk Tingkat 1 dan 2 

gereja bercita-cita untuk Tingkat 4 adalah, "Apakah Anda akan menempatkan perilaku 

Tingkat 4 di tempat bahkan ketika neraca keuangan dan sumber daya manusia 

menunjukkan itu tidak mungkin?" Salah satu jalur yang bijaksana adalah mengambil 

daftar perilaku Tingkat 4 dan hanya "mengurangi" ke langkah yang lebih kecil dan / atau 

memilih beberapa item untuk fokus dan mengejarnya.  

2. Kedua, sebuah gereja dapat mengikuti kebijaksanaan konvensional dan menunggu 

sampai mereka mampu membelinya. Tentu saja, landasan alkitabiah untuk jalan ini 

lemah, dan hari yang sulit untuk berinvestasi dalam penanaman gereja jarang datang 

ketika mengambil jalan ini.  

3. Opsi ketiga adalah fokus untuk sampai ke Tingkat 3 dengan cara yang dapat melompat-

lompat gereja ke Tingkat 4 menggunakan jalur inti "3-4" (dijelaskan di atas). Gereja-gereja 

yang mengikuti jalan ini harus memahami dan memahami kenyataan bahwa banyak 

strategi untuk mencapai Tingkat 3 menciptakan hambatan untuk pindah ke Tingkat 4. Jika 

Anda serius tentang Tingkat 4 dan mengambil jalur ini melalui Tingkat 3, berhati-hati 

dalam merangkul Perilaku Tingkat 3 yang sebenarnya menghambat kemajuan Tingkat 4. 

 

 



Tingkat 1, 2, 3, atau 4 menuju 5  
Untuk kebanyakan gereja, sistem operasi baru yang dibutuhkan Tingkat 5 hanya akan mungkin 

dengan mematikan selama tiga hingga enam bulan dan meluncurkan kembali, menggunakan 

jalur "Baru ke 5". Secara praktis, kita tahu bahwa ini berarti sebagian besar gereja yang ada akan 

fokus pada perpindahan ke Tingkat 4 (atau 4+) daripada Tingkat 5.  

 

Namun, gereja Tingkat 3 dan 4 memang memiliki basis sumber daya untuk bereksperimen dan 

mengujicoba ekspresi baru yang dapat membantu menciptakan jalur yang baru untuk gereja yang 

ada pindah ke Tingkat 5. Untuk saat ini, kami belum menemukan jalur yang diperlukan untuk 

memindahkan gereja yang ada ke Tingkat 5.  

 

Bersiap bidik tembak! Mudah-mudahan, Anda merasa dilengkapi dengan pengetahuan dan 

wawasan yang diperlukan untuk mengembangkan rencana untuk tumbuh kembang. Untuk 

menetapkan jalur khusus Anda menuju perkalian. Setidaknya mengidentifikasi jalur Anda dan apa 

yang perlu Anda lakukan untuk mempersiapkan perjalanan.  

 

Namun menuju ke tempat yang ingin Anda tuju tidak hanya membutuhkan mengetahui lokasi 

Anda saat ini, tujuan masa depan Anda dan jalur Anda. Juga mengharuskan Anda untuk serius 

dan membuat rencana. Tanpa langkah perencanaan yang tidak dapat dinegosiasikan, visi dan 

jalur tidak lebih dari konsep-konsep yang terdengar keren yang kita impikan dan bicarakan, 

namun tidak pernah diterapkan.  

 

Waktunya bergerak! 

 


