
PENDAHULUAN 

 
Melanjutkan Percakapan 
Apa yang diperlukan untuk memindahkan jarum tumbuh kembang dari kurang dari 4 persen 

gereja di dunia yang pernah bereproduksi menjadi lebih dari 10 persen? Sebagai komunitas 

aktivis yang mengabdikan diri pada tumbuh kembang gereja, gerakan ini telah memusatkan 

perhatian kita pada pertanyaan kritis ini. Kita percaya bahwa pelipatgandaan gereja adalah cara 

terbaik untuk melaksanakan Amanat Agung Yesus untuk "menjadikan murid-murid sampai ke 

ujung bumi."  

 

Kita memimpikan gerakan yang ditandai oleh murid-murid yang memuridkan yang menanam 

gereja yang menanam gereja. Kita datang bersama para pemimpin gereja untuk menginspirasi, 

menantang dan memperlengkapi mereka ke tingkat tumbuh kembang yang lebih besar.  

 

Kita telah mengatur percakapan melalui berbagai sumber, khususnya Gereja Pengganda dan 

Kristen Pengganda di www.lemsakti.net Kemudian kita membuka khusus situs baru 

https://churchgrowdevelop.business/ yang memfokuskan diri untuk tumbuh kembang gereja. Kita fokus 

pada nilai tumbuh kembang dan melihat budaya yang kebanyakan gereja ciptakan secara alami. 

Dalam Menjadi Gereja Pengganda Tingkat 5, kita mengatasi hambatan dan memperkenalkan 

kerangka kerja lima tingkat tumbuh kembang.  

 

Untuk membantu gereja menemukan tingkat tumbuh kembang mereka, kita mengembangkan 

alat penilaian online gratis tambahan (https://churchgrowdevelop.business/). Berikutnya, kita fokus 

untuk membantu para pemimpin memahami pentingnya mendapatkan perspektif tentang 

budaya mereka saat ini, mengembangkan visi untuk tumbuh kembang, dan mengembangkan 

rencana untuk masa depan.  

 

Sebelum bergerak maju, penting untuk melihat ke belakang dan meninjau apa yang telah kita 

bahas dalam beberapa tahun terakhir.  

 

KONSEP KUNCI TUMBUH KEMBANG  

3 KUNCI TANTANGAN TUMBUH KEMBANG.  

 

Kita mengidentifikasi tiga tantangan utama bagi Gereja ketika mereka mengejar tumbuh 

kembang: 

 

http://www.lemsakti.net/
https://churchgrowdevelop.business/
https://churchgrowdevelop.business/


1. Semakin banyak pemimpin yang mempertanyakan kualitas pembuatan murid kita di 

gereja lokal. Kita tidak menghasilkan sepasukan murid yang sepenuhnya berbakti dan 

menyerah yang akan pergi dan memulai gereja baru sebagai buah dari pemuridan.  

2. Strategi tumbuh kembang sejauh ini merupakan strategi penambahan yang minoritas. 

Sebagian besar gereja menghargai dan default untuk budaya tambahan, memilih untuk 

mengumpulkan lebih banyak anggota, pendeta/pengerja/staf, fasilitas yang lebih besar, 

lebih banyak cabang, dll., daripada menciptakan budaya melepaskan dan mengirim. Kita 

sedang membangun kapasitas penambahan, tetapi bukan kapasitas tumbuh kembang.  

3. Gereja adalah salah satu penggerak relawan terbaik untuk pelayanan. Namun, strategi 

mobilisasi ini paling sering difokuskan pada kapasitas memberi makan pertumbuhan 

penambahan daripada membantu orang hidup dikerahkan dalam sweet spot panggilan 

unik mereka. Kita menangkap dan mengkonsumsi daripada mengembangkan dan 

menggunakan.  

 

TUMBUH KEMBANG ARTINYA BERTAMBAH DAN BERLIPATGANDA  

Inti dari pertumbuhan Kerajaan yang sehat adalah peningkatan kemampuan membuat murid dan 

mengirim — murid yang membuat murid yang menanam gereja yang menanam gereja. Kita 

memperkenalkan konsep-konsep berikut:  

1. Menambah dan Melipatgandakan Murid: Kita menambahkan satu bayi rohani pada suatu 

waktu sementara kita membuat dan memperbanyak murid-murid Alkitab yang matang 

dan bereproduksi.  

2. Menambah dan Mengalikan Kapasitas Mengirim: Kita meningkatkan kapasitas lokal kita 

untuk menjadikan murid-murid Alkitab sambil juga menciptakan kapasitas Kerajaan untuk 

menerapkan lingkungan dan konteks baru untuk pembuatan murid alkitabiah di luar 

gereja lokal kita.  

 

Kemampuan kita untuk menjadikan murid-murid Alkitab adalah unsur utama yang dibutuhkan 

untuk meningkatkan kapasitas pengiriman. Budaya Perjanjian Baru yang sehat harus terjadi di 

persimpangan penambahan dan tumbuh kembang. Keduanya harus bekerja bersama-sama. 

Karena kita memenangkan orang kepada Yesus satu per satu, kita harus memiliki strategi lokal 

atau “mikro” yang dapat direproduksi dan bekerja untuk menambahkan yang berikutnya.  

 

Pada saat yang sama, kita harus secara sengaja memiliki strategi "makro" untuk melipatgandakan 

dampak kita di luar konteks lokal kita. Strategi makro mengakui bahwa cara paling ampuh untuk 

melipatgandakan adalah dengan menciptakan gereja-gereja baru yang menjadi platform 

tambahan di tingkat orang percaya. Hasil makro memberikan konteks dan batas baru untuk 

strategi mikro. Harmoni lokal dan global.  

 



Keduanya harus bekerja secara sinergis dengan penambahan, sehingga memicu tumbuh 

kembang. Jika nilai penyelarasan dan elemen inti kita berada di luar pusat, kita melihat kebalikan 

dari kapasitas pemuridan dan pengiriman murid. Alih-alih menambahkan dan membuat murid-

murid Alkitab yang bereproduksi, kita membuat orang-orang Kristen budaya yang perlu dihibur 

dan diberi makan secara konsisten.  

 

Alih-alih tumbuh kembang (menangkap, mengakumulasi, rilis dan kirim), kita mendapatkan 

pertumbuhan tambahan (menangkap dan mengakumulasi). Mungkin hambatan tunggal terbesar 

untuk tumbuh kembang terjadi ketika kita memposisikan kegiatan tambahan (program dan 

pelayanan baru, fasilitas baru, kelompok kecil, acara penjangkauan, kampanye di seluruh gereja, 

dll.) Sebagai strategi utama kita untuk pertambahan, daripada melihat kegiatan ini sebagai 

elemen pendukung untuk pertumbuhan dan tumbuh kembang murid Alkitabah yang sehat.  

 

Meskipun kita meningkatkan efektivitas kita dalam menambah jumlah kita dan memecahkan 

hambatan pertumbuhan organisasi, sayangnya kita mungkin membangun tangki penampung 

yang lebih besar dan lebih besar untuk orang Kristen budaya yang mengikuti tradisi turun 

temurun. Tanpa sadar tujuan kita dan tindakan kita hanya menciptakan gereja obesitas. 

 

KERANGKA KERJA DAN KOSAKATA UNTUK TUMBUH KEMBANG  

Menjadi Gereja Pengganda Tingkat 5, didasarkan kerangka kerja dan kosakata untuk membantu 

memandu percakapan tumbuh kembang. Secara khusus, kita fokus pada lima tingkat atau budaya 

tumbuh kembang di gereja-gereja:  

1. Tingkat 1: Berkurang. Sekitar 80 persen atau telah meningkat dari gereja-gereja di Negara 

maju mengalami penyusutan (kehadiran berkurang). Gereja-gereja ini hidup dalam 

budaya bertahan hidup /  kelangkaan yang membuatnya bahkan sulit untuk berpikir 

tentang tumbuh kembang.  

2. Tingkat 2: Buntu atau Bertahan. Gereja-gereja buntu yang dihadang oleh dataran tinggi 

menunjukkan beberapa karakteristik budaya pengurangan dan penambahan. Pemikiran 

mereka terletak pada kondisi tekanan antara kelangkaan dan pertumbuhan.  

3. Tingkat 3: Menambahkan. Sekitar 15 hingga 20 persen gereja menemukan diri mereka di 

sini. Di gereja-gereja pertumbuhan tambahan, jumlah hadirin semakin meningkat. Banyak 

yang sering berfokus secara eksternal, membuat dampak di komunitas sekitar mereka, 

dan banyak yang menambahkan tempat multi-cabang / rayon / sub rayon. Untuk 

kerangka kerja ini, kita sengaja mendefinisikan gereja-gereja yang memiliki budaya 

pertumbuhan tambahan yang kuat, namun tidak berkembang biak secara agresif, sebagai 

gereja Tingkat 3. Sebagian besar gereja terbesar dan pertumbuhan tercepat yang 

membuat "daftar iri" kita sebenarnya adalah gereja Tingkat 3. Di Amerika disebut “Mega 

Church”. 



4. Tingkat 4: Reproduksi. Pada tingkat ini, sekitar 4 persen dari gereja-gereja di Negara maju 

mereproduksi secara terprogram sebagai bagian dari pertumbuhan mereka. Sementara 

mereka mungkin bercita-cita untuk menjadi gereja yang berlipat ganda dan bahkan 

mungkin membuat kemajuan ke arah itu, terlalu sering tekanan dan kekuatan menarik 

mereka kembali ke Tingkat 3 membatasi kemampuan mereka untuk bergerak lebih penuh 

ke Tingkat 5. Karena tumbuh kembang belum tertanam kuat dalam DNA mereka, itu tidak 

akan terjadi secara spontan tanpa pemrograman.  

5. Tingkat 5: Pelipatganda atau Tumbuh Kembang Sempurna. Saat ini diwakili oleh kurang 

dari 0,005 persen dari gereja-gereja di Negara maju. Gereja-gereja pengganda lebih fokus 

pada pengiriman dan pembebasan daripada penangkapan dan akumulasi. Mereka 

menanam gereja sebagai bagian rutin dari keberadaan mereka. Para pemimpin gereja 

Tingkat 5 melihat gereja mereka melalui lensa Kerajaan. Beban mereka lebih untuk 

kapasitas Kerajaan daripada kapasitas gereja lokal. 

 

 
 

 

MENCIPTAKAN BUDAYA TUMBUH KEMBANG  

Nilai-nilai inti dan keyakinan kita selalu mengubah pemikiran kita menjadi tindakan. Pertanyaan 

kuncinya adalah:  

 Budaya apa yang Anda ciptakan? 

 Apakah Anda mengembangkan budaya pengurangan, bertahan hidup, dan kelangkaan 

(“Kita akan [mengisi kekosongan] setelah kita tumbuh atau mampu membelinya”)?  



 Budaya tambahan berfokus pada dorongan yang tak terpuaskan untuk menembus 

penghalang pertumbuhan berikutnya ("Di mana yang berikutnya?")?  

 Atau apakah Anda melanggar norma dan menciptakan budaya tumbuh kembang 

("Kerajaan-Mu, bukan kerajaan-Ku")?  

 

Saat ini, budaya pertumbuhan yang berlaku di gereja-gereja adalah tambahan dengan sebagian 

besar pemimpin mengukur keberhasilan mereka dengan pertumbuhan kehadiran ibadah Minggu 

akhir pekan. Kita melihat bagaimana budaya diciptakan melalui penyelarasan tiga faktor: nilai-

nilai inti, narasi, dan perilaku. 

 

 
 

Berikut ini sinopsis singkatnya:  

1. Nilai-nilai inti kita mencerminkan apa yang benar-benar kita pedulikan. Itu adalah hal-hal 

yang begitu penting bagi kita sehingga membentuk pikiran dan tindakan kita. Nilai-nilai 

kita meluap untuk membentuk kata-kata dari mulut kita (narasi kita) dan tindakan tangan 

kita (perilaku kita).  

2. Narasi kita dibentuk oleh bahasa yang kita gunakan, kisah yang kita ceritakan, dan 

seberapa sering kita berbicara tentang dan merayakan hal-hal yang paling penting bagi 

kita. Narasi kita menginspirasi orang lain untuk merangkul nilai-nilai kita dan melakukan 

misi bersama dengan kita.  

3. Perilaku kita adalah hal-hal yang sebenarnya kita lakukan, termasuk bagaimana dan di 

mana kita menginvestasikan waktu, bakat, dan sumber daya keuangan yang dipercayakan 

kepada perawatan kita. 

 

 

 

 



MEMIKIRKAN ULANG SISTEM OPERASI  

Sistem operasi yang berlaku yang memberi kita pertumbuhan gereja, ternyata tidak cukup untuk 

memberi kita tumbuh kembang gereja. Sistem operasi (OS) di komputer atau ponsel pintar Anda 

menyediakan platform untuk peluncuran ribuan aplikasi yang mungkin. Pada dasarnya, OS 

menentukan apakah Anda dapat menjalankan aplikasi tertentu.  

 

Saat ini, sistem operasi kita di Gereja sangat selaras untuk memberi kita apa yang kita dapatkan. 

Sistem saat ini mengarahkan pandangannya pada akumulasi dan pertumbuhan penambahan. 

Sementara kita menambahkan, kita tidak menambahkan dengan cara yang menghasilkan 

transformasi yang diperlukan untuk tumbuh kembang. Alih-alih, jalur terbaik menuju budaya 

tumbuh kembang dibangun di atas fondasi murid yang matang dan membuat murid tambahan. 

Intinya adalah bahwa kita perlu memikirkan kembali sistem operasi kita saat ini dan menjadi 

pemimpin yang berani yang bersedia menemukan dan merangkul sistem baru yang mengatur 

kita untuk tumbuh kembang. 

 

TEKANAN INTERNAL DAN EKSTERNAL  

Perjalanan menuju tumbuh kembang diisi dengan tekanan eksternal dan internal. Terlepas dari 

tingkat tumbuh kembang gereja Anda saat ini, Anda akan mengalami tekanan. Hampir 20 tekanan 

tumbuh kembang berbeda yang mungkin dihadapi gereja dalam bergerak dari Tingkat 1, 2 dan 3 

ke Tingkat 4 dan 5. Namun, hampir semua tekanan itu berakar pada tiga faktor umum: motif kita, 

ukuran kita dan metode kita.  

 

Di bawah ini adalah deskripsi singkat masing-masing:  

1. Tekanan motif (di sini atau di sana?): Tekanan ini berakar pada definisi kesuksesan kita. 

Apakah visi kita terbatas pada akumulasi dan tumbuh lebih besar di sini (di mana kita 

berada), atau apakah itu seimbang dengan fokus dan semangat yang sama untuk 

mengirim ke sana (gereja berikutnya)? Semua pemimpin hidup dalam tekanan antara 

berada di sini dan berada di sana, dengan hampir semua hal menarik mereka ke sini. 

Untuk melewati tekanan ini, kita harus merangkul dan menjadi bersemangat tentang nilai 

tumbuh kembang. Kita harus menyeimbangkan di sana-sini.  

2. Tekanan pengukuran (tambah atau kirim?):  

Tekanan ini berakar pada di mana kita memprioritaskan fokus kita:  

Di mana kita memfokuskan waktu, bakat, dan harta kita?  

Tumbuh di sini atau mengirim ke sana?  

Staf dan keuangan yang sama yang dapat membantu kita tumbuh di sini adalah yang 

diperlukan untuk dikirim ke sana. Dengan meningkatnya platform lokal kita, kapasitas kita 

untuk pengiriman yang lebih besar pun tumbuh.  



3. Tekanan metode (keselamatan atau risiko?): Inti dari tekanan ini adalah bagaimana kita 

mengalokasikan waktu (kegiatan) kita, talenta (kepemimpinan), dan harta (keuangan) 

untuk membangun kapasitas lokal dan Kerajaan.  

 

Apa yang sebenarnya akan kita lakukan dan keputusan sulit apa yang akan kita buat untuk 

menjadi gereja pengganda Tingkat 5?  

Niat baik tidak akan memindahkan Anda dari Tingkat 1 ke 5. Untuk mengatasi scorecard 

pertumbuhan tambahan Tingkat 3, kita harus merangkul motif, langkah, dan metode baru dan 

menjadi pembuat perubahan yang berani. 

 

MELIHAT KE DEPAN 

Budaya penambahan yang kuat yang menarik gereja Tingkat 3 menuju tingkat pertumbuhan 

penambahan yang lebih besar adalah budaya yang menghambat gereja untuk berpindah ke 

tingkat tumbuh kembang yang lebih besar (Tingkat 4 dan 5). Sumber daya keuangan dan 

kepemimpinan yang diperlukan untuk memberi makan Tingkat 3 adalah sumber daya yang sama 

yang dibutuhkan untuk memicu tumbuh kembang di Tingkat 4 dan 5. Ketika tirani “atau” 

perebutan ini muncul, pertumbuhan tambahan biasanya menang di luar tumbuh kembang.  

 

Anda kemungkinan membaca buku ini karena secara naluriah Anda tahu bahwa kartu skor 

tambahan menang di atas tumbuh kembang. Anda tahu bahwa ada sesuatu yang salah dengan 

nilai-nilai, narasi, dan perilaku yang telah terbukti berhasil dalam generasi kita untuk membangun 

sebuah gereja yang berfokus pada penambahan yang sukses. Seperti ribuan pemimpin gereja 

lainnya dan semakin banyak teman sebaya Anda, Anda mungkin mengalami ketidakpuasan atau 

bahkan krisis iman yang sulit diartikulasikan. Jika Anda siap untuk bergerak maju dengan visi dan 

strategi untuk tumbuh kembang, buku ini untuk Anda! Mari kita masuk ke perjalanan spesifik 

gereja Anda dan mempertimbangkan visi, perspektif dan strategi yang Anda butuhkan di jalur 

Anda menuju tumbuh kembang. 

 


