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Dedikasi 
 

Kiranya ALLAH, Tuhan nenek moyangmu, menambahkan jumlahmu seribu 

kali lipat dan memberkati kamu seperti yang dijanjikan-Nya kepadamu. 

Ulangan 1:11 

 

Buku ini didedikasikan untuk tumbuh kembang Gereja Kristen Kudus Indonesia, sebagai rujukan 

untuk menjalankan pelipatgandan menuju Gereja Tingkat 5.  

 

Tahun 1998-1999, selama dua tahun berturut-turut, Pendiri GKKI: Pdt. Kerani Ketaren dan Pdt 

Alus br Tarigan, berulang-ulang membicarakan VISI yang Tuhan berikan kepada mereka kepada 

Mahli Sembiring (Penulis), yang waktu itu ditunjuk menjadi Pemimpin GKKI Jakarta sekitarnya. 

Visi ini diperoleh waktu beliau berdua melakukan kunjungan pertemuan di Ghana, Afrika. Waktu 

itu hamba Tuhan menumpangkan tangan ke atas mereka dan menyuruh membuka gereja di 

Jakarta sebagai langkah awal menggenapi Firman Tuhan yang tertulis dalam Ulangan 1:11.  

Waktu itu diperkirakan jumlah anggota GKKI di seluruh Indonesia sekitar 1000 orang. 

 

Buku ini didedikasikan terutama bagi Para Pemimpin yang telah berperan dalam menjaga 

kesinambungan keberadaan GKKI. Buku ini dimaksudkan membantu mereka untuk menemukan 

jalur menumbuhkembangkan dan membawa kejelasan untuk para anggota meneruskan amanat 

Tuhan kepada Pendiri GKKI yang telah menjadi visi Pendiri untuk diteruskan sebagai Misi generasi 

penerus, yang wajib dipenuhi oleh semua keluarga besar GKKI, yang dituangkan sebagai konten 

dalam buku ini.  

 

Ini merupakan perjalanan pembelajaran dan penemuan. Para pemimpin pemikiran dan konsepsi 

yang dituangkan dalam buku ini telah dengan penuh pengorbanan menginvestasikan waktu, 

bakat, dan keuangan mereka untuk membantu membimbing percakapan yang sangat penting ini. 

 

Dibutuhkan upaya terus menerus melakukan penyempurnaan untuk mengartikulasikan visi 

Pendiri GKKI dalam pemahaman generasi penerus sesuai perkembangan dan situasi temporer 

yang dihadapi pada masa masing-masing. 

 

“Jangan takut, kerana Aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau milik-Ku.” 

Yesaya 43:1 Dengan Allah, kita akan melakukan perbuatan yang gagah perkasa. Dialah yang akan menginjak-injak 

lawan-lawan kita. Mazmur 108:13 Bukankah sudah Aku perintahkan kepadamu, jadilah kuat dan berani? Jangan takut 

atau gentar karena TUHAN, Allahmu, menyertaimu ke mana pun kamu pergi.” Yosua 1:9 
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PENGANTAR 
 

 

Gereja di seluruh dunia tampaknya telah kehilangan arah. Pada 2010, sebuah penelitian Pew 

Research menunjukkan bahwa 55 persen orang Millennials memandang gereja secara positif. 

Saat ini (2020), para peneliti yang sama mengatakan bahwa jumlahnya telah turun menjadi di 

bawah 18 persen. Menurut laporan itu, Millennials menganggap gereja lebih rendah dari 

komunitas teknologi, universitas, atau serikat buruh. Gereja bernasib lebih baik daripada bank 

besar atau media berita, tetapi itu tidak banyak bicara, artinya tidak membantu gereja.  

 

Pada tahun 2019, Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia, merilis hasil 

penelitian Bilangan yang mendukung kesimpulan yang sama. Di Indonesia, lebih lima puluh 

persen kaum milenial meninggalkan gereja. 

 

Statistik ini — terlepas dari minat yang melekat pada Yesus — memberi tahu kita bahwa kita telah  

gagal melibatkan generasi berikutnya pada tingkat yang berarti. Didorong lebih oleh hubungan 

dan kebenaran daripada oleh struktur dan aturan, generasi ini siap untuk gelombang gereja baru 

yang beroperasi sangat berbeda dari bentuk yang lazim, yang kita kenal sesuai tradisi.  

 

Saya percaya perubahan paradigma ini adalah tempat buku baru ini mulai dimainkan. MIMPI 

BESAR GKKI melanjutkan percakapan penting dari Menjadi Gereja Pengganda Tingkat 5 yang 

dimulai oleh Gerakan Tumbuh Kembang (Tukem). Mereka penggerak pelipatgandaan gereja dan 

Tim Tukem GKKI menulis ulang kosakata gereja. Mereka memberi kita kartu skor baru untuk 

sukses, dan sekarang dalam buku ini Saya (Mahli Sembiring) secara khusus untuk GKKI merinci 

langkah-langkah yang perlu kita ubah dan bentuk paradigma kita di sekitar papan skor baru itu. 

Tidak perlu banyak imajinasi untuk menyadari bahwa mereka berada di ujung tombak perubahan 

kritis yang akan menentukan kelayakan Gereja dengan budaya di sekitarnya. Sederhananya, kita 

perlu melipatgandakan lebih banyak gereja jika kita berharap untuk mencapai setiap celah dan 

ceruk masyarakat. Tidak semua orang cocok dengan gereja fokus tingkat 3 di Tingkat 3 - 

sebagaimana dibuktikan oleh mayoritas kaum Millenial yang tidak terlalu memikirkan gereja.  

 

Sejarah menunjukkan bahwa gereja-gereja baru ditanam merupakan hasil terbaik dari menginjili. 

Kenyataan berteriak bahwa kita membutuhkan lebih banyak gereja pemuridan (bukan 

penginjilan). Jalur yang ditempuh gereja dapat berjalan, sambil berpindah dari satu jemaat ke 

gerakan tumbuh kembang gereja. Yang lebih mengejutkan, prinsip-prinsip ini secara kasar dalam 

urutan dapat kita temui di lapangan. Banyak gereja mengalami pelipatgandaan (tumbuh 

kembang) secara tidak sengaja. Beberapa contoh gereja seperti itu dijadikan pembahasan dalam 



buku ini. Buku ini menolak pandangan spekulasi yang terlalu mengandalkan urapan, yaitu 

menolak perjalanan yang meraba-raba. Pembuatan murid sangat penting untuk pelipatgandaan 

gereja, tanpa meninggalkan ruang gerak alternatif lain.  

 

Saya pernah meyakinkan dan menyurati ratusan pendeta gereja di seluruh Indonesia untuk 

meluncurkan pemuridan dan pelipatgandaan gereja tetapi mereka tidak menanggapi. Kegagalan 

mereka masih menghantui mereka, tetapi mendorong saya untuk tetap berkreasi. Buku ini upaya 

terus menerus supaya para pemimpin gereja tidak membuat kesalahan seperti itu.  

 

Tujuan yang jelas, harus jelas dinyatakan. Anda memilih untuk membuat murid yang membuat 

murid dan menanam gereja yang menanam gereja. Intinya: Anda tidak dapat berharap untuk 

mengubah dunia jika Anda tidak pertama kali memutuskan untuk mengubah dunia. Namun 

pengambilan keputusan saja tidak cukup.  

 

Ada rencana nyata yang harus dilakukan. Dalam melakukan apapun pasti akan muncul tekanan. 

Tetapi seperti yang ditunjukkan dalam buku ini, pelipatgandaan bisa dilakukan. Yesus tidak hanya 

memerintahkan Anda untuk memuridkan, Ia juga memperlengkapi Anda dan gereja Anda untuk 

misi yang mengubah dunia ini.  

 

Segala sesuatu yang saya pelajari dengan berjuang selama lebih dari dua dekade sekarang 

menjadi milik Anda dalam buku yang ditulis dengan baik ini. Saya mendorong Anda untuk 

memberi diri Anda beberapa jam dengan membaca dan memahami buku ini dan buku atau 

tulisan tambahan lainnya, serta yang terpenting melaksanakan dan menyelesaikan semua latihan 

yang tersedia di https://churchgrowdevelop.business/, supaya visi Pendiri GKKI dapat kita 

wujudnyatakan. Kemudian bertahanlah! Hidup Anda adalah tentang perubahan. 

 

Rev. Dr. Mahli Sembiring, MSi. MhD. 

Penulis Buku MIMIPI BESAR GKKI 

Inisiator Tim Tumbuh Kembang GKKI 

Pemimpin Pelatihan Kepemimpinan Gereja / GKKI Training Center 
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