
BAB 8  

PENYESALAN APAKAH KITA SIAP? 
 

 

“Sungguh, sungguh, Aku berkata kepadamu, kecuali sebutir gandum jatuh ke bumi dan mati, itu 

tetap sendirian; tetapi jika ia mati, ia menghasilkan banyak buah.” ~ Yesus 

  

Kata "menyesal" berarti tekad untuk berubah, atau bertobat, karena keyakinan bersalah yang 

tulus atas kesalahan seseorang. Ketika mempertimbangkan apakah kita secara pribadi siap untuk 

tumbuh kembang, pertama-tama kita harus bertanya pada diri sendiri beberapa pertanyaan sulit:  

 

 Apakah saya siap untuk berubah?  

 Apakah saya sangat yakin bahwa fokus pertumbuhan tambahan kami kurang dari impian 

Allah yang lebih besar bagi saya dan gereja kami?  

 Apakah saya siap untuk bertobat dan membiarkan Allah memiliki kendali atas masa 

depan?  

 

Eksponensial tidak mengambil giliran menuju perkalian ringan. Faktanya, hampir setiap pendeta 

yang telah pindah dari Tingkat 3 ke Tingkat 4 berbicara tentang “semacam kematian”. Mungkin 

itu adalah kematian kartu skor pribadi. Atau mati karena takut apa yang orang lain katakan. Atau 

kematian paradigma pelayanan kejuruan.  

 

Pendeta dan penulis Larry Walkemeyer berbagi kisah pribadinya tentang kematian di papan skor 

internalnya. Dalam perjalanan dirinya sendiri, merupakan perubahan radikal untuk 

mentransisikan papan skor internalnya dari 'ukuran' menjadi 'dampak,'”. Pergeseran ini sedang 

berlangsung karena egonya memiliki kecenderungan ke arah kebangkitan abadi. Setiap pendeta 

harus mati di papan skor. Jika kita puas dengan 'kebaikan' penambahan, kita akan kehilangan 

'kelebihan' perkalian. Kami akan memprioritaskan reputasi kami, gedung-gedung baru kami, 

kedalaman gereja kami, rekening tabungan gereja kami, keramahan usher kami, sistem 

kebersihan kami yang kinclong dan staf kami yang berkomitmen atas penuaian. 

 

Nafsu kami untuk pertumbuhan tambahan sangat tertanam dalam nilai perasaan diri kami dan 

nilai dari pelayanan kami. Pertimbangkan berapa banyak pendeta yang saling menyapa:  

 

Pendeta yang satu bertanya kepada yang satu lainnya, "Bagaimana kabarmu?" biasanya tidak 

ada hubungannya dengan keprihatinan nyata tentang kesejahteraan pendeta itu. Tetapi benar-

benar lebih banyak tentang:  



 

 

 Berapa banyak yang Anda jalankan dalam pertemuan akhir pekan?  

 Apakah persembahannya sudah habis?  

 Apakah anggota Anda bertambah banyak?  

 

Mac Lake, arsitek visioner untuk jaringan Multiply NAMB, menyebutnya sebagai "kecanduan 

pada penambahan." Kecanduan ini, katanya, bisa menjadi salah satu faktor terbesar yang 

membatasi pengaruh perluasan gereja di kota dan dunia. Lake mengidentifikasi lima tanda bahwa 

kita menjadi kecanduan untuk ditambahkan:  

 

1. Kita lebih peduli dengan memperluas kapasitas tempat duduk daripada mengirim orang 

yang berkapasitas.  

2. Kita lebih peduli dengan berapa banyak orang dalam kelompok daripada berapa banyak 

orang memimpin dan mengalikan kelompok.  

3. Kita lebih peduli tentang berapa banyak yang muncul untuk melayani bersama pada satu 

waktu daripada berapa banyak kita dapat memberdayakan untuk melayani 24/7.  

4. Kita lebih peduli tentang berapa banyak orang yang "mengikuti saya" daripada berapa 

banyak orang "meninggalkan saya" untuk memimpin gerakan mereka sendiri.  

5. Kita hanya mementingkan komunitas kita atau lingkup pengaruh kita daripada dunia dan 

bangsa-bangsa. 

  

Praktek kami begitu melekat pada warisan teologis khusus kami sehingga menyakitkan untuk 

mencoba memisahkan mereka. Mengatasi kecanduan ini mengharuskan kita untuk bertobat agar 

dilepaskan dari kartu penilaian yang salah, strategi yang salah, dan visi yang salah. Mungkin saat 

Anda membaca beberapa bab pertama buku ini, Anda mulai menyadari besarnya pergeseran dari 

penambahan ke budaya tumbuh kembang.  

 

Perspektif yang Anda peroleh tentang di mana Anda saat ini berada dan di mana Anda ingin 

menerangi jurang kegelapan yang mungkin tampak tidak dapat diatasi. Perspektif itu juga 

kemungkinan menyoroti ketidakcukupan — bahkan kehancuran — dari visi dan strategi Anda 

saat ini untuk mencapai tumbuh kembang. 

 

Tetapi, sementara perspektif menghasilkan pemahaman, pemahaman memungkinkan 

pertobatan. 

 



Pertobatan sejati adalah keyakinan mendalam dan sepenuh hati tentang berbalik dari apa yang 

sekarang kita tahu salah menjadi apa yang kita pahami benar. Inilah setidaknya tiga jenis 

pertobatan yang dapat dimainkan secara mandiri atau kolektif:  

 

1. Pertobatan karena ketidaktahuan:  

(Ya Tuhan, ampunilah aku, aku tidak tahu.) Ketika kita bertumbuh dalam iman kita, kita belajar 

semakin banyak tentang Tuhan. Kita semakin menyadari hal-hal yang tidak pernah kita ketahui 

sebelumnya. Mungkin itulah yang Anda rasakan tentang mendapatkan pemahaman tentang 

perbedaan antara penambahan dan tumbuh kembang.  

 

2. Pertobatan karena ketidakpercayaan:  

(Ya Tuhan, aku tahu itu tentang Engkau, tetapi aku memilih untuk tidak percaya.) Kadang-kadang 

kita memberikan persetujuan mental pada sebuah prinsip seperti, "Tuhan akan menjagaku," 

tetapi dalam praktiknya, kita sebenarnya hidup dengan cara yang menunjukkan bahwa kita tidak 

percaya Tuhan dapat menjaga kita. Pikirkan tanggapan ayah yang putus asa ketika dia memohon 

pada Yesus untuk menyembuhkan putranya yang kerasukan setan. Ketika Yesus mengatakan 

kepadanya, "Segalanya mungkin bagi orang yang percaya," segera ayah bocah itu berseru, "Saya 

percaya; bantu aku mengatasi ketidakpercayaanku!” (Markus 9:24). Dengan cara yang sama, 

untuk melihat Yesus menyembuhkan kita (dan gereja kita), kita perlu mengaku dan bertobat dari 

ketidakpercayaan kita.  

 

3. Pertobatan untuk pemberontakan:  

(Ya Tuhan, maafkan aku, kembalikan aku, bantu aku untuk taat.) Kami menyadari bahwa 

sementara kami tahu dan percaya apa yang ditunjukkan Tuhan kepada kami, kami masih memilih 

untuk memberontak. Pertobatan kita tidak kalah bergairahnya dari permohonan David untuk 

pengampunan dalam Mazmur 51 ketika dia berseru, “Kasihanilah aku, ya Tuhan, sesuai dengan 

kasihmu yang teguh; sesuai dengan belas kasihanmu yang melimpah, hilangkan pelanggaranku.” 

 

Di bawah ini, kami telah menyiapkan panduan singkat untuk pengakuan dan pertobatan, 

mengadaptasi 12 langkah dari pelayanan Kristen Nasional Celebrate Recovery untuk membantu 

Anda menerapkan langkah-langkah ini untuk Anda dan gereja Anda. Luangkan waktu untuk 

dengan sungguh-sungguh memiliki pertobatan di masing-masing. 

 

12 LANGKAH-LANGKAH PENYERAHAN DIRI DAN PEMULIHAN  

 

1. Saya mengakui bahwa saya tidak berdaya atas pendekatan pertumbuhan yang tidak 

seimbang yang condong ke penambahan vs tumbuh kembang dan bahwa gereja kami 

telah mengejar kartu skor yang tidak lengkap. Saya tahu bahwa saya tidak dapat membuat 



perubahan tanpa Tuhan. Karena aku memiliki keinginan untuk melakukan apa yang baik, 

tetapi aku tidak dapat melakukannya (Rm. 7:18).  

2. Saya mulai percaya bahwa Tuhan dapat memulihkan kita dan akan mengungkapkan 

kepada kita motif yang tepat untuk (dan mendekati) tumbuh kembang yang sehat. Karena 

Allahlah yang bekerja di dalam kamu untuk mau dan untuk bertindak sesuai dengan 

maksud baikNya (Flp. 2: 1).  

3. Saya membuat keputusan untuk mengalihkan ketakutan, kegagalan, dan kartu penilaian 

yang tidak lengkap ke perawatan Allah. Karena itu, saya mendesak Anda, saudara-

saudara, mengingat belas kasihan Allah, untuk mempersembahkan tubuh Anda sebagai 

pengorbanan yang hidup, suci dan menyenangkan bagi Allah — ini adalah tindakan ibadah 

rohani Anda (Rm. 12: 1).  

4. Saya akan melakukan inventarisasi moral pencarian dan keberanian saya. Marilah kita 

memeriksa cara kita dan menguji mereka, dan mari kita kembali kepada Tuhan (Lam. 

3:40).  

5. Saya mengakui kepada Tuhan, Tim kepemimpinan saya, dan jemaat saya, sifat kesalahan 

saya yang sebenarnya. Karena itu akui dosa-dosamu satu sama lain dan berdoalah untuk 

satu sama lain supaya kamu dapat disembuhkan (Yakobus 5:16).  

6. Saya sepenuhnya siap untuk membiarkan Tuhan menghapus sesuatu yang bertentangan 

dengan budaya penambahan dan perkalian Alkitab yang sehat dan seimbang. 

Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, maka Dia akan mengangkatmu (Yakobus 4:10).  

7. Saya dengan rendah hati meminta Dia untuk menghapus semua kekurangan saya. Jika 

kita mengakui dosa-dosa kita, Ia setia dan akan mengampuni dosa-dosa kita dan 

menyucikan kita dari segala ketidakbenaran (1 Yohanes 1: 9).  

8. Saya meminta pengampunan dari jemaat kami dan dari staf mana pun di masa lalu atau 

sekarang yang kami pegang secara egois, dan saya bersedia melakukan perubahan yang 

diperlukan untuk bergerak menuju tumbuh kembang. Lakukan kepada orang lain seperti 

yang Anda inginkan dari mereka (Lukas 6:31).  

9. Saya telah membuat komitmen yang kuat dan siap untuk mengambil langkah-langkah 

spesifik dan disengaja untuk memberikan peningkatan prioritas pada tumbuh kembang. 

Percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hati, dan jangan bersandar pada pengertian 

Anda sendiri. Dengan segala cara Anda mengakuinya, maka Ia akan meluruskan jalan 

Anda (Ams. 3: 5-6).  

10. Saya terus mengambil inventaris pribadi dan ketika saya salah, saya akan segera 

mengakuinya. Jadi, jika Anda berpikir Anda berdiri teguh, berhati-hatilah agar Anda tidak 

jatuh! (1 Kor. 10:12).  

11. Melalui doa dan meditasi pada Firman, saya berusaha untuk meningkatkan kontak sadar 

saya dengan Tuhan, berdoa hanya untuk pengetahuan akan kehendak-Nya bagi gereja 



kita dan saya, dan kekuatan untuk melakukan itu. Biarlah firman Kristus diam di dalam 

kamu dengan kaya (Kol. 3:16).  

12. Setelah memiliki pengalaman spiritual sebagai hasil dari langkah-langkah ini, saya akan 

berkomitmen untuk membawa pesan ini kepada orang lain dan mempraktikkan prinsip-

prinsip tumbuh kembang di setiap aspek gereja kita. Karena itu, setelah menyingkirkan 

kepalsuan, biarlah masing-masing dari Anda berbicara kebenaran dengan sesamanya, 

karena kita adalah anggota satu sama lain (Ef. 4:25). 

 

Kami memulai bab ini dengan kata-kata Yesus dari Yohanes 12:24. Dalam ayat 25 dan 26, Yesus 

melanjutkan dengan mengatakan, “Siapa pun yang mencintai nyawanya akan kehilangan 

nyawanya, dan siapa pun yang membenci hidupnya di dunia ini akan menyimpannya untuk 

kehidupan abadi. Jika ada yang melayani Aku, dia harus mengikuti Aku; dan di mana Aku berada, 

akan ada hamba-Ku juga. Jika ada yang melayani Aku, Bapa akan menghormatinya."  

 

Penginjil martir dari Jerman, Dietrich Bonhoeffer, membuat pernyataan serius, "Ketika Kristus 

memanggil seorang manusia, Dia meminta dia untuk datang dan mati." Kata-kata Bonhoeffer 

mengatur panggung untuk penyaliban kita. Yesus meminta kita untuk datang dan mati. Dalam 

kematian untuk diri sendiri dan keinginan kita sendiri, kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Itu 

adalah bagaimana kita setia kepada-Nya dan mengapa Dia menghormati kita. Itulah alasannya 

mengapa tumbuh kembang Kerajaan terjadi.  

 

Sekarang, berhenti sebentar. Luangkan waktu untuk duduk dan merenung.  

 

 Apakah Anda bebas dari belenggu masa lalu Anda?  

 Bagasi dan beban apa yang membebani Anda yang akan terus membatasi efektivitas Anda 

dalam melangkah maju?  

 Apa masalah yang belum terselesaikan yang Anda miliki?  

 

Saya mendorong Anda untuk kembali melalui setiap langkah ini dan menghitung biayanya.  

 

 Apakah Anda siap untuk membuat keputusan yang diperlukan dan hidup dengan 

berkorban?  

 Apakah sudah waktunya untuk mengambil tindakan dan bergerak? 

 

KEPUTUSAN ADA DI DALAM DIRI ANDA: PERCAYA DALAM HATI DAN MENYATAKAN DENGAN 

MULUT ANDA. Anda siap melangkah? Ayo … kuat dan teguh!!!!! 

 


