
BAB 9  

PRIORITAS YANG PENTING SEKARANG? 
 

Sebab firman TUHAN itu benar, segala sesuatu dikerjakan-Nya dengan 

kesetiaan. Mazmur 33:4 

Sebab aku tidak akan berani mengatakan sesuatu yang Kristus tidak kerjakan 

melalui aku, demi ketaatan bangsa-bangsa, dalam perkataan dan perbuatan, 

Roma 15:18 

Sebab itu, Saudara-saudara yang tercinta, sebagaimana kalian selalu taat 

kepada saya pada waktu saya berada di tengah-tengah kalian, maka lebih-lebih 

sekarang pada waktu berjauhan, hendaklah kalian tetap taat kepada saya. 

Kalian sudah diselamatkan oleh Allah, jadi berusahalah terus supaya 

kesejahteraanmu menjadi sempurna. Lakukanlah itu dengan hormat dan patuh 

kepada Allah, Filipi 2:12 

 

"Rencana hanyalah niat baik kecuali mereka segera berubah menjadi kerja keras." ~ Peter F. 

Drucker  

 

Jika Anda merasa kewalahan, Anda berada di komunitas yang baik. Dua ribu tahun yang lalu, Tim 

murid merasakan hal yang sama. Mereka berduka karena kehilangan Pendiri mereka dan salah 

satu dari 12 anggota Tim mereka. Mereka merasa tidak yakin tentang diri mereka sendiri dan 

masa depan mereka.  

 

Jelas, mereka tepat di Tingkat 1 (budaya pengurangan), tidak dapat melihat gerakan yang akan 

datang. Meskipun sekadar menyerah adalah respons yang paling mudah, ke-11 murid terus maju 

dengan iman, mengambil satu langkah kecil, tekad sekaligus. Kemudian Yesus muncul di 

Yerusalem untuk memberi mereka misi mereka— "Pergi!" Dan kemudian, "Tunggu."  

 

Menunggu apa? Mereka tahu tugas mereka. Apa yang mereka butuhkan untuk menunggu? 

“...tunggu karunia yang dijanjikan BapaKu, yang telah kamu dengar Aku bicarakan. Karena 

Yohanes membaptis dengan air, tetapi dalam beberapa hari lagi kamu sekalian akan dibaptis 

dengan Roh Kudus… Kamu akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun ke atas Kamu; dan kamu 

akan menjadi saksi-Ku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung 

bumi” (Kisah Para Rasul 4: 1-8).  

 



Dalam dua bab pertama Kisah Para Rasul, kita melihat bagaimana para murid mengambil 

langkah-langkah untuk melaksanakan Amanat Agung Yesus, baik sebelum dan sesudah 

Pentakosta. Mereka menunggu kekuasaan, berdoa, menempatkan kepemimpinan yang tepat 

(Mathias menggantikan Yudas), berpegang pada otoritas Alkitab, membagikan Injil, memanggil 

orang untuk bertindak dan hidup bersama, meneladani apa yang akhirnya akan mereka 

gandakan.  

 

Sebagai pemimpin, kita dapat belajar dari para murid dan menciptakan prioritas khusus dengan 

tindakan jangka pendek konkret yang menggerakkan kita menuju tumbuh kembang. Seperti para 

murid, kita perlu mengandalkan kekuatan Tuhan (bukan milik kita), berdoa dengan tekun dan 

proaktif, berpegang teguh pada perintah Yesus, menempatkan para pemimpin yang tepat, 

memanggil orang-orang ke standar yang lebih tinggi, dan memberi contoh apa yang kita coba 

untuk reproduksi.  

 

Tindakan-tindakan ini penting dan tidak dapat dinegosiasikan. Seperti yang sudah Anda pelajari 

sekarang, jalur menuju Tingkat 4 dan 5 membutuhkan intensionalitas, keberanian, dan disiplin. 

Ada alasan mengapa 96 persen hingga 99 persen gereja saat ini berada di Tingkat 1-3. Untuk 

menjadi gereja yang berlipat ganda, kita harus mendefinisikan kembali kesuksesan kita 

berdasarkan Tingkat 4 dan 5. Belajar untuk mengubah fokus kita dari menarik dan 

mengakumulasi menjadi melepaskan dan mengirim, ya jadilah tumbuh kembang.  

 

Kami harus mengakui bahwa prioritas dan perilaku yang membuat kami nyaman juga membatasi 

kami ke Tingkat 3 atau membuat kami tetap stabil (Tingkat 2) atau dalam mode pengurangan 

(Tingkat 1).  

 

Intinya, melaksanakan mimpi tumbuh kembang Yesus membutuhkan tindakan. Ketika saya 

mendengar orang berbicara tentang niat baik tanpa rencana untuk mengeksekusi mereka, saya 

selalu memikirkan kutipan dari Peter Drucker, bapak manajemen modern: “Banyak orang brilian 

percaya bahwa ide-ide memindahkan gunung. Tapi buldoserlah yang memindahkan gunung; ide 

menunjukkan di mana buldoser harus pergi bekerja." Roh Kudus menerangi orang supaya brilian, 

supaya mampu menemukan dimana emas dan mampu membuat buldoser untuk menggali dan 

mendorong tumpukan tanah gunung yang berisi emas. Semuanya dikerjakan oleh Roh yang 

sama. Gunungnya rata kemudian berubah menjadi gunung emas di khazanah bank sentral. 

 

Jika Anda serius untuk pindah ke Tingkat 4 atau 5 tumbuh kembang, Anda harus bergerak 

melampaui inspirasi ide atau visi. Tindakan itu perlu dimulai sekarang. Jika Anda membaca buku 

ini dan merasa terinspirasi atau dihukum, namun tidak mengambil langkah spesifik dan konkret 

untuk berubah, Anda tidak akan melihat tumbuh kembang. Sesederhana itu.  



 

Kita harus memiliki rencana yang memindahkan kita dari ide-ide bagus ke tindakan. Ketika Anda 

menyelesaikan buku ini dan mulai memikirkan apa yang diperlukan untuk mengubah impian 

Anda menjadi kenyataan, berikut beberapa prioritas yang disarankan: 

 

Menilai dan dapatkan perspektif  
 

1. Ambil penilaian Menjadi Tumbuh Kembang gratis (https://churchgrowdevelop.business/) dan 

kemudian minta anggota Tim Anda untuk mengambilnya secara mandiri.  

 Bandingkan hasilnya.  

 Di mana Anda berpikiran sama?  

 Di mana Anda melihat sesuatu secara berbeda?  

 

2. Kerjakan secara kritis semua latihan dan alat mewujudkan MIMPI BESAR di 

https://churchgrowdevelop.business/ untuk menilai bagaimana yang Anda lakukan di area tumbuh 

kembang tertentu.  

Hambatan apa yang perlu Anda atasi untuk mencapai tingkat baru di setiap area?   

 Membuat murid (Jujur tanyakan pada diri sendiri, Apakah kita membuat murid-murid 

Alkitabiah yang melipatgandakan atau budaya Kristen yang mengkonsumsi?)  

 Peningkatan kapasitas (Seiring pertumbuhan gereja Anda, apakah Anda meningkatkan 

kapasitas Kerajaan untuk menerapkan konteks baru untuk pembuatan murid?)  

 Memberdayakan mobilisasi (Apakah Anda memprioritaskan pembebasan dan 

pengiriman? Apakah Anda melengkapi gereja Anda untuk menemukan dan menggunakan 

panggilan unik mereka dengan cara-cara yang tidak secara langsung menguntungkan 

gereja Anda?)  

 Mengubah scorecard (Apakah Anda mendefinisikan ukuran keberhasilan baru untuk 

Anda, kepemimpinan dan gereja Anda?) 

 

Klarifikasi dan pahami  
 

3. Berusahalah untuk dengan jelas memahami lima tingkat perkalian tumbuh kembang.  

 

4. Baca kembali Bab 6. Identifikasi jalur utama gereja Anda ke Tingkat 4 atau 5. Pastikan Tim Anda 

memahami apa yang akan dibutuhkan dalam perjalanan ini, baik secara pribadi maupun di area 

pelayanan masing-masing.  
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5. Bekerja dengan Tim Anda untuk mengembangkan pemahaman bersama tentang titik awal 

Anda dan di mana Anda ingin berada dalam tiga hingga lima tahun. Cari persetujuan dan buat 

kesepakatan tentang jenis tantangan dan kendala yang akan Anda hadapi saat Anda bergerak 

menuju tumbuh kembang. Sepakati setidaknya tiga hal yang sangat penting yang harus terjadi 

agar Anda maju. 

 

Melakukan 
 

6. Putuskan apakah Anda berkomitmen, siap melaksanakan untuk perjalanan. Apakah Anda 

bersedia melakukan pengorbanan pribadi untuk pindah ke Tingkat 4 atau 5? Pastikan bahwa staf 

dan Tim kepemimpinan Anda sepenuhnya berada di dalam pesawat, artinya masuk dalam Tim 

Tumbuh Kembang. 

 

7. Bergabunglah di GKKI Training Center mengikuti pelatihan / perlengkapan untuk Anda dan Tim 

Anda untuk membantu Anda pindah ke Tingkat 4 atau 5. Anda dapat mengikuti kelas online/jarak 

jauh di https://churchgrowdevelop.business/ yang juga menawarkan eBook gratis dan berbagai 

sumber daya dari para pemimpin yang mengejar tumbuh kembang dalam konteks spesifik 

mereka (gereja kecil, jaringan, penjangkauan global, dll.). Pertimbangkan untuk 

mengikuti/mempelajari dan mengerjakan beberapa pelatihan/buku ini bersama-sama. 

 

8. Menghadiri konferensi/seminar/diskusi/workshop dan / atau bekerja melalui konten di yang 

disediakan oleh Church Ministry Network (CMN) 

 

Merencanakan dan mengimplementasikan 
 

9. Buat deskripsi satu hingga dua halaman dari visi 10-tahun Anda untuk tumbuh kembang yang 

membuat visi menjadi hidup dengan warna penuh dan hidup. Sertakan daftar karakteristik 

spesifik dan terukur, yang menggambarkan seperti apa tumbuh kembang bagi gereja Anda di 

masa depan (mis. Persepuluhan 10 persen dari persembahan dan kampanye modal apa pun 

untuk penanaman gereja; penanaman setidaknya tiga gereja per tahun, mendirikan gereja-

penanaman residensi, bergabung dengan jaringan penanaman gereja). Masukkan dalam 

deskripsi ini kartu skor baru Anda. 

 

10. Buat "perspektif saat ini," dokumen yang mengidentifikasi karakteristik tingkat perkalian 

Anda saat ini. Spesifik dan sertakan elemen kartu skor Anda saat ini. Catat setiap faktor spesifik 

dari masa lalu Anda yang telah menghasilkan siapa Anda hari ini sebagai gereja. Akhirnya, buat 

daftar hambatan khusus apa pun yang saat ini menghambat Anda dan harus diatasi. 
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11. Kembangkan sebuah rencana, dengan mempertimbangkan apa yang telah Anda identifikasi 

tentang realitas Anda saat ini, visi dan jalur Anda. 

 

Tumbuh kembang di dalam dan melalui gereja Anda bisa menjadi kenyataan. Yesus tidak 

meminta kita untuk melakukan sesuatu untuk tujuan-Nya tanpa memberdayakan dan 

memperlengkapi kita dengan visi dan rencana untuk itu. Namun, seperti apa pun dalam hidup, 

kita dapat memiliki semua yang kita butuhkan, tetapi tanpa tindakan, niat baik itu sia-sia.  

 

Drucker menawarkan permata lain untuk diingat: "Tidak ada artinya berbicara tentang rencana 

jangka pendek dan jangka panjang," katanya. “Ada rencana yang mengarah pada tindakan hari 

ini — dan itu adalah rencana sejati, keputusan strategis sejati. Dan ada rencana yang berbicara 

tentang tindakan besok — itu adalah mimpi, jika bukan dalih untuk tidak berpikir, alasan untuk 

tidak merencanakan, mengelak untuk tidak melakukan.”  

 

Yesus telah memanggil Anda untuk membedakan apa yang penting dan melalui kuasa-Nya 

ciptakan rencana strategis yang benar sekarang. 

 

Mari kita wujudkan GKKI menuju sejuta anggota dalam 1000 gereja lokal. Silahkan melaksanakan 

sesuai TINDAKAN AKSI GKKI 2020-2030 berikut, atau Anda dapat contoh dan sesuaikan dengan 

kondisi gereja lokal Anda secara lebih baik dan sempurna. Tuhan menguatkan dan meneguhkan 

rencanaNya di dalam hidup Anda. 

 


