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KATA PENGANTAR 

Saya telah mengenal Roy 

Moran selama beberapa tahun. 

Saya tidak yakin kapan 

pertemanan kami dimulai 

karena ia telah berkomunikasi 

dengan saya melalui internet 

jauh sebelum kami bertemu. 

Ketika kami akhirnya berbicara 

melalui telepon, pikiran saya 

adalah, Orang ini gila! Namun 

istri saya mengingatkan saya 

bahwa ini adalah apa yang 

kebanyakan orang katakan 



 

x 

 

tentang saya. Hubungan kami 

menjadi semakin akrab sampai 

kami menghabiskan akhir 

pekan dalam sesi-sesi diskusi, 

diskusi yang hidup tentang 

banyak topik yang berbeda, 

kebersediaan untuk 

menelepon satu sama lain 

untuk membahas prasangka-

prasangka pribadi kami. Ia dan 

istrinya, Candy, bersikeras 

memberikan satu kamar di 

rumah mereka yang mereka 

sebut sebagai kamar David 

Watson. Roy tidur di kasur 



 

xi 

 

udara di ruang game saya dan 

menonton Kansas City Royals 

memainkan pertandingan 

terakhir pada Pertandingan 

Dunia 2014 di ruang media. 

Kegilaan bersama kami 
berasal dari pandangan yang 
berbeda dari masalah yang 
sama dan tanggapan yang 
sangat berbeda untuk masalah 
tersebut: gereja-gereja di mana 
kami dibesarkan dan gereja-
gereja yang kami pimpin sangat 
berbeda dari gereja 
sebagaimana diungkapkan di 
dalam Alkitab. Saya membawa 



 

xii 

 

kerinduan saya untuk melihat 
gereja yang taat dan berbasis 
Alkitab di luar gereja saya 
dengan memulai Gerakan 
Pemuridan yang menghasilkan 
gereja-gereja berbasis ketaatan 
di tempat-tempat di mana tidak 
ada gereja. Saya memulai 
dengan pendekatan yang baru, 
hampir dari nol. 

 
Roy mengambil 

pendekatan yang berlawanan 
dan yang jauh lebih sulit. Dia 
bekerja di dalam struktur 
gereja yang telah ada dan 
membentangkan struktur-
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struktur itu dengan cara yang 
ekstrim untuk menghasilkan 
perubahan. Dia sering menjadi 
suara yang berseru-seru di 
padang gurun, tetapi suaranya 
adalah suara yang perlu 
didengar. 

 
Api yang Hampir Padam 

adalah sebuah kisah yang 
mungkin tidak ingin kita 
dengar, tetapi perlu untuk 
didengar dengan sungguh-
sungguh. Gereja ada dalam 
masalah. Gereja tidak secara 
signifikan mengubah 
kehidupan, dan tentu saja 
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bukan lagi menjadi pengaruh 
yang besar dalam budaya 
Barat. Keanggotaan dalam 
gereja tidak sama dengan 
kesetiaan kepada Kristus, 
sehingga adalah mungkin bagi 
seseorang untuk memakai 
salib, lambang pengorbanan 
Kristus bagi penebusan kita, 
dan tetap ceroboh untuk terus 
berada dalam dosa yang 
untuknya Kristus telah mati. 
Hampir tidak ada perbedaan 
dalam perilaku anggota gereja 
dan perilaku orang-orang yang 
tidak pernah pergi ke gereja. 
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Mengapa hal ini menjadi 
kenyataannya? 

 
Gereja telah kalah 

dalam pertempuran untuk 
memenangkan hati dan pikiran 
orang-orang yang tidak 
mengenal Kristus. Relevansi 
kita dalam masyarakat modern 
berkurang, dan pengaruh kita 
terhadap orang-orang yang 
menyebut diri mereka Kristen 
adalah terbatas. Kita telah 
gagal untuk menghasilkan 
murid yang memuridkan murid 
lain dan terus memandang 
bentuk sebagai hal yang lebih 
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penting daripada fungsi, dan 
masa lalu kita lebih penting 
daripada masa depan kita. 
Selama kita terlihat baik, 
tampaknya kita tidak peduli 
bahwa ada masalah hati yang 
serius yang sedang 
menghancurkan kita. 

 
Roy Moran dan 

gerejanya, Shoal Creek, berada 
dalam perjalanan untuk 
membalikkan tren ini. Shoal 
Creek telah menganut gaya 
hidup yang menunjukkan 
orang-orang bagaimana 
mengenal Allah ketimbang 
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hanya tahu tentang Allah. 
Mereka aktif dalam menarik 
dan mencari orang-orang yang 
ingin tahu lebih banyak tentang 
Allah dan yang ingin tahu cara 
untuk menemukan sendiri 
bagaimana untuk hidup dalam 
hubungan yang mendalam 
dengan Tuhan dan hubungan 
yang benar dengan orang lain. 
Mereka telah bergerak dari 
program pemuridan ke 
pemuridan yang berlipat 
ganda. 

 
Api yang Hampir Padam 

adalah sebuah penjelasan rinci 



 

xviii 

 

bagi gereja modern untuk 
menemukan bagaimana 
menjadikan murid yang 
memuridkan murid lain dan 
untuk memiliki dampak yang 
signifikan terhadap keluarga 
dan masyarakat. Buku ini akan 
membantu Anda melihat diri 
Anda dan gereja Anda secara 
kritis. Buku ini akan 
menunjukkan beberapa jalan 
buntu, serta beberapa jalan 
terbuka untuk memuridkan 
murid yang memuridkan murid 
lain. Buku ini akan membawa 
Anda untuk menjadikan dan 
mengembangkan murid yang 
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memberi makan diri sendiri 
yang memuridkan murid yang 
memberi makan diri sendiri. 
Buku ini akan menantang Anda 
untuk gagal dengan lebih cepat, 
yaitubelajar dari kesalahan dan 
berusaha untuk tidak pernah 
mengulangi kesalahan itu dan 
menemukan kesuksesan di 
tempat yang mengejutkan. 
Buku ini akan mendorong Anda 
untuk melatih, melatih, melatih 
dan melatih dengan cara yang 
adaptif yang memenuhi 
keragaman hidup perkotaan. 

 



 

xx 

 

Roy tidak hanya 
menguraikan masalah dari 
gereja modern; ia mengusulkan 
solusi yang bisa disesuaikan 
dengan situasi Anda. Ini bukan 
buku yang menjadi jawaban 
untuk semua masalah. Ini 
adalah buku yang berorientasi 
pada proses yang akan 
membantu Anda membangun 
solusi Anda sendiri untuk 
masalah-masalah yang Anda 
hadapi di dalam gereja Anda. 
Buku ini tidak akan menghemat 
waktu Anda . Buku ini akan 
menumpuk pekerjaan, tetapi 
pekerjaan itu akan menjadi 
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berarti dan menghasilkan buah 
yang abadi. 

 
Kepraktisan Api yang 

Hampir Padam akan 
memberikan titik awal yang 
Anda butuhkan untuk 
membuat perbedaan dalam 
pelayanan Anda dan gereja 
Anda. Bacalah dengan berdoa. 
Bacalah dengan keberanian. 
Bacalah dengan hati dan pikiran 
yang terbuka. Biarkan buku ini 
menyakiti Anda. Biarkan buku 
ini menyembuhkan Anda. 
Biarkan buku ini mengubah 
masa depan Anda. 
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Tuhan memberkati!  

David Watson 

Salah satu penulis buku 

Contagious Disciple Making: 

Leading Others on a Journey of 

Discovery (Pemuridan yang 

Menular: Memimpin Orang Lain 

dalam Perjalanan Penemuan) 
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PENDAHULUAN  

BAGAIMANA MEMBACA BUKU 
INI  

 

Buku ini mungkin terasa seolah-

olah ditulis oleh seseorang yang 

menderita ADD (Attention 

Deficit Disorder/kelainan 

kurang perhatian). Namun, 

saya sengaja mengulang-ulang 

kembali topik-topik. Saya selalu 

merasa bahwa orang perlu 

diingatkan lebih daripada 

diberitahu. Saya cukup yakin 



 

xxiv 

 

seseorang yang terkenal 

mengatakan hal itu, tetapi saat 

saya mulai mencari sumbernya, 

perhatian saya jadi terbagi-

bagi. 

Anda juga mungkin 
memperhatikan bahwa sifat 
materi pelajaran di sini adalah 
sulit untuk dipotong menjadi 
beberapa bagian, sedikit 
seperti membedah hewan 
peliharaan keluarga. Proses ini 
mungkin informatif tetapi 
hasilnya tragis. Menjelajahi 
kekuatan perjalanan rohani 
dengan memikirkan kembali 



 

xxv 

 

perintah Yesus yang terakhir 
dan struktur dan bentuk gereja, 
di antara hal-hal lain, adalah 
perjalanan sirkular ketimbang 
linear. Kita melewati jalan yang 
sama berkali-kali, tetapi 
dengan spiral iman dan 
pelaksanaan yang semakin 
dalam. 

 
Harapan saya adalah 

bahwa Anda akan membaca 
buku ini sebagai jurnal, bukan 
panduan. Tidak ada resep atau 
formula yang terkandung 
dalam halaman-halaman ini, 
hanya interaksi antara 



 

xxvi 

 

kebenaran dan realitas. Kita 
memegang kebenaran yang 
sama, tetapi kita mengalami 
realitas yang berbeda. Saya 
ingin mendorong Anda untuk 
berpikir di luar bentuk-bentuk 
saat ini dan bertindak untuk 
melihat perintah terakhir Yesus 
ditaati. 

 
Untuk beberapa alasan 

saya selalu merasa bersalah jika 
saya menulis buku tetapi tidak 
menyelesaikannya. Saya pikir 
hal itu berasal dari latar 
belakang atletik di mana saya 
terlalu sering mendengar orang 



 

xxvii 

 

mengatakan, “Orang yang 
menyerah tidak pernah 
menang.” Anda memiliki izin 
saya untuk tidak membaca 
seluruh buku ini. Tidak semua 
bab-bab ini adalah untuk 
semua orang. Hal ini khususnya 
demikian jika Anda berada di 
luar gereja. Bacalah apa yang 
bisa berlaku untuk Anda dan 
abaikan sisanya. 

 
Jika Anda adalah orang 

yang menghindari gereja, yang 
tidak terpuaskan secara rohani, 
dan yang tidak yakin apakah 
buku ini adalah untuk Anda, 
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izinkan saya memberikan Anda 
saran. Mulailah membaca dari 
Bab 6, “7 Perjalanan: Bergerak 
dari Kerohanian Analog ke 
Kerohanian Digital.” Jika bab itu 
menggugah minat Anda, 
pindahlah ke Bab 9 dan bagian 
yang berjudul “Dari Bentuk ke 
Fungsi” untuk kembali 
mendapatkan keyakinan 
bahwa gereja mungkin bisa 
berbeda.  

 
Jangan membaca buku 

ini sebagai sebuah risalah yang 
membela satu posisi atau 
menganjurkan suatu hal yang 
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baru di luar hal yang biasa. 
Cobalah untuk melihat buku ini 
sebagai ocehan dan 
pertanyaan-pertanyaan dari 
seorang amatir yang menulis 
tentang sejarah, seorang 
teolog, dan seorang perancang 
strategi Alkitab. Harapan saya 
adalah untuk cukup membuat 
Anda merasa terganggu agar 
dapat menyalakan sebuah 
eksplorasi yang membantu 
Anda mempertanyakan cara 
Anda membaca Alkitab, yang 
kemudian berubah menjadi 
sebuah eksplorasi yang 
menantang cara-cara Anda 



 

xxx 

 

dalam melakukan hal-hal. 
Eksplorasi seperti itu dapat 
menyebabkan pemenuhan 
yang lebih efektif dari perintah 
terakhir Yesus.  

 
Saya berusia enam 

puluh tahun pada 2014, usia 
yang luar biasa! Saya berjalan 
dalam Camino de Santiago, 
menghabiskan tiga minggu di 
Australia, bermain golf di Old 
Course di St. Andrews, 
Skotlandia, bertemu dengan 
para pendeta di Afrika Timur, 
dan mengunjungi gerakan 
Bhojpuri di Varanasi, India. 
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Kedengarannya 

menarik, saya tahu, tetapi saya 
akan menukar semua itu untuk 
melihat Amanat Agung 
terpenuhi dalam hidup saya. 
Saya menyerahkan semua yang 
saya miliki untuk melihat 
Amanat Agung dicapai. Saya 
berharap dalam beberapa cara 
membaca buku ini akan 
menantang Anda untuk 
bergabung dengan saya.
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1 

MENCERITAKA
N RAHASIA 
KELUARGA 

MEMBONGKAR 
KEBENARAN SEUTUHNYA 
TENTANG PENYEBARAN 

INJIL  
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Saya telah menjadi pengikut 
Kristus sejak saya berumur 17 
tahun. Di awal perjalanan 
rohani saya, menjangkau 
mereka yang jauh dari Tuhan 
menjadi gairah saya yang tidak 
padam. Tolong jangan 
berasumsi bahwa saya memiliki 
karunia penginjilan, karena 
saya tidak memilikinya. Saya 
hanya memiliki gairah untuk 
orang-orang yang jauh dari 
Tuhan. Saya suka untuk 
menciptakan lingkungan di 
mana orang dapat dengan 
aman mendekati pesan yang 
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sangat sensitif tentang 
kehidupan. 

Meskipun saya tidak 
memiliki karunia penginjilan, 
saya telah berbagi Injil dengan 
orang lain menggunakan 
metode Empat Hukum Rohani 
dan menggambar Jembatan 
Kehidupan, yang dipopulerkan 
oleh Navigators, pada serbet 
berkali-kali. Saya bersertifikat 
sebagai pelatih Ledakan 
Penginjilan dan bahkan 
mengembangkan program 
pelatihan penginjilan yang 
disebut Lifestyle Evangelism 
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Outreach (Penjangkauan 
Penginjilan Gaya Hidup). 

Saya telah terlibat 
dalam perintisan 3 gereja dan 
pernah menjadi staf pada 1 
gereja tradisional. Sebagai 
lulusan Seminari Dallas, saya 
tidak menyimpang jauh dari 
akar teologis saya. Saya masih 
percaya bahwa Alkitab adalah 
otoritas tertinggi dalam segala 
hal. Meskipun keyakinan saya 
bersifat teologis, Anda mungkin 
menemukan bahwa 
metodologi saya meregang 
melampaui tingkat 
kenyamanan Anda. 
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Bab ini bukanlah suatu 
hukum singkat yang 
membuktikan secara 
meyakinkan bahwa metode 
saya dalam berbagi Injil adalah 
benar. Bukti-bukti (jika Anda 
dapat menyebutnya demikian) 
di dalam bab ini bersifat 
hipotesis. Yang saya inginkan 
adalah agar Anda mendengar 
kisah yang berbeda, melihat sisi 
lain dari angka-angka, dan 
merenungkan tentang arti dari 
semuanya ini. Saya hanya 
meminta Anda untuk 
mendengar. Melihat dengan 
cara yang berbeda. Anda tidak 
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harus menerima kesimpulan 
saya, tetapi Anda akan 
mendapatkan keuntungan dari 
mendengar suatu perspektif 
baru. Saya percaya bahwa jika 
kita tahu ada sisi lain dari 
sebuah koin dan bekerja untuk 
melibatkan kedua sisi, maka 
kita mungkin akan terbuka 
untuk melakukan sesuatu yang 
berbeda. 

Jim Collins dalam bukunya 
Good to Great, menjelaskan 
bahwa ia bertemu Laksamana 
Muda James Stockdale 
(Purnawirawan Angkatan Laut 
AS), yang merupakan peringkat 
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tertinggi tahanan Angkatan 
Laut AS di Hanoi Hilton, penjara 
Vietnam Utara untuk militer 
Amerika selama Perang 
Vietnam. Ketika ditanya 
tahanan mana yang tidak 
bertahan atas cobaan panjang 
mereka, Stockdale menjawab 
tanpa ragu-ragu, “Para 
optimis.” Penggunaan hari-hari 
penting seperti Thanksgiving 
(Hari Ucapan Syukur), Natal dan 
Tahun Baru oleh para tahanan 
untuk membangun harapan 
akan tanggal pembebasan 
mereka malah menjadi musuh 
terburuk mereka. Naik 
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turunnya harapan 
menyebabkan hilangnya 
harapan dan, untuk beberapa 
tahanan, kehilangan nyawa. 

Stockdale berkata kepada 
Collins, “Ini adalah pelajaran 
yang sangat penting. Jangan 
pernah Anda keliru antara iman 
yang akan menang pada 
akhirnya—yang tidak dapat 
hilang—dengan disiplin untuk 
menghadapi fakta paling buruk 
dari realitas Anda saat ini, 
apapun itu.”1 Hal ini adalah 
sebuah pelajaran, sekarang 
disebut sebagai Paradoks 
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Stockdale, yang perlu dipelajari 
oleh para pemimpin gereja. 

Menunjukkan 
kebenaran tentang gereja 
sering dianggap kritis, negatif, 
dan tidak rohani. Oleh karena 
itu, orang Kristen cenderung 
memutar fakta-fakta buruk 
dengan cara yang positif. 
Menjadi positif dan mendorong 
tentu adalah sifat yang 
diinginkan, tetapi ketika hal itu 
menutupi realitas, kita menjadi 
seperti para optimis Stockdale!  

Para pemimpin gereja saat 
ini bersalah karena telah 
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menggunakan optimisme 
secara berlebihan. Mereka bisa 
saja melakukannya dengan 
kedok pelemparan visi atau 
untuk menyembunyikan 
kebenaran dari gereja. 
Keengganan modern kita untuk 
mendorong oleh rasa bersalah 
menghalangi kita untuk mahir 
di dalam keterampilan kita 
menangani informasi dan 
tindakan negatif. Pengandalan 
yang berlebihan pada 
optimisme mewarnai 
pemahaman kita tentang 
pertumbuhan gereja berserta 
dampaknya dan menghalangi 
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kita untuk mengembangkan 
gairah untuk mempertanyakan 
strategi-strategi yang 
digunakan saat ini. 

Kita senang memuji kisah-
kisah yang mengubah hidup 
yang terjadi di sekitar kita. 
Tidak diragukan lagi bahwa ada 
banyak kisah luar biasa tentang 
campur tangan Tuhan dan 
transformasi dalam dunia kita. 
Saya tidak ingin merendahkan 
nilai dari apa yang terjadi. 
Namun ada gambaran yang 
lebih besar, gambaran global. 
Jika dilihat, hal itu mungkin 
mengubah cara kita merasa 
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tentang bagaimana kita 
membawa pesan Yesus kepada 
dunia ini. 

Mekanisme pertahanan 
yang mengandalkan cerita-
cerita lokal/anekdot daripada 
menghadapi fakta-fakta global 
dan buruk merupakan 
kebiasaan yang mendarah 
daging. Hal ini menghalangi kita 
untuk belajar dan 
menyesuaikan strategi-strategi 
kita untuk menjadi lebih efektif. 
Kita cenderung untuk berfokus 
pada data, sekecil apapun itu, 
yang meneguhkan kesimpulan 
yang ingin kita buat.  
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Hal ini mirip seperti kisah 
seorang laki-laki yang berpikir 
bahwa dia sudah mati. Istrinya 
begitu stres karena gigih 
mencoba meyakinkan 
suaminya bahwa dia masih 
hidup, akhirnya istrinyalah yang 
harus pergi ke dokter untuk 
kesehatannya sendiri. Ketika 
dokter menemukan apa yang 
menyebabkan si istri stres, ia 
meminta untuk bertemu 
dengan si suami setiap hari 
selama seminggu. Setiap hari di 
kantor dokter, si suami belajar 
tentang anatomi dan fisiologi. 
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Dia belajar tentang sistem 
pembuluh darah dan tekanan 
darah. Dia mengetahui 
bagaimana sistem tertutup ini 
selalu memiliki tekanan karena 
kerja otot jantung. Dia melihat 
bahwa ketika sistem ini ditusuk, 
darah mengalir keluar. 
Akhirnya pada hari Jumat, 
dokter menyuruh si istri masuk 
dengan suaminya. Dia bertanya 
kepada si suami, “Apakah orang 
mati berdarah?” Si suami 
menjelaskan dengan jelas 
bahwa orang mati tidak 
berdarah karena tekanan 
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dalam sistem vaskular 
dijalankan oleh jantung. 

Setelah mendengar hal ini, 
dokter mengambil sebuah 
jarum suntik besar dan 
menyuntikkannya ke lengan 
pria itu. Segera darah 
mengucur deras dari 
lengannya. Si istri terkejut 
bahwa dokternya tega 
melakukan hal seperti itu. 
Namun si suami meraih 
lengannya dan berteriak, “Dok, 
Dok, orang mati bisa 
berdarah!” Sang Dokter 
menunduk dengan cemas. 
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Keyakinan pria itu bahwa ia 
sudah mati begitu kuat 
sehingga hal itu mengendalikan 
bahkan pengalaman 
pendarahannya sendiri dan 
menyebabkan kesimpulan yang 
salah bahwa orang mati bisa 
berdarah. Pria ini terserang 
“kelumpuhan paradigma,” 
sebuah konsep yang 
diperkenalkan oleh Joel 
Barker.2 Bahkan informasi yang 
membuktikan dia salah tidak 
akan merubah pandangannya. 
Ia yakin akan kesimpulannya, 
dan fakta-fakta tidak akan 
meruntuhkan hal itu.  
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PARADIGMA: KAWAN ATAU 
LAWAN  

Kelumpuhan paradigma hampir 
membawa industri pembuatan 
jam Swiss pada kepunahan. 
Swiss mendominasi dunia 
pembuatan jam selama 
bertahun-tahun. Mereka terus-
menerus membuat kemajuan, 
menciptakan jarum menit dan 
detik dan jam tangan otomatis. 
Pada tahun 1968, mereka 
menguasai 60 persen dari pasar 
jam dan 80 persen dari 
keuntungan. Namun selama 25 
tahun selanjutnya pangsa pasar 
mereka runtuh menjadi hanya 
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10 persen. Antara tahun 1969 
dan 1971, 50.000 pembuat 
jam—80 persen dari tenaga 
kerja pembuatan jam—
kehilangan pekerjaan mereka. 
Apa yang telah terjadi? 

Walaupun mereka 
menciptakan arloji kuarsa 
elektronik, mereka 
meremehkannya karena 
bertenaga baterai dan, oleh 
karena itu, tidak memiliki 
mekanisme bagus seperti jam 
tangan tradisional Swiss. 
Paradigma mereka 
membutakan mereka dari 
kepuasan konsumen akan jam 
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tangan murah dan akurat. 
Orang-orang Jepang sangat 
bersedia untuk mengambil 
desain tersebut; mereka 
menempatkan jam digital pada 
begitu banyak pergelangan 
tangan sehingga Swiss tidak 
bisa menyainginya lagi.3 Gagal 
untuk mengizinkan informasi 
ke dalam mekanisme 
pengambilan keputusan Anda 
dapat mematikan. Kelumpuhan 
paradigma bisa berakibat fatal! 

Berpikir adalah mirip 
seperti bekerja dengan 
spreadsheet (program aplikasi 
komputer yang mengolah data 
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yang disusun ke dalam baris 
dan kolom). Kita memasukkan 
data untuk membuat 
kesimpulan. Sayangnya, kita 
sering mengabaikan untuk 
menyertakan satu kolom untuk 
data baru. Kelumpuhan 
paradigma dimulai ketika kita 
menolak untuk menempatkan 
data baru di spreadsheet kita. 
Sebuah pikiran yang fleksibel 
dan bertumbuh membuka 
kolom lain pada spreadsheet 
untuk data baru, bahkan jika 
hal itu membingungkan atau 
tidak pas. Dengan tetap 
menampilkan data baru itu, kita 
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menghentikan proses 
penyaringan yang hanya 
menerima data yang 
meneguhkan keyakinan kita.  

Kita menggunakan bias 
konfirmasi untuk mendukung 
kesimpulan yang telah kita buat 
tentang efektivitas kita di 
dalam memperluas misi Yesus. 
Sayangnya, kesimpulan kita 
mungkin tidak didasarkan pada 
pertimbangan yang cermat, 
tetapi malah dicapai melalui 
pencarian cepat Google dan 
sedikit mengingat kutipan-
kutipan dari hal-hal yang telah 
kita baca. Seringkali, cerita-
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cerita lokal atau anekdot 
menggantikan fakta-fakta 
buruk dan global, sehingga 
mengkonfirmasikan prasangka 
kita bahwa kita baik-baik saja 
dengan penyebaran misi Yesus. 

Untuk menghindari 
mengalah pada kelumpuhan 
paradigma, mari kita berjalan-
jalan melalui sejarah kabar baik 
saat hal itu dimulai di Palestina 
dan bergerak ke seluruh dunia. 
Bahkan jika Anda bukan orang 
yang senang dengan angka-
angka, sebuah pemahaman 
yang segar dan jelas tentang 
apa yang telah terjadi dan ke 
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mana kita menuju akan 
memberikan dasar untuk 
memutuskan apakah strategi-
strategi yang kita lakukan saat 
ini adalah efektif. 

Pertanyaan yang 
membimbing saya melalui hal 
yang sensitif dan beresiko ini 
adalah: “Apa yang perlu 
dilakukan?” Ketika saya 
berfokus pada apa yang perlu 
dilakukan, saya didorong oleh 
perintah Yesus untuk pergi ke 
semua kelompok orang. Hal itu 
adalah sebuah tugas yang 
menakutkan dan berbahaya 
untuk dimasukkan ke dalam 
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pandangan kita. Hal itu dapat, 
dan sering, mengecilkan hati. 
Jadi, bukannya menjaga iman 
kita yang akan menang, kita 
bertahan pada optimisme 
bahwa apa yang telah kita 
lakukan akan cukup. 

Saya memiliki gairah yang 
tidak rasional: Saya tidak tahu 
bagaimana gairah ini 
berkembang, tetapi Allah terus 
menumbuhkannya. Saya terus 
menanyakan pertanyaan ini, 
“Apa yang perlu dilakukan?” 
Gairah ini telah mendorong 
saya untuk melihat angka-
angka dengan sudut pandang 
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yang berbeda yang beberapa 
orang bisa menyebutnya 
sebagai roh negatif atau kritis. 
Saya suka memikirkan hal itu 
sebagai menghadapi fakta-
fakta buruk. Saya percaya 
sepenuh hati bahwa Yesus akan 
membangun gereja-Nya, 
membasuhnya dengan Firman-
Nya, dan menempatkannya 
kudus dan tak bercela suatu 
hari. Namun hal itu tidak 
menghalangi saya untuk 
menghadapi situasi kita 
sebenarnya aat ini. 

Ketika mengemukakan 
angka-angka, kita perlu 
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mengindahkan pernyataan 
yang dikaitkan dengan Mark 
Twain, “Fakta keras kepala 
tetapi statistik lebih lentur.” 
Membolak-balikkan angka 
untuk meyakinkan bahwa kita 
melihat semua sisi dan 
melibatkan semua implikasi 
yang diberikan oleh fakta-fakta 
mencegah kita dari 
menciptakan kebutaan optimis. 
Mari kita melihat bagaimana 
pertumbuhan gereja selama 
berabad-abad untuk 
memastikan bahwa kita 
memahami dengan jelas 
tentang bagaimana kita 
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melaksanakan perintah 
terakhir Yesus. 

PERTUMBUHAN GERAKAN 
YESUS  

Pada akhir abad pertama 
Masehi, ada 180 juta orang di 
bumi dan sekitar 1,8 juta dari 
mereka adalah pengikut 
Kristus. Tidak ada keraguan 
bahwa pertumbuhan dari 120 
orang (Kisah Para Rasul 1:15) 
menjadi 1,8 juta orang dalam 
70 tahun adalah mengesankan. 
Namun 1,8 juta itu hanya 
mewakili 1 persen dari populasi 
bumi. Hal itu juga mewakili 99 
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persen, 178 juta orang, yang 
tidak mengenal Kristus.4 

Seringkali, abad keempat 
Masehi dilihat sebagai hal 
penting karena hubungan 
Kaisar Konstantin dengan 
Kekristenan. Ketulusan 
konversinya ke Kekristenan 
adalah lahan perdebatan untuk 
para sejarawan gereja yang 
cenderung teologis. Namun, 
mari kita bertanya: 
Bagaimanakah penyebaran 
pesan Yesus terlihat 
setelahnya? 
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Pada tahun 300 Masehi, 8 
persen dari 190 juta penduduk 
bumi adalah Kristen atau 
sekitar 14,3 juta orang. Jumlah 
ini lebih daripada peningkatan 
sepuluh kali lipat dalam gereja 
dalam 200 tahun. Tentunya 
berita ini layak untuk dirayakan, 
tetapi hal itu juga berarti bahwa 
175 juta orang menghadapi 
kekekalan tanpa Kristus.  

Constantine dituduh 
menyesatkan Kekristenan 
dengan membuatnya menjadi 
agama “resmi” dan 
mengizinkan kepemilikan 
properti oleh majelis lokal, 
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sehingga memindahkan gereja 
dari rumah ke bangunan 
khusus. Angka-angka 
menunjukkan bahwa upaya 
Konstantinus antara 300 dan 
400 Masehi hampir 
menggandakan jumlah orang 
Kristen, tumbuh sampai 25 juta. 
Mesipun demikian, jumlah itu 
hanya menyumbang 13 persen 
dari populasi global. 

Apakah mungkin untuk 
mempertahankan sukacita 
melihat jutaan orang baru 
memiliki hubungan dengan 
Allah sebagai Bapa surgawi 
mereka dan sebaliknya 
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berkabung akan fakta bahwa 
100 kali dari jumlah tersebut 
menuju ke kekekalan tanpa 
Kristus? Itulah artinya dari 
menghadapi fakta-fakta buruk. 
Perumpamaan Yesus tentang 
barang dan anak yang hilang 
(dalam Lukas 15) 
menggambarkan sekaligus 
gairah untuk mereka yang 
hilang dan sukacita akan orang-
orang yang ditemukan. Saya 
tidak bisa membayangkan 
Tuhan yang tidak hidup kekal 
dengan sukacita dan 
kemasgulan akan kedua hal itu. 
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Saat populasi dunia masih 
relatif stabil sampai tahun 600 
Masehi, jumlah orang Kristen 
meningkat menjadi hampir 40 
juta, atau 22 persen. 
Constantine tampaknya tidak 
memiliki pengaruh merugikan 
yang signifikan pada 
penyebaran kabar baik. 
Meskipun ada penambahan 27 
juta orang untuk peran gereja 
universal, kita masih 
ditinggalkan dengan 140 juta 
orang tanpa Yesus sebagai 
penyokong.  

Selanjutnya, Abad 
Pertengahan adalah masa di 
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mana jumlah penduduk dunia 
bertumbuh sangat kecil. Pada 
tahun 1000 Masehi hanya 80 
juta orang ditambahkan ke 
bumi, sehingga total populasi 
dunia menjadi 264 juta, akan 
tetapi orang-orang Kristen 
hanya berjumlah 16,9 persen, 
atau 44,6 juta. Hanya 4 juta 
orang ditambahkan ke gereja—
bukan peningkatan yang 
signifikan selama periode 400 
tahun! 

Pada tahun 1500, 18 persen 
dari 423 juta populasi dunia 
adalah Kristen. Jumlah itu 
hampir dua kali lipat 
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persentase orang Kristen dari 
tahun 1000. Namun, 
kemampuan kita untuk 
menembus setiap kelompok 
orang mulai mengalami 
tantangan saat populasi dunia 
mulai meningkat.  

Meskipun jumlah orang 
Kristen telah meningkat dari 1,8 
juta pada tahun 1000, menjadi 
75 juta pada tahun 1500, 
jumlah orang yang menghadapi 
kekekalan tanpa Kristus juga 
meningkat. Tidak memerlukan 
seorang jenius untuk 
mengetahui jumlah lain dari 18 
persen adalah 82 persen. 
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Jumlah ini menunjukkan 346 
juta orang yang tanpa Kristus—
jumlah yang mengkhawatirkan.  

Abad kedua puluh melihat 
pergerakan signifikan dalam 
semua angka-angka ini. Dunia 
tumbuh lebih dari 1,6 miliar 
orang, dan Kekristenan 
menembus 34,5 persen dari 
populasi itu, atau lebih dari 
setengah miliar pengikut 
Kristus. Ini adalah masa 
pertumbuhan yang belum 
pernah terjadi sebelumnya 
yang disebabkan oleh 
perjalanan, perdagangan, dan 
eksplorasi. Injil menumpang 



 

37 

 

bersama dengan perdagangan 
dan niaga. Hal ini mungkin bisa 
disebut sebagai “Masa 
Keemasan Kekristenan” karena 
kita belum pernah mencapai 
penetrasi yang lebih signifikan 
dibandingkan dengan apa yang 
terjadi dalam masa ini. 

Bradley A. Coon adalah 
asisten peneliti di Pusat Studi 
Kekristenan Global di Seminari 
Teologis Gordon Conwell. Dia 
menjelaskan dengan kata-kata 
apa yang telah dicapai pada 
abad kedua puluh, 
“Kekristenan secara 
keseluruhan telah bertumbuh 
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kira-kira sama dengan tingkat 
rata-rata penduduk tahunan 
(masing-masing 1,32 persen 
dan 1,37 persen). Hal ini berarti 
bahwa pada tahun 2000, 
persentase orang Kristen di 
dunia hampir sama seperti 
persentase di tahun 1900.”5 

Sementara populasi dunia 
meroket dari 1,6 miliar pada 
tahun 1900, menjadi 6,1 miliar 
orang pada tahun 2000, orang-
orang Kristen tetap hanya 
sepertiga dari orang di dunia. 
Memang, 33 persen dari 6 
miliar adalah 2 miliar orang, 
sesuatu yang kita dapat (dan 
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harus) rayakan, tetapi pada 
tahun 1900, ada sekitar satu 
miliar orang yang menuju 
kekekalan tanpa Kristus. Saat 
ini ada lebih dari 4 miliar dalam 
kategori tersebut, angka yang 
seharusnya menyebabkan kita 
untuk memikirkan kembali 
mengapa kita kehilangan 
efektivitas kita. 

Meskipun jumlah mereka 
yang ditemukan layak untuk 
dirayakan, jumlah mereka yang 
terhilang adalah meresahkan! 
Hal ini adalah dua sisi mata 
uang yang sama. Kita bisa 
berfokus pada pertumbuhan 
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gereja dengan optimisme buta, 
atau kita dapat memilih untuk 
memperhatikan 
ketidakmampuan kita untuk 
secara efektif menjangkau 
populasi yang berkembang 
pesat. Berikut adalah 
kemungkinan ketiga: kita bisa 
menghadapi fakta buruk dalam 
gaya Paradoks Stockdale dan 
mulai menyelidiki mengapa kita 
telah menjadi semakin tidak 
efektif dalam menyebarkan 
kabar baik. Kemudian kita 
dapat mempertimbangkan 
strategi yang berbeda untuk 
menjangkau populasi yang 
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berkembang pesat dan daerah-
daerah yang tidak tersentuh 
oleh pesan Yesus. 

DI DALAM ANGKA  

Meskipun telah terjadi apa 
yang mungkin disebut sebagai 
pertumbuhan yang fenomenal 
selama periode 2.000 tahun—
120 pengikut Kristus menjadi 
2,3 miliar, persentase terbesar 
dari tambahan dalam angka-
angka ini disebabkan oleh 
kelahiran, bukan penginjilan 
atau konversi. Kita meningkat 
dalam jumlah total orang yang 
mengaku Yesus sebagai 
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Penebus dan Pemimpin 
mereka, tetapi sisa ceritanya 
perlu disampaikan. Semakin 
banyak orang menghadapi 
kekekalan tanpa Kristus 
dibandingkan masa 
sebelumnya. Pertambahan kita 
tidak setara dengan 
pertumbuhan penduduk kita. 
Sisi lain dari 2,3 miliar adalah 
setidaknya 4,7 miliar tanpa 
harapan akan Yesus. 

Mari kita menggali 
sedikit lebih dalam ke dalam 
angka. Setiap tahun, 55 juta 
orang baru dihitung sebagai 
Kristen. Ketika kita 
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membongkar jumlah itu, kita 
menyadari bahwa 42 juta orang 
dari jumlah itu adalah anak-
anak yang lahir dari keluarga 
Kristen, sementara hanya 19 
juta orang yang menjadi 
pengikut baru Yesus,6 atau 
dikenal sebagai orang-orang 
yang bertobat. Dalam dan dari 
jumlah itu sendiri, 19 juta 
adalah banyak orang, tetapi bila 
dilihat sebagai persentase dari 
populasi global, jumlah itu 
hanya 0,27 dari 1 persen! 
Pikirkan tentang hal ini: Tuhan 
menggunakan 2,3 miliar 
pengikut Kristus untuk 
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membawa 19 juta dari 7 miliar 
orang di dunia ke dalam 
keluarga Allah. Bisakah kita 
puas dengan hasil ini? Jika kita 
menanggung semangat kisah 
dirham yang hilang, domba 
yang hilang, dan anak yang 
hilang dalam Lukas 15, 
bukankah seharusnya ada 
semangat “dengan cara apapun 
yang diperlukan” untuk 
mengubah angka-angka ini? 

Pusat Studi Kristen Global 
(Center for the Study of Global 
Christianity/CSGC) Gordon 
Cornwell menghitung biaya 
membaptis satu orang secara 
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global pada tahun 2014 adalah 
$753.000. Semua uang yang 
diberikan untuk memperluas 
misi Yesus di seluruh dunia, 
dibagi dengan jumlah orang 
yang beralih ke Kekristenan 
memberi kita angka ini. Kita 
semua bisa sepakat bahwa kita 
tidak dapat menilai jiwa 
manusia dengan uang, tetapi 
ketika strategi kita berbiaya 
sebanyak ini, kita harus 
berhenti sejenak dan bertanya-
tanya apakah kita harus 
mempertimbangkan kembali 
bagaimana upaya kita dalam 
menjangkau dunia. Apakah 
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yang kita lakukan sudah cukup? 
Bahkan jika kita mampu untuk 
mendanai strategi-strategi kita 
saat ini, strategi-strategi itu 
tidaklah efektif. CSGC 
memperkirakan bahwa pada 
tahun 2025, biaya membaptis 
satu orang secara global akan 
naik menjadi $1,4 juta.7 Pada 
tahun 2001, dua peneliti 
menghitung biaya membaptis 
satu orang di Amerika Serikat 
yaitu $1,5 juta.8 Hal itu adalah 
pertumbuhan eksponensial 
dalam biaya penyebaran Injil. 
Apakah ini yang dimaksudkan 
Yesus? Bahkan jika kita bisa 
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menambahkan pengikut Yesus 
menjadi dua atau tiga kali 
lipat—atau pilih saja 
angkanya—yang bisa diberikan 
terhadap pemuridan dunia, hal 
itu tidak akan berarti. Hal sama 
yang terus terjadi bukanlah 
solusi. 

Roland Allen, seorang ahli 
misi, menyuarakan peringatan 
ini demikian: 

Saya pikir sekarang 
orang hampir secara 
universal mengakui 
bahwa kita tidak bisa 
berharap pada 
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pelipatgandaan 
misionaris untuk 
menjangkau populasi 
besar di Cina, India dan 
Afrika, belum lagi bagian 
dunia yang lain, atau 
untuk menutupi seluruh 
daerah-daerah besar ini 
dengan pos-pos misi. 
Bahkan kita masih tidak 
mampu untuk 
menyediakan sekolah 
misi dan rumah sakit 
yang cukup untuk 
memasok kebutuhan di 
daerah-daerah tersebut. 
Tuntutan yang dibuat 
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pada kita oleh misi-misi 
kita saat ini untuk uang 
dan dukungan 
cenderung makin 
meningkat daripada 
berkurang dari tahun ke 
tahun. . . . Tentunya 
harus ada akhir dari 
proses ini suatu hari. Jika 
kita mengakui bahwa 
semakin sukses 
pekerjaan untuk 
membangun sebuah 
gereja berarti semakin 
besar juga kewajiban 
gereja inti untuk 
menopang berbagai 
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kebutuhan gereja 
tersebut, maka tidaklah 
sulit untuk meramalkan 
bencana.9 

Buku Allen pertama kali 
diterbitkan pada tahun 1927! 
Apakah ada yang 
mendengarnya? Dan masihkah 
tidak ada yang mendengarkan?  

Peringatan lain pada angka-
angka yang telah kita jalani 
dengan susah payah adalah 
definisi dari Kristen. Sebuah 
institusi penelitian yang 
populer dan dihormati 
mendefinisikan kata Kristen 
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seperti ini: “pengikut Yesus 
Kristus dari semua jenis; semua 
tradisi dan pengakuan; dan 
semua derajat komitmen.”10 
Definisi di arena ini 
mengekspos bias dan penilaian. 
Jadi, agar jelas, kita telah 
berbicara tentang kata Kristen 
dalam istilah terluas. Jika kita 
membatasi diri kita pada kaum 
injili, maka jumlah total akan 
menyusut dari 2,3 miliar ke 400 
juta pengikut Yesus di seluruh 
dunia, atau 5,7 persen dari 
populasi dunia. Situasi menjadi 
semakin buruk saat kita 
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semakin membongkar makna 
angka-angka tersebut. 

Para peneliti yang mencari 
untuk menopang semangat 
kawanan global dipekerjakan 
keras saat angka yang benar 
mulai dibongkar. Ed Stetzer, 
pimpinan Penelitian Lifeway, 
dalam sebuah artikel di USA 
Today, mencoba untuk 
membantah premis bahwa 
Kekristenan sedang dalam 
perjalanan menuju kepunahan 
di Amerika Serikat, “Orang-
orang Kristen KTP sekarang 
telah menjadi orang-orang 
yang tidak mengakui suatu 
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agama.” Dia melanjutkan 
dengan mengatakan, 
“Kekristenan tidak runtuh, 
tetapi sedang diklarifikasi.”11 
Dan dia benar! Kita mulai 
mendapatkan gambaran yang 
jelas bahwa angka-angka yang 
mewakili orang Kristen di dunia 
saat ini bahkan lebih buruk 
daripada yang pernah kita 
pikirkan. 

Proyek Joshua (Joshua 
Project) yang menghitung 
kelompok-kelompok orang 
yang belum dijangkau 
(STA/Suku Terabaikan), 
melaporkan 6.974 STA (42 
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persen dari semua kelompok 
orang), mewakili 2,9 miliar dari 
7,3 miliar penduduk dunia (41,8 
persen). Orang-orang ini tidak 
hanya belum memeluk 
Kekristenan, tetapi bahkan misi 
Yesus belum menjangkau 
mereka. Mereka tidak memiliki 
harapan akan Yesus maupun 
mengenal tentang Dia. 

Meskipun hampir 40 tahun 
ada penekanan pada 
kelompok-kelompok orang 
yang belum terjangkau, masih 
banyak dari kelompok-
kelompok tersebut tidak 
memiliki pelayanan perintisan 
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jemaat apapun di antara 
mereka. Kelompok lain 
mungkin memiliki pelayanan 
itu di masa lalu, tetapi saat ini 
tidak. Kelompok-kelompok 
seperti itu terkadang 
diidentifikasi sebagai Suku 
Terabaikan dan Tak Terjangkau 
(STTA), dan banyak ahli strategi 
misi berusaha untuk 
menggerakkan gereja-gereja 
dan lembaga-lembaga misi agar 
tidak hanya mengadopsi suatu 
kelompok orang, tetapi juga 
agar mereka secara aktif 
terlibat dalam pelayanan 



 

56 

 

perintisan jemaat yang 
sebenarnya.12 

Hal ini tidak berarti bahwa 
kita telah benar-benar gagal, 
tetapi tugas yang belum selesai 
adalah proporsi yang begitu 
serius sehingga kita perlu 
memiliki mentalitas “platform 
terbakar.” (Metafora “platform 
terbakar” berasal dari bencana 
pengeboran minyak Piper 
Alpha di Laut Utara, bencana 
terburuk dalam sejarah 
eksplorasi minyak Laut Utara, di 
mana 166 kru dan 2 
penyelamat kehilangan nyawa 
mereka. Inspektur Andy 
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Mochan selamat dari bencana 
dengan cara melompat dari 
platform yang terbakar ke laut 
beku berbahan bakar minyak. 
Dia tahu dia punya paling 
banyak 20 menit untuk 
bertahan hidup di laut, tetapi 
ketika ia melihat pilihan-
plihannya ia berkata, “Digoreng 
atau melompat, jadi saya 
melompat.”13) 

Saat kita jatuh semakin jauh 
ke belakang dalam menjangkau 
populasi dunia, seseorang perlu 
membunyikan alarm, seperti 
yang Roland Allen lakukan pada 
generasinya. Platform kita 
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terbakar. Kita bisa tinggal di 
platform, berharap untuk 
bertahan hidup, atau kita bisa 
melompat seperti yang Andy 
lakukan dan merubah 
efektivitas kita dalam menaati 
perintah terakhir Yesus. 
Melompat berarti membuka 
pikiran kita untuk apa yang 
Tuhan lakukan di seluruh dunia; 
hal itu berarti menyadari 
asumsi yang didorong oleh 
budaya kita yang telah kita 
bawa ke halaman-halaman 
Alkitab. Belajar untuk membaca 
ulang Alkitab tanpa lensa yang 
terbias oleh budaya kita dan 
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melihat apa yang Yesus lakukan 
di abad pertama bisa 
membawa kita untuk 
mengurangi jumlah yang 
mengkhawatirkan akan orang-
orang yang menuju ke neraka. 

AWAN GELAP DI BALIK SETIAP 
STATISTIK 

Istri dan anak-anak saya akan 
memberitahu Anda bahwa 
makanan favorit saya adalah 
banyak hidangan pembuka. 
Bahkan salah satu menantu 
perempuan saya pernah 
bertanya pada anak saya, 
“Apakah keluargamu pernah 
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makan makanan yang 
sungguhan?” Saya suka 
berbagai rasa dalam porsi-porsi 
kecil. Jadi saya ingin 
melanjutkan untuk menaruh 
susunan statistik di atas meja 
untuk membantu kita melihat 
betapa sulitnya situasi yang 
sedang kita hadapi. Saya 
berpendapat bahwa gereja 
menjadi semakin tidak efektif, 
bukan punah. Saya ingin agar 
kita membuka pintu untuk 
mengeksplorasi pilihan strategi 
yang lebih banyak daripada 
yang kita gunakan saat ini. 
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FAKTOR-FAKTOR GLOBAL 

Fakta bahwa orang-orang 
Kristen lebih banyak tinggal di 
Global Selatan (Asia, Afrika, 
Amerika Latin, dan Oseania) 
daripada di Global Utara (Eropa 
dan Amerika Utara) tentu 
terdengar menarik, tetapi hal 
ini mungkin tidak mewakili tren 
positif. Fakta ini mungkin lebih 
berbicara banyak mengenai 
Global Utara daripada Global 
Selatan. Hal ini mungkin bisa 
menjadi suatu pelopor dari apa 
yang akan terjadi di Global 
Selatan. Global Selatan 
mungkin akan mengikuti jejak 
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Global Utara. Apakah kita 
melihat zaman keemasan 
Global Selatan hari ini? Karena 
Kekristenan tidak sejalan 
dengan pertumbuhan 
penduduk global, kita mungkin 
hanya menata ulang kursi-kursi 
yang terkenal di dek kapal 
Titanic saat kapal tenggelam 
perlahan. Global Utara sedang 
memasuki air; apakah Global 
Selatan sedang bersiap-siap 
untuk mengikutinya? 

Fakta mengganggu 
lainnya berkaitan dengan 
kekayaan yang ada di 
komunitas Kristen yang berada 
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di utara dan selatan 
khatulistiwa. Meskipun 60 
persen dari orang-orang Kristen 
hidup di Global Selatan, mereka 
hanya mengendalikan 17 
persen dari kekayaan 
Kekristenan.14 Gereja di Global 
Selatan mulai untuk 
meningkatkan pengiriman 
misionaris, beberapa bahkan ke 
Global Utara. Dengan hanya 16 
persen dari kekayaan, akankah 
model-model penjangkauan 
Injil saat ini dan yang mahal 
menjadi beban yang terlalu 
berat untuk ditanggung? 

REALITAS AMERIKA SERIKAT  
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Jika kita berfokus pada Barat, 
kita tahu bahwa Eropa sudah 
dalam keadaan pasca-Kristen, 
yang tercermin dalam 
persentase satu digit kehadiran 
di gereja. Sementara Amerika 
Serikat telah menjadi 
penyandang dana dan eksportir 
utama dari pesan Kristen di 
abad dua puluh satu, sekarang 
ini Amerika Serikat mengalami 
hal yang hampir sama dengan 
Eropa dalam hal persentase 
kehadiran jemaat di gereja. 
Dari tahun 1990 hingga tahun 
2006, penduduk AS meningkat 
menjadi hampir 60 juta, namun 
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kehadiran di gereja hanya 
meningkat setengah juta.15 

Anda akan sulit untuk 
menemukan sebuah negara 
bagian di Amerika Serikat yang 
telah menunjukkan 
peningkatan kehadiran di 
gereja dalam dekade terakhir. 
Bahkan negara-negara bagian 
seperti California, Texas, dan 
Georgia—di mana gereja-
gereja besar berfungsi sebagai 
model bagi banyak gereja baru 
yang dirintis—tidak bisa 
melaporkan angka positif untuk 
kehadiran di gereja dalam 
dekade terakhir. 
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Gereja-gereja muda 
mengalami lebih banyak 
konversi daripada gereja-gereja 
yang lebih tua. Tetapi ketika 
kita mengekspos seberapa 
banyak pengaruh yang dimiliki 
oleh gereja-gereja baru 
tersebut, kita memahami 
bahwa hal itu kecil di dalam 
skema utama. Saya tidak 
mengatakan bahwa satu 
konversi adalah tidak penting. 
Bahkan satu konversi layak 
untuk dirayakan, seperti yang 
Yesus ajarkan kepada kita 
dalam Lukas 15. Namun fakta 
yang mengejutkan saya adalah 
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bahwa sampai saat ini, lebih 
banyak gereja ditutup setiap 
tahun daripada yang dirintis.16 

Dari sekitar 400.000 gereja 
AS, hanya 3,5 persen yang 
efektif memperluas kerajaan 
Yesus, yang berarti bahwa 
kurang dari 4 gereja dari 100 
gereja mempertahankan rasio 
konversi 20: 1 atau lebih baik. 
Ketika Anda menganggap 
bahwa populasi AS sekarang 
adalah 300 juta, jika hanya 3,5 
persen dari gereja-gereja sehat 
dalam hal pertumbuhan 
konversi, maka hanya ada 1 
gereja yang sehat untuk setiap 
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21.400 orang di Amerika 
Serikat! 17 

Meskipun sulit untuk 
menjaga semua statistik tetap 
lurus, adalah menjadi semakin 
mengecilkan hati ketika Anda 
melihat statistik-statistik 
tersebut bersama-sama: 

• Dari 350 ribu gereja di 
Amerika Serikat, kurang dari 1 
persen tumbuh dengan 
pertumbuhan konversi.18 

• Secara global, meskipun kita 
melihat 19 juta konversi setiap 
tahun, kita juga melihat 19 juta 
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yang murtad dari iman 
Kristen.19  

• Di Amerika, 9 dari 10 gereja 
menurun atau bertumbuh pada 
kecepatan yang lebih lambat 
daripada tingkat komunitas 
mereka.20 

• Rata-rata pendirian gereja 
menurun sebesar 2 persen per 
tahun.21 

• Gereja injili tidak membaptis 
cukup banyak orang untuk 
mengikuti pertumbuhan 
penduduk. Di kalangan kulit 
putih berkelas menengah, 
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gereja telah menjadi basis 
sosial, ekonomi dan politik 
mereka; mereka jarang 
membuat orang dewasa yang 
benar-benar bertobat. 
Sebagian besar orang yang 
dibaptis di gereja-gereja injili 
adalah anak-anak dan orang-
orang Kristen yang sudah 
dibaptis.22 

Christine Wicker dalam The 
Fall of Evangelical Nation: The 
Surprising Crisis Inside the 
Church (Kejatuhan Bangsa Injili: 
Krisis Mengejutkan di dalam 
Gereja) menyimpulkan: 
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Kekristenan injili di 
Amerika sedang 
sekarat. Gerakan injili 
yang besar hari ini 
bukanlah golongan 
pelopor. Mereka 
adalah sisa-sisa, terurai 
di setiap tepi. Lihatlah 
dengan cara apapun 
yang Anda suka: 
Konversi. Baptisan. 
Keanggotaan. 
Penyimpanan. 
Partisipasi. 
Persembahan. 
Kehadiran. Literasi 
rohani. Pengaruh pada 
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budaya. Semuanya 
menurun dan jatuh. 
Hal ini bukanlah 
rahasia. Bahkan saat 
pasukan injili 
mengumandangkan 
kemenangan-
kemenangan politik 
dan sosial mereka yang 
diakui, orang-orang 
dalam sedang bersedih 
atas kehilangan besar 
mereka, takut akan apa 
yang terjadi di masa 
depan. Tidak ada yang 
tahu apa yang harus 
dilakukan mengenai 



 

73 

 

hal itu. Banyak orang 
tidak memercayainya. 
Tidak mengherankan. 
Gagasan bahwa para 
kaum injili telah 
mengambil alih 
Amerika adalah salah 
satu publikasi 
penipuan terbesar 
dalam sejarah, sebuah 
kudeta sempurna yang 
dicapai oleh para 
politikus cerdas dan 
pemimpin agama, yang 
memahami kelemahan 
media dan 
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mengeksploitasi media 
dengan luar biasa.23 

Christine Wicker benar. 
Itulah rahasia keluarga. Ada 
saat dalam sejarah ketika kita 
memegang kekuasaan politik, 
dan kita dijuluki Moral 
Mayoritas. Hari ini, kita 
bukanlah mayoritas lagi, jika 
kita dulu memang pernah 
menjadi mayoritas. Bahkan, 
jumlah kita kecil dan semakin 
kecil. 

Lebih buruknya lagi, kita 
bahkan tidak bermoral. Tingkat 
perceraian kita sama dengan 
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populasi umum apakah kita 
melihat pada mereka yang 
“lahir baru” atau “injili.” 24 
Ketika peneliti Yale 
mempelajari 12 juta pengambil 
janji nikah, mereka 
menemukan bahwa 88 persen 
dari mereka melakukan 
hubungan seks sebelum 
menikah, sehingga melanggar 
janji mereka.25 

Apakah itu seksualitas, 
penggunaan media, rasisme, 
atau kekayaan; bila diukur 
bersama-sama, orang-orang 
yang mengaku mengikuti Yesus 
tampaknya tidak setuju dengan 
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pandangan-pandangan-Nya 
tentang banyak isu-isu ini. 
Michael Horton menyesalkan, 
“Gallup dan Barna 
menyerahkan kepada kami 
survei demi survei yang 
mendemonstrasikan bahwa 
orang Kristen injili sepertinya 
merangkul gaya hidup sebagai 
hedonistik, materialistik, egois, 
dan tidak bermoral secara 
seksual seperti dunia pada 
umumnya.”26 Ketika dilihat 
secara individual, kita dapat 
meminimalkan atau memilah 
statistik ini. Namun setelah kita 
menempatkan semua data itu 
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bersama-sama, bahkan orang-
orang yang setia pun mulai 
gemetar. 

HAL UANG 

Statistik yang terkait dengan 
persembahan gereja adalah 
menyedihkan. Ambil, misalnya, 
faktor-faktor generasi: 69 
persen dari semua kontribusi 
amal berasal dari orang-orang 
berusia 49 tahun ke atas.27 
Tingkat harapan hidup saat ini 
menunjukkan bahwa para 
donatur yang berusia 49 tahun 
memiliki 30 tahun lagi untuk 
hidup. Bayangkan jika hampir 
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70 persen dari kekayaan yang 
telah gereja kelola menghilang 
dalam 30 tahun ke depan. 
Tanpa ragu lagi bahwa gereja-
gereja besar akan merasakan 
beban kehilangan ini karena 
mereka berusaha untuk 
membayar banyak staf dan 
terus menggunakan fasilitas 
dan bangunan yang telah 
terbiasa bagi mereka. 

Kebiasaan memberi dari 
generasi muda menyusut pada 
angka yang mengkhawatirkan 
saat kita menuruni tangga 
kronologis. Pendanaan yang 
melibatkan banyak orang 
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(crowd funding), pemberian 
melalui pesan singkat (text 
giving), dan semua cara-cara 
baru yang diciptakan untuk 
menarik generasi muda untuk 
menemukan gen kemurahan 
hati tidak begitu berhasil. Buku-
buku seperti karya John 
Dickerson Resesi Injili yang 
Besar/The Great Evangelical 
Recession28 menuliskan secara 
rinci keruntuhan ini, dan hal itu 
bukanlah sesuatu yang indah 
untuk dilihat. 

Salomo memperingatkan 
kita dalam Amsal 22:3, “Kalau 
orang bijak melihat 



 

80 

 

malapetaka, bersembunyilah 
ia, tetapi orang yang tak 
berpengalaman berjalan terus, 
lalu kena celaka.” Sejarah 
dikotori dengan para perintis 
yang berteriak dan diabaikan, 
yang terbaru adalah banyak ahli 
keuangan yang 
memperingatkan bank-bank 
tentang investasi-investasi 
subprime mortgage (jenis 
pinjaman yang diberikan 
kepada individu dengan sejarah 
kredit yang tidak baik) yang 
membantu mengirim dunia ke 
dalam resesi terburuk di zaman 
modern. Banyak pemimpin 
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berdiri tak berdaya, tertawan 
oleh pemikiran konvensional 
mereka, menonton dunia pasar 
runtuh. 

Saya merasakan bahwa kita 
berada dalam platform yang 
terbakar. Kita telah 
membudidayakan pohon-
pohon ara yang tidak 
menghasilkan buah seperti 
yang Yesus harapkan. Kita 
dapat mengabaikan keadaan ini 
dan berpura-pura bahwa kita 
berada di jalur yang Yesus 
maksudkan, atau kita bisa 
menghadapi fakta buruk tanpa 
menyerahkan tujuan utama 
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kita dan melihat apakah Tuhan 
mungkin mengatakan sesuatu 
yang belum pernah kita dengar. 

Strategi-strategi kita adalah 
terlalu mahal dan terlalu 
birokratis untuk bergerak pada 
kecepatan pertumbuhan 
penduduk di seluruh dunia. Kita 
tidak memiliki pemikiran untuk 
mendanai “inkubator” yang 
mempertemukan para 
pembuat murid Yesus yang 
terbaik dan paling cerdas untuk 
mengembangkan dan menguji 
cara-cara baru untuk 
menjangkau kota-kota besar, 
memperluas injil ke Suku 
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Terabaikan dan Tak Terjangkau 
(STTA), dan mengembangkan 
model-model alkitabiah yang 
fleksibel untuk memperluas 
jangkauan kabar baik sampai ke 
ujung-ujung bumi. 

 

 

LEBIH DARI UANG 

Kita menghadapi jumlah 
rintangan yang semakin 
meningkat yang bukan hanya 
uang. Hambatan-hambatan 
politik menciptakan 
penghalang bagi cara-cara 
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tradisional dalam penginjilan 
dan perintisan jemaat. Kita 
mengalami ketidakmampuan 
untuk merekrut dan melatih 
generasi baru untuk merespons 
seperti yang dilakukan oleh 
Greatest Generation (generasi 
yang dibesarkan di Amerika 
Serikat pada masa Depresi 
Besar, dan kemudian maju 
berperang dalam Perang Dunia 
II dan memberi kontribusi yang 
baik pada masanya) dan Baby 
Boomers (generasi yang lahir 
setelah Perang Dunia II, antara 
tahun 1946 dan 1964, yang 
memberikan dampak yang 
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signifikan dalam ekonomi AS) 
untuk model-model misi yang 
bersejarah. Urbanisasi yang 
dipercepat akan terus berlanjut 
saat makin banyak orang 
tinggal di kompleks-kompleks 
perkotaan, yang kemudian 
mengikis potensi hubungan 
untuk kabar baik. 

Howard Hendricks adalah 
mentor formatif dalam hidup 
saya. Dia menggunakan kisah-
kisah untuk mengomunikasikan 
kebenaran dengan lebih baik 
daripada siapa pun yang saya 
kenal. Satu dari kisah-kisah 
Hendricks yang terkenal adalah 
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kisah rapat penjualan 
perusahaan makanan anjing 
Fido Dog Food. Manajer 
penjualan menaiki podium 
dengan gaya cheerleader dan 
berteriak, “Siapa yang punya 
tenaga penjualan terbaik dalam 
dunia makanan anjing?” Orang-
orang menjawab, “KITA!” 

Sekali lagi, ia berteriak, 
“Siapa yang punya produk 
makanan anjing terbaik di 
dunia ini?” Sekali lagi para 
salesmen (penjual) menjawab, 
“KITA!” Lalu dengan perubahan 
nada suara, pemimpin 
penjualan bertanya, “Lalu 
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mengapa penjualan kita berada 
di urutan 16 dari 17 perusahaan 
makanan anjing?” Satu suara 
tunggal dari tengah orang 
banyak itu berkata, “Karena 
anjing-anjing tidak suka kita.” 
Ada beberapa kebenaran yang 
patut untuk dihadapi untuk 
mengubah status quo. 

Meskipun gereja-gereja 
telah menggunakan metode-
metode yang modern, bagus 
dan relevan secara budaya, 
kenyataannya tetap bahwa 
orang-orang yang tidak pergi ke 
gereja tidak menyukai orang-
orang yang pergi ke gereja. Kita 
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telah membuat budaya gereja 
yang berbau intoleransi dan 
pembenaran diri. 

Selain itu, sebagian besar 
orang Amerika adalah orang 
berkulit putih, berkelas 
menengah sampai menengah 
atas, dan tinggal di pinggiran 
kota. Terlepas dari semua 
modernisasi kita akan konsep 
yang kita sebut gereja—
arsitektur yang keren, 
penggunaan musik modern, 
ibadah-ibadah gereja yang 
berlimpah media, ibadah di 
rumah-rumah, memberikan 
kepedulian pada lingkungan 
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miskin, atau mengatur tempat-
tempat multi bangunan lebih 
dekat dengan tempat-tempat 
di mana orang tiggal—masalah-
masalah mendasar terletak 
pada ketidakmampuan kita 
untuk mengatasi setidaknya 
satu abad kegagalan moral. 

Apakah kegagalan moral itu 
adalah dengan berada di sisi 
yang salah dari masalah 
perbudakan, gagal menghidupi 
hati Tuhan pada isu-isu ras, 
tidak melawan krisis AIDS 
secara tepat, tidak 
mempedulikan kemiskinan, 
gagal untuk menemukan cara 
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mengekspresikan diri sebagai 
laki-laki dan perempuan dalam 
cara yang menghargai baik laki-
laki dan perempuan secara 
benar, atau runtuhnya moral 
umum dari tokoh-tokoh 
kesayangan media injili di 
setiap dekade yang telah saya 
hidupi, kita gereja memiliki 
masalah citra. Tidak ada 
perusahaan hubungan publik 
yang dapat membantu! 
Kebenarannya tampak bahwa 
orang-orang yang tidak pergi ke 
gereja tidak menyukai kita. 

Di seluruh dunia, kita telah 
mengekspor jenis Kekristenan 
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yang bungkam dan bahkan 
berpartisipasi dalam beberapa 
tragedi terburuk dalam zaman 
modern. Rwanda dianggap 
sebagai salah satu negara yang 
paling “Kristen” di dunia 
sebelum tahun 1994. Namun 
dengan 80-90 persen warganya 
mengidentifikasi sebagai 
Kristen, negara ini adalah 
tempat terjadinya beberapa 
kekejaman genosida terburuk 
di Afrika—800.000 pria, wanita, 
dan anak-anak dibantai atas 
nama dominasi suku. Jika 
statistik adalah benar tentang 
orang-orang Kristen di Rwanda, 
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sebagian besar dari mereka 
yang berjuang atas nama suku 
juga diidentifikasi sebagai 
Kristen. Entah bagaimana kabar 
baik yang menjangkau Rwanda 
tidak menjangkau sedalam 
identitas suku yang 
dikembangkan di rumah-rumah 
suku Tutsi dan Hutu.29 

Kembali ke Amerika Serikat, 
kesulitan kita tidak hanya 
dengan masa kini tetapi juga 
dengan masa depan. Trennya 
begitu mengerikan sampai hal 
itu mengancam kemampuan 
kita untuk berharap. Jumlah 
orang Amerika yang tidak 
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mengidentifikasi diri mereka 
dengan agama apapun terus 
bertumbuh pada tingkat yang 
mengkhawatirkan. Hari ini satu 
perlima dari publik AS dan 
sepertiga dari orang dewasa di 
bawah 30 tahun tidak terafiliasi 
dengan agama, persentase 
tertinggi yang pernah 
dilaporkan oleh Pusat 
Penelitian Pew (Pew Research 
Center). Dari 2010 hingga 2014 
saja, mereka yang tidak 
terafiliasi telah meningkat dari 
hanya lebih dari 15 persen 
menjadi di bawah 20 persen 
dari semua orang dewasa AS. 
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Hal ini mencakup lebih dari 13 
juta orang yang menjelaskan 
diri sebagai ateis dan agnostik 
(hampir 6 persen dari publik 
AS), serta hampir 33 juta orang 
yang mengatakan mereka tidak 
memiliki afiliasi agama tertentu 
(14 persen). 

Pada tahun 2008, Pew 
Research melaporkan bahwa 
orang yang berusia 20-30 tahun 
berada pada setengah rata-rata 
orang tua mereka dan 
seperempat rata-rata kakek-
nenek mereka dalam hal 
menghadiri gereja.30 
Tergantung pada peneliti, 
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antara 60 persen dan 88 persen 
dari para remaja yang bergereja 
tidak akan menghadiri gereja di 
usia dua puluhan.31 

  

DENGARKAN YESUS 

Apakah ada harapan? Saya 
percaya ada. Saya percaya 
Yesus ingin membangun gereja-
Nya, dan Dia ingin kita untuk 
memuridkan dunia. Alasan kita 
berada dalam kesulitan ini 
berkaitan dengan keinginan 
kita yang terus meningkat 
untuk menambah kompleksitas 
pada kesederhanaan yang 
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Yesus tinggalkan pada kita. Dia 
ingin agar kita memperhatikan 
apa yang telah Dia katakan.  

Saya menemukan harapan 
dalam mendengarkan apa yang 
Tuhan lakukan di India dan 
negara-negara di Timur lainnya. 
Dalam Habakuk 1:5, Tuhan 
berkata, “Lihatlah di antara 
bangsa-bangsa dan 
perhatikanlah, jadilah heran 
dan tercengang-cengang, 
sebab Aku melakukan suatu 
pekerjaan dalam zamanmu 
yang tidak akan kamu percayai, 
jika diceriterakan.” Ini adalah 
perkataan Tuhan, bukan Roy 
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Moran. Apakah sudah 
waktunya untuk membuka 
kolom dalam spreadsheet kita 
dan mendiamkan beberapa 
data baru di sana sampai Roh 
membukakan mata kita dan 
melunakkan hati kita? 

Yesus ingin membangun 
gereja-Nya, tetapi ketika kita 
menghadapi fakta-fakta buruk, 
kita berada dalam kondisi 
buruk. Hal ini seharusnya 
menyebabkan kita untuk 
memikirkan kembali mengapa, 
bagaimana, dan apa yang kita 
lakukan. Inilah waktunya untuk 
membersihkan papan dan 
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kembali ke Injil dan bertanya, 
“Apa yang sebenarnya Yesus 
katakan dan apa yang harus kita 
lakukan?” 

Misalnya, Yesus tidak 
mengatakan, “Pergilah merintis 
jemaat.” Dia mengatakan 
“Pergi dan jadikanlah semua 
bangsa murid-Ku.” Kita 
tampaknya telah melompat 
melewati Yesus dan pergi 
langsung ke Paulus, 
membangun metodologi kita 
berdasarkan gerakan apostolik 
Injil dari Yerusalem ke 
Antiokhia dan seterusnya. Hasil 
dari perjalanan ini adalah 
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gereja-gereja, tetapi analisis 
lebih dekat dari pelayanan 
Paulus mengungkapkan bahwa 
ia juga berfokus pada 
pemuridan. Dia mengatakan 
kepada Timotius dengan jelas 
tentang apa yang seharusnya 
dilakukan—memuridkan murid 
yang memuridkan murid (2 Tim 
2:2). Adalah jelas sepanjang 
sejarah bahwa kita tidak selalu 
mendapatkan murid ketika kita 
merintis jemaat; tetapi jika kita 
memuridkan murid yang 
memuridkan murid, kita selalu 
mendapatkan gereja seperti 
yang dimaksudkan Yesus.  



 

100 

 

Saat saya menulis, Adam 
Lewis Green menutup 
kampanye ketiga Kickstarter 
yang paling sukses sampai saat 
ini. Proyek Green, Bibliotheca, 
dipandang sebagai cara untuk 
mencetak Alkitab dalam bentuk 
yang lebih mudah dibaca. Di 
antara ratusan proyek-proyek 
Kickstarter yang inovatif dan 
berteknologi tinggi di luar sana, 
siapa yang akan menduga 
bahwa proyek Alkitab akan 
berhasil secara luar biasa 
melebihi harapan? Bibliotheca 
tidak berisi gambar, media link, 
atau bahkan terjemahan 
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modern untuk meningkatkan 
nilai yang dilihat. Menggunakan 
Versi Standar Amerika tahun 
1901 dengan beberapa 
perubahan (seperti kata thou 
yang diubah menjadi you), 
Bibliotheca berbunyi seperti 
cerita karena semua bab dan 
ayat dan “bantuan” lainnya 
telah dihilangkan. Keberhasilan 
Bibliotheca membuktikan sekali 
lagi bahwa tugas kita bukanlah 
untuk menambah pesan Yesus, 
tetapi untuk membuatnya 
dapat diakses oleh semua umat 
Allah. Soalnya bukan bahwa 
orang tidak ingin mempelajari 
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tentang Yesus, Tuhan, dan 
Alkitab. Mereka takut akan 
orang-orang yang telah 
berkumpul di sekitar misi-Nya. 
Kita dapat membalikkan tren 
itu dengan tetap berpegang 
pada metode-metode yang 
membawa kita ke sini. 

WAKTUNYA UNTUK BERUBAH  

Berikut adalah rencana saya 
yang polos dan sederhana: 
mungkin ada cara yang berbeda 
dalam melakukan sesuatu. 
Pertanyaannya adalah apakah 
kita terbuka untuk mengenali 
hal itu. Strategi-strategi yang 



 

103 

 

digunakan saat ini, penginjilan 
dan perintisan jemaat, telah 
efektif tetapi sedang menurun 
efektivitasnya. Mungkinkah ini 
waktunya untuk membaca 
ulang Alkitab dan 
menempatkan bias budaya kita 
secara kasatmata? Apakah ini 
waktunya untuk 
mengorbankan hal-hal yang 
dianggap kebal terhadap kritik 
dan pertanyaan, untuk melihat 
Injil dibebaskan dan bergerak 
bebas melalui jalan buntu, 
melintasi perbatasan tertutup, 
dan menuju hati-hati yang 
terluka? 
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Banyak dari angka-
angka yang dibahas di sini 
mewakili apa yang terjadi di 
Amerika Serikat. Terlepas dari 
Amerika Selatan dan Afrika, 
seluruh dunia mengarah pada 
ataupun mengikuti dari 
belakang kesulitan yang terjadi 
di Amerika Serikat. 

Mantra “Perintisan 
jemaat adalah metodologi 
penginjilan terbaik yang ada di 
bawah matahari”32 masih 
memandu pikiran para 
pemimpin gerakan Kristen. 
Terlepas dari kenyataan bahwa 
kita melihat semakin banyak 
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orang sedang dalam perjalanan 
menuju neraka, kita terus 
mengeruk uang dan orang ke 
dalam strategi-strategi yang 
tidak efektif. Balikkan angka-
angka dengan cara apapun 
yang Anda inginkan, dan Anda 
masih akan mendapatkan hasil 
yang sama. 

Kita ada dalam zaman 
ketika gereja Barat memiliki 
lebih banyak sumber daya 
daripada waktu-waktu lain 
dalam sejarah. Namun terlepas 
dari kekayaan Kristen Barat, 
lebih banyak orang yang terikat 
oleh neraka daripada masa 
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yang lain dalam sejarah. 
Bukankah kita seharusnya 
berhenti sejenak dan 
menanyakan beberapa 
pertanyaan sulit? Apakah kita 
begitu dalam berkomitmen 
pada interpretasi budaya kita 
terhadap Alkitab sehingga kita 
tidak bisa mengupas sisik 
budaya kita dan memahami 
kata-kata terakhir Yesus 
kepada para pengikut-Nya? 

Data menunjukkan bahwa 
setiap satu dari kita tinggal di 
sebuah daerah yang terabaikan 
atau mungkin yang tak 
terjangkau. Apa yang saat ini 
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disebut sebagai gereja tidak 
akan menyelesaikan pekerjaan. 
Menciptakan lebih banyak 
gereja seperti yang kita sudah 
miliki bertentangan dengan 
alasan yang dapat diterima. 
Biaya perintisan jemaat sendiri 
adalah jawaban yang tidak 
masuk akal tentang bagaimana 
kita akan menjangkau wilayah 
metropolitan utama apapun di 
dunia. 

Sangat mudah untuk 
kehilangan disiplin mental dari 
Paradoks Stockdale ketika 
berbicara tentang kemajuan 
Injil sepanjang sejarah, 
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terutama ketika digabungkan 
dengan ketidakmatangan dan 
ketidakefektifan gereja. Terlalu 
sering, orang-orang Kristen 
mengelirukan menghadapi 
fakta-fakta buruk dengan 
kurangnya iman. Adalah 
mungkin untuk percaya bahwa 
Yesus adalah benar dan setia 
ketika Dia mengatakan bahwa 
maut tidak akan menguasai 
Gereja-Nya dan secara 
bersamaan juga mengakui 
kemajuan rendah gereja 
selama berabad-abad, belum 
lagi kurangnya kedewasaan di 
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antara mereka yang menyebut 
diri mereka Kristen! 

Kita berada pada platform 
yang terbakar, dan sekaranglah 
saatnya untuk bertindak. Kita 
bisa menjadi seperti orang-
orang di Titanic, yang berdansa 
semalaman saat air membanjiri 
geladak bawah, atau kita dapat 
belajar dari para penumpang 
pesawat United Flight #93. 
Pada tanggal 11 September 
2001, ada 4 pesawat 
penumpang Amerika yang 
dibajak. Tiga dari pesawat 
tersebut mencapai target yang 
mereka maksudkan, Menara 
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World Trade dan Pentagon. 
Pesawat yang keempat jatuh di 
sebuah lahan di Pennsylvania 
selatan. Para penumpang dari 
United Flight # 93, setelah 
mengetahui nasib pesawat 
lainnya yang dibajak, berpikir 
bahwa mereka mungkin dalam 
perjalanan ke Gedung Putih. 

Mereka melihat platform 
yang terbakar. Mereka harus 
memilih antara bertindak atau 
duduk saja dan menjadi bagian 
dari tragedi terburuk dalam 
sejarah Amerika. Mereka 
meloncat, mengatur diri 
menjadi milisi, dan berusaha 
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untuk mengalahkan para 
pembajak. Saat penumpang 
berupaya untuk mendapatkan 
kembali kontrol dari pesawat, 
pesawat United Flight #93 
menabrak medan yang tidak 
berpenghuni di pedesaan 
Pennsylvania. Semua orang di 
dalam pesawat (kecuali para 
pembajak) diperingati sampai 
hari ini sebagai pahlawan-
pahlawan Amerika. 

Seberapa banyak kita 
mencintai misi yang Yesus 
berikan pada kita? Apakah 
layak untuk mengorbankan 
hidup kita untuk menghentikan 
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tren yang kita alami hari ini? 
Apakah kita bersedia untuk 
mengekspos kesalahan kita 
dalam membaca Alkitab dan 
memikirkan kembali metode-
metode kita? Akankah kita 
bersedia untuk terus 
menanyakan pertanyaan, “Apa 
yang perlu dilakukan?” dan 
tidak menjadi lalai dengan 
beralasan, “Saya hanya akan 
melakukan apa yang bisa saya 
lakukan”?  
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2 

AMANAT 

AGUNG 

MENGEMBALIKAN 

KEAGUNGAN DARI 

PERINTAH YESUS YANG 

TERAKHIR  
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16Dan kesebelas murid itu 

berangkat ke Galilea, ke bukit 

yang telah ditunjukkan kepada 

mereka. 17Ketika melihat Dia 

mereka menyembah-Nya, 

tetapi beberapa orang ragu-

ragu. 18Yesus mendekati 

mereka dan berkata: 

Yesus: Kepada-Ku telah 

diberikan segala kuasa 

di sorga dan di bumi. 
19Karena itu pergilah, 

jadikanlah semua 

bangsa murid-Ku dan 

baptislah mereka dalam 
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nama Bapa dan Anak 

dan Roh Kudus, 20dan 

ajarlah mereka 

melakukan segala 

sesuatu yang telah 

Kuperintahkan 

kepadamu. Dan 

ketahuilah, Aku 

menyertai kamu 

senantiasa sampai 

kepada akhir zaman.  

—

M

a

t
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Diakui, istilah Amanat 

Agung tidak ada dalam Matius 

28:18-20, tetapi istilah ini 

merupakan judul umum yang 
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diakui untuk ayat ini. Sedikit, 

jika ada, pakar teologis akan 

mengesampingkan ayat ini 

sebagai perintah yang 

diberikan secara eksklusif 

kepada kelompok yang 

berkumpul di gunung pada hari 

Yesus berbicara dan bukan 

untuk semua pengikut Kristus 

yang datang setelah mereka. 

Pikirkan dengan saya 

sejenak. Bacalah pernyataan di 

bawah ini dan putuskan apakah 

Anda setuju atau tidak setuju: 
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Amanat Agung membawahi 

setiap perintah lain dalam 

Alkitab sehingga semua 

ajaran Yesus harus 

dipahami dalam hubungan 

dengan Amanat Agung itu 

sendiri, oleh karena itu, 

Amanat Agung merupakan 

perintah utama bagi 

pengikut Kristus sampai Ia 

datang kembali. 

Apakah Amanat Agung 

benar-benar agung? Mengapa 

kita menyebutnya “Amanat 

Agung” jika ada hal-hal lain 
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dalam Alkitab yang sama 

dengannya atau mungkin lebih 

besar daripadanya? Bagaimana 

dengan perintah yang Yesus 

sebut sebagai “hukum pertama 

dan yang terutama” (Mat 

22:36-40)? Beranikah kita 

menempatkan perintah ini 

lebih rendah dari perintah yang 

ada dalam Matius 28:18-20, 

ketika Yesus sendiri berkata 

bahwa seluruh hukum Taurat 

dan kitab para nabi terletak 

pada mengasihi Tuhan dan 

mengasihi sesama? 
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Mari kita menekan tombol 

jeda sejenak dan memeriksa 

Matius 28:16-20 untuk 

memastikan bahwa kita 

memiliki pandangan yang sama 

pada apa yang Yesus katakan, 

kemudian kita akan membahas 

kembali ketegangan ini. 

Filsuf kuno Epictetus 

memperingatkan bahwa tidak 

mungkin bagi seorang manusia 

untuk belajar apa yang dia pikir 

dia sudah tahu. Saya telah 

bersalah tidak memperhatikan 

hal yang jelas karena saya 
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mengira bahwa saya sudah 

paham dengan topik atau ayat 

itu. Kita harus berhati-hati 

bahwa kita membaca, tidak 

dengan lensa budaya kita atau 

mentor teologis kita, tetapi 

dengan mata yang segar—mata 

yang rindu untuk melihat apa 

yang Yesus katakan terlepas 

dari tantangan yang dibawa 

oleh hal itu kepada kita secara 

pribadi atau secara teologis. 

Untuk memahami apa yang 

terjadi pada hari itu di sebuah 

gunung di Galilea, kita harus 



 

122 

 

mulai membaca dalam ayat 16. 

Di sini kita menemukan siapa 

yang dikumpulkan untuk 

mendengarkan perintah 

terakhir Yesus. Setidaknya 

sebelas murid berkumpul. 

Kesebelas murid ini sering 

secara historis disebut sebagai 

rasul. Arti dari gelar itu, rasul, 

atau “yang diutus” menjadi 

jelas saat kita membaca ayat 

ini. 

Matius memberi kita 

wawasan tentang keadaan 

rohani sebelas laki-laki ini; 
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beberapa προσεκύνησαν 

(menyembah atau sujud), 

tetapi yang lain ἐδίστασαν 

(ragu-ragu atau tidak yakin). 

Ketika Yesus muncul, murid-

murid-Nya memiliki dua reaksi 

yang berbeda, yang rupa-

rupanya terlihat, terhadap 

kehadiran-Nya.  

Saya menduga bahwa 

dengan istilah-istilah yang 

digunakan Matius, adalah jelas 

menunjukkan siapa dan 

bagaimana murid-murid-Nya 

itu sebenarnya. Mungkin ada 
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pandangan khusus di wajah 

mereka. Satu kelompok tahu 

bahwa mereka berada di 

hadapan Yesus yang sudah mati 

dan yang sekarang hidup. 

Kelompok lain tidak yakin kalau 

hal itu adalah nyata. 

Apa yang akan Anda 

lakukan jika Anda adalah 

Yesus? Tim yang di dalamnya 

Anda sudah berinvestasi 

selama lebih dari tiga tahun, 

tim yang Anda harapkan akan 

mengubah dunia, timyang 

merupakan rencana utama 
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(tanpa rencana cadangan), tim 

yang mewakili semua yang 

Anda contohkan selama tiga 

tahun masa kerja, 

menunjukkan tanda-tanda 

kehilangan iman yang serius. 

Tampaknya saat itu merupakan 

waktu yang sempurna untuk 

mengadakan sebuah lokakarya 

atau seminar untuk mengajar 

mereka, mengingatkan 

mereka, menantang mereka 

tentang sejarah terkini sebelum 

berbicara tentang tanggung 

jawab; sebuah waktu untuk 
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menahan diri Anda dan 

menyelamatkan apa yang 

dapat Anda selamatkan dari 

apa yang mungkin tampak 

seperti situasi yang 

menyedihkan. 

Namun, hal semacam itu 

tidak terjadi. Matius hanya 

mengatakan bahwa beberapa 

murid menyembah, beberapa 

meragukan. Yesus tidak 

memperlihatkan kegelisahan 

yang menunjukkan bahwa hal 

ini adalah luar biasa atau tidak 

biasa. Dia cukup nyaman 
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dengan tim yang tidak 

sempurna, yang tidak semua 

anggotanya memiliki iman. 

Faktanya, Dia nyaman dalam 

memberikan perintah kepada 

murid-murid-Nya yang tidak 

hanya kekurangan iman yang 

seutuhnya tetapi yang benar-

benar ragu-ragu.  

Kita perlu memahami 

adegan ini: Yesus akan 

mempercayakan misi-Nya 

kepada orang-orang yang 

belum percaya. Bahkan, 

membaca bab pertama dari 
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kitab Kisah Para Rasul, 

pertanyaan yang diajukan 

kepada Yesus, yang 

diperkirakan diajukan oleh 

orang-orang yang sama, 

menunjukkan bahwa mereka 

masih tidak benar-benar 

mengerti apa yang dikehendaki 

Yesus. Empat puluh hari 

sebelumnya mereka disuruh 

untuk pergi ke seluruh 

penduduk dunia, dan sekarang 

mereka bertanya apakah Yesus 

akan mendirikan kerajaan di 
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Israel (Kis 1:6). Mereka tidak 

mengerti sama sekali!  

Terlepas dari kenyataan 

bahwa para penyembah dan 

peragu hadir bersama-sama, 

Yesus tidak memisahkan murid-

murid-Nya itu menjadi 

kelompok yang beriman dan 

yang tidak beriman, atau 

bahkan kelompok pemimpin 

dan pengikut. Dia tidak 

membuat perbedaan 

berdasarkan apa yang mereka 

lakukan. Apakah mereka 

meragukan atau menyembah, 
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mereka diperlakukan sama 

oleh Yesus. Ia mempercayai 

bahwa kedua kelompok 

mampu melaksanakan misi-

Nya. 

Justru hal sebaliknya terjadi 

hari ini dalam program 

pemuridan kita. Kita berusaha 

untuk mengisi pikiran para 

murid dengan pengetahuan 

sehingga mereka memenuhi 

syarat untuk bepergian dengan 

pesan yang mengubah hidup. 

Baru setelah itu kita 

melepaskan mereka untuk 
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memuridkan murid baru, untuk 

menjadi “pembimbing.”  

Berikut adalah 

adegannya—Allah semesta 

alam menghabiskan tiga tahun 

dengan sekelompok orang yang 

tidak bisa dipilih menjadi 

penatua, uskup, diaken, dan 

bahkan mungkin penerima 

tamu di gereja-gereja masi kini. 

Dia memerintahkan mereka 

yang ragu-ragu serta mereka 

yang menyembah untuk 

membawa pesan harapan dan 
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pemulihan sampai ke ujung-

ujung bumi. 

 

MENGUBAH PIKIRAN KITA 

TENTANG SIAPA YANG 

MAMPU 

Saya mungkin tampaknya 

mengecam poin ini secara 

berulang-ulang, tetapi 

pentingnya akan menjadi jelas 

ketika kita berbicara tentang 

bagaimana multiplikasi pesat 

murid-murid bisa terjadi. Ada 
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pergeseran paradigma yang 

banyak orang tidak mampu 

lakukan karena kotak teologis 

yang sudah kita isi dengan diri 

kita di dalamnya. Pertanyaan 

penting yang perlu kita 

tanyakan adalah, “Siapa yang 

mampu memuridkan murid?” 

Mari kita melihat Yesus sebagai 

teladan dan jawaban kita. 

Yesus telah bersama 

dengan, berinvestasi di dalam, 

dan secara rohani menantang 

para murid. Selama tiga tahun 

murid-murid-Nya menyaksikan, 
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mendengarkan, dan 

berinteraksi dengan-Nya. 

Namun di hadapan Sang 

Pembuat murid yang terbesar 

yang pernah ada, mereka masih 

tidak mampu untuk mengenal 

dan mempercayai-Nya. Namun 

rencana Yesus untuk 

menyebarkan mereka tidak 

diukur pada pengetahuan 

mereka, keadaan mereka 

setelah ditebus, atau 

kemampuan untuk percaya. 

Yesus melanjutkan dengan 

tanpa gentar, setelah 
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kebangkitan-Nya, untuk 

berinvestasi dalam kelompok 

campuran yang terdiri dari para 

penyembah dan peragu. Yesus 

mengatakan bahwa semua 

otoritas telah diberikan 

kepada-Nya, dari satu ujung 

alam semesta ke ujung yang 

lain. Dengan kata lain, tidak ada 

tempat di semesta ini di mana 

Yesus tidak memegang kendali. 

Dia bisa melakukan atau 

membatalkan hal apapun! 

Ini adalah pertama kalinya 

selama kehadiran Yesus di bumi 
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bahwa Dia menegaskan 

otoritas-Nya. Sampai saat itu, 

dia mungkin telah 

menggunakan kuasa-Nya 

melalui mukjizat atau 

pertanyaan mendalam, tetapi 

dia tidak langsung menegaskan 

posisi-Nya yang terkemuka di 

alam semesta. Dia ada di bumi 

untuk melakukan kehendak 

Bapa-Nya. Namun sekarang, 

Dia mengungkapkan bahwa 

Bapa telah memberikan-Nya 

kuasa yang tak terbatas di 

dalam apa yang terlihat, yaitu 
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bumi, dan apa yang tidak 

terlihat, yaitu surga. Dalam 

kalimat bahasa Ibrani klasik, Dia 

membiarkan para pengikut-Nya 

tahu bahwa kuasa-Nya 

diperluas sampai sejauh bumi 

dari surga, dan pada segala 

sesuatu yang ada di antara 

keduanya.  

Di bagian awal dari 

pertemuan di gunung ini, Yesus 

menegaskan posisi otoritas-

Nya di alam semesta. 

Sehubungan dengan kematian 

dan kebangkitan-Nya yang 
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tidak berselang lama terjadi, 

pernyataan-Nya pada dasarnya 

bahwa tidak ada bahaya yang 

datang yang tidak bisa diatasi 

oleh para rasul karena Yesus 

mengontrol segalanya. Janji-

Nya di bagian akhir dari 

pertemuan itu adalah sama 

pentingnya. 

Pesan-Nya untuk semua 

orang, mereka yang menolak 

dan mereka yang mendukung-

Nya, dapat diringkas dalam 

kalimat, “Aku bertanggung 

jawab, karena itu Aku bisa 
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dipercayai.” Seruannya adalah 

pada kehendak, bukan pada 

pikiran, suatu seruan yang 

datang dari pola pikir Ibrani dan 

bukan pola pikir Yunani (baca 

lebih lanjut tentang hal ini 

dalam bab 4). Apa yang 

dikatakan tidak tergantung 

pada bagaimana perasaan 

mereka atau apa yang mereka 

tahu, tetapi pada apa yang 

mereka bersedia lakukan. 

Yesus menyampaikan 

perintah, “Pergi.” Untuk para 

penggemar bahasa yang 
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sedang membaca ini, saya 

sangat menyadari bahwa dalam 

bentuk Yunani aslinya, ini 

adalah kata benda verbal 

(partisip), bukan kata kerja 

dalam ragam imperatif 

(perintah). Saya minta maaf 

karena agak membelok ke 

teknis “bahasa berbicara,” 

tetapi penting untuk dicatat 

bahwa meskipun terjemahan 

bahasa Inggrisnya adalah jelas 

suatu perintah, bahasa yang 

mendasarinya tidaklah 

demikian. 
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Beberapa sarjana Alkitab 

menerjemahkan kata-kata 

Yesus menjadi “saat engkau 

pergi” atau “ketika engkau 

pergi” bukan hanya, “Pergi.” 

Ada argumen untuk “pergi” di 

mana partisip dapat mengambil 

karakteristik dari kata kerja 

yang ia modifikasi—jadikan 

murid (memuridkan)—yang 

adalah dalam ragam imperatif 

atau perintah. Jadi yang mana 

yang Anda ingin gunakan untuk 

menerjemahkannya, “saat 

kamu pergi” atau “pergi,” 
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keduanya dapat 

dipertahankan. 

Namun apakah hal itu 

benar-benar membuat 

perbedaan tentang apakah 

Yesus memerintahkan para 

murid untuk pergi atau 

berasumsi bahwa mereka akan 

pergi? Dalam konteks ini, 

asumsi mereka akan pergi 

tampaknya lebih kuat daripada 

perintah untuk pergi. Yesus 

tidak bisa membayangkan 

murid-murid-Nya tidak pergi! 

Terutama karena pelatihan 
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mereka mengajar mereka 

untuk pergi; sekarang lingkup 

dari pergi menjadi diperbesar. 

Mungkin Yesus memastikan 

bahwa mereka memahami sifat 

misi. Sebelumnya Dia 

menyuruh mereka untuk hanya 

pergi ke orang-orang Yahudi 

(Mat. 10:5-6) dan tinggal di 

rumah-rumah di mana orang 

memiliki ketertarikan rohani 

(Mat. 10, Lukas 10). Hal ini 

adalah bagian dari pelatihan 

mereka dan bukan akhir dari 

misi mereka. 
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Yesus sangat jelas dalam 

perintah terakhir-Nya 

mendefinisikan misi dari para 

pengikut-Nya. Pernyataan akhir 

Yesus menguraikan bias 

terhadap tindakan, metodologi, 

ruang lingkup, dan sumber 

daya dari mereka yang bersedia 

untuk membawa maksud-Nya. 

Yang terjadi dengan mereka 

sampai sekarang adalah 

berlatih di seluruh sisa hidup 

mereka. 

Saya lebih memilih untuk 

tetap membiarkan bahasa yang 
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mendasari dan melihat Yesus 

membuat asumsi yang dimulai 

dengan, “Saat kamu pergi.” 

Argumen saya diperoleh tidak 

hanya dari ayat itu sendiri, 

tetapi juga dari pengalaman 

gereja. 

Terjemahan dari “Pergi” 

telah mendorong kita untuk 

mengembangkan suatu konsep 

alkitabiah yang asing—

penginjilan—dan sebuah 

dikotomi yang asing bagi pola 

pokir Yesus—penginjilan dan 

pemuridan. Konsep dan 
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dikotomi ini telah menjalar ke 

dalam dan melemahkan 

kekuatan perintah Yesus. 

Karena Amanat Agung seperti 

yang disampaikan oleh Matius 

tidak memiliki ruang untuk 

menyatakan tentang metode 

pendekatan sampai ke cara 

memajukan iman, terjemahan 

“pergi” membuka pintu untuk 

membaca konsep ini kembali di 

ayat ini. 

Jika kita 

mengasumsikan “pergi” untuk 

memaksudkan penginjilan dan 
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“memuridkan” sebagai 

pendamping untuk penginjilan, 

kita mulai melihat perintah-

perintah ini adalah sama 

penting. Menambahkan proses 

bercabang pada perintah Yesus 

yang sederhana dan langsung 

telah memberikan 

ketidakadilan terhadap ayat ini 

dan telah memiliki efek 

mematikan pada kemajuan 

kabar baik. 

Dampaknya selama 

bertahun-tahun adalah bahwa 

para pengikut Kristus 
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membangun paradigma seperti 

“berkumpul untuk 

memuridkan” dan “berpencar 

untuk menyebarkan kabar 

baik,” begitu juga dalam hal 

terminologi, atau perdebatan 

tak berujung tentang menjadi 

misional vs atraksional. 

Metafora-metafora yang 

menjalar ini memberikan 

medan pertempuran bagi 

orang-orang Kristen hari ini 

untuk membuang-buang waktu 

pada hal-hal yang tidak perlu. 

Paradigma 
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penginjilan/pemuridan telah 

mewarnai cara kita membaca 

Alkitab dan merusak 

pemahaman jelas kita akan 

ayat-ayat Alkitab yang penting 

ini. 

 

MURID YANG MEMURIDKAN 

MURID BUKANLAH 

STANDARNYA  

Tidak peduli bagaimana Anda 

mengukur praktik gereja, 

pemuridan yang berlipat ganda 

belum pernah dicoba dan 
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kemudian diinginkan; 

melainkan telah dicoba, 

ditemukan sulit, lalu 

ditinggalkan. Selalu ada suara-

suara yang memohon para 

pengikut Kristus untuk 

menangkap sifat reproduktif 

dari perintah akhir Yesus. 

Namun, aliran utama energi 

dan dana dari Kekristenan 

modern telah dimasukkan ke 

arah penginjilan dunia daripada 

pemuridan. Hal ini ditandai 

oleh gerakan Lausanne yang 

dimulai sebagai konferensi 
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tentang penginjilan dunia. 

Tidak pernah ada konferensi 

atau gerakan “pemuridan” 

dunia yang dilakukan oleh para 

pemimpin Kristen di muka bumi 

ini. 

Energi yang telah ditimbun 

ke dalam pemuridan telah, 

untuk sebagian besar, 

melibatkan pendekatan 

berbasis pengetahuan. Karena 

dunia Barat merangkul Plato 

dan cara berpikirnya, budaya 

Barat berpindah dari 

pandangan Ibrani yang 
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terpadu, dan mengembangkan 

pandangan dunia yang lebih 

patristik. Apa yang sering 

dikenal dengan istilah 

pemuridan adalah asing bagi 

pemikiran Yesus. “Pemuridan” 

kita didorong oleh 

pemerolehan pengetahuan.  

Yesus tidak pernah 

bermaksud untuk memisahkan 

misi atau metodologi-Nya 

menjadi penginjilan dan 

pemuridan. Sebelum Anda 

mencari alamat saya, dan 

menghakimi saya sebagai 
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bid'ah, pertimbangkanlah Injil 

secara cermat. Di mana dalam 

Alkitab Anda melihat Yesus 

terlibat dalam sesuatu seperti 

pelatihan penginjilan yang 

berjam-jam kita lakukan untuk 

orang-orang. Hal itu tidak 

pernah ada. 

Ketika diberi kesempatan 

untuk mulai menyampaikan 

apa yang kita kenal sebagai 

teknik penginjilan modern, 

Yesus melakukan sesuatu yang 

sangat berlawanan. Dalam 

Markus 10, Yesus ditanya oleh 
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seorang yang tertarik secara 

rohani bagaimana untuk 

mendapatkan hidup yang kekal. 

Sungguh kesempatan yang 

tepat untuk Yesus 

menggunakan metode Empat 

Hukum Rohani, Jembatan 

Kehidupan, atau Jalan Kitab 

Roma dan menuntun orang ini 

langsung ke dalam keluarga 

Allah. Sungguh kesempatan 

yang sempurna untuk 

mencontohkan penginjilan dan 

bagaimana seharusnya hal itu 

dilakukan selama berabad-
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abad. Yesus melakukan apa 

yang tidak akan kita lakukan: 

Dia menyuruh orang itu untuk 

memberikan segala yang ia 

miliki! 

Mari kita lanjutkan untuk 

mempelajari Injil. 

Kesampingkan dulu paradigma 

penginjilan persuasi Anda. 

Apakah Yesus melatih murid-

murid-Nya untuk menyebarkan 

kabar baik dengan cara ini? 

Apakah Dia mencontohkan hal 

itu kepada seseorang? 

Mengapa kita menggunakan 
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semua energi kita pada 

penginjilan persuasi untuk 

menjangkau dunia yang tidak 

percaya meskipun sulit untuk 

menemukan bahwa Yesus 

melakukan hal itu? 

Hanya karena praktik persuasi 

penginjilan adalah hal lazim dan 

tampaknya alami tidak berarti 

bahwa kita tidak harus 

mempertanyakan hal itu. 

Sejarah mungkin mendukung 

saya; penemuan altar call 

(panggilan altar) oleh Charles 

Finney (1792-1875) dan 
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munculnya doa pengakuan 

dosa (suatu doa sederhana 

yang bisa diikuti oleh seseorang 

yang mau bertobat) memulai 

gerakan oleh para pengikut 

Kristus untuk menyatukan 

konsep-konsep alkitabiah yang 

sah menjadi suatu rumus untuk 

mengembalikan orang-orang 

ke dalam keluarga Allah. 

• Jika kita mengaku dengan 

mulut kita (Rom. 10:9-10). 

• Jika kita setia untuk mengaku 

dosa kita (1 Yohanes 1:9) 
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• Bertobat dan dibaptis 

(Markus 1:15) 

Tidak ada yang salah 

dengan altar call atau doa 

pengakuan dosa, tetapi 

keduanya juga bukan hal yang 

alkitabiah.1 Tujuan saya dalam 

diskusi ini adalah bukan untuk 

memadamkan praktik apapun, 

tetapi untuk menunjukkan 

bahwa Alkitab mungkin 

mengarahkan kita ke arah yang 

berbeda, terutama ketika kita 

melihat pada hasil yang kita 

dapatkan dengan 
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menggunakan metode-metode 

kita saat ini.  

Kesederhanaan strategi 

pemuridan yang berlipat ganda 

telah dirampok dari makna 

yang Yesus maksudkan karena 

pembaca memasukkan konsep-

konsep yang tidak ada di dalam 

Matius 28:18-20. Yesus 

memberikan perintah 

sederhana dan menarik, 

“Jadikanlah murid!” Dia 

mengira pengikut-Nya pasti, 

secara otomatis akan “Pergi.” 
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Dia tidak berniat untuk 

mengkhususkan suatu 

kelompok orang yang dipanggil 

untuk membawa pesan-Nya ke 

seberang lautan berdasarkan 

perintah ini. Dia bermaksud 

untuk menanamkan misi ini 

dalam kehidupan setiap orang 

yang mengikuti-Nya. Untuk 

menjadi seorang pengikut 

Kristus adalah berarti untuk 

berada dalam misi. Saya pikir 

Yesus akan merasa asing 

terhadap konsep bahwa 

seseorang menjadi Kristen 
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tetapi tidak menjadi seorang 

murid sampai nanti ketika dia 

menjadi lebih berkomitmen 

dalam iman.  

Yesus berharap bahwa 

adalah hal yang normal bagi 

pengikut-Nya untuk 

memuridkan saat mereka 

menghidupi pesan sensitif ini. 

Pesan tersebut akan 

memisahkan keluarga dan 

menyembuhkan orang yang 

patah hati, menantang yang 

kaya dan mendorong yang 

miskin, mengubah penindas 
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dan membawa kemerdekaan 

bagi yang tertindas. Gagal 

untuk memuridkan akan 

mengindikasikan bahwa para 

pengikut tidak terhubung 

kepada Yesus dan hati misi-Nya 

(Yohanes 15:8). 

 

PARA MURID YANG YESUS 

MAKSUDKAN  

Doa yang diajarkan Yesus 

kepada murid-murid-Nya (Mat. 

6) menjabarkan visi dalam frasa 

sederhana “jadilah kehendak-
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Mu di bumi seperti di sorga.” 

Yesus meninggalkan surga 

bukan untuk menyelamatkan 

umat manusia dari bumi, tetapi 

untuk membawa Allah dari 

surga menuju bumi, untuk 

membawa pemerintahan Allah. 

Bapa, Anak dan Roh Kudus 

memimpikan suatu dunia yang 

diubahkan—dunia yang kita 

tinggali ini, bukan hanya satu 

dunia yang akan datang. 

Mereka ingin memamerkan 

kekuatan Sang Pencipta untuk 

memperbaharui, memulihkan, 
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dan membangun kembali dunia 

yang mereka ciptakan dan yang 

telah dihancurkan oleh 

manusia. 

Bagaimana hal ini akan 

terjadi? Ini adalah perintahnya: 

Jadikanlah murid! Jadikanlah 

para pelajar, orang-orang yang 

mengatur hidup mereka 

berdasarkan keinginan-

keinginan Sang Pencipta. Untuk 

menjadi sangat jelas, Yesus 

meminta kita untuk 

menjadikan murid—bukan 

petobat, bukan para pelaku 
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ritual konfirmasi, bukan 

anggota gereja, bukan pendeta, 

bukan pemuka jemaat—

melainkan murid. 

Jadi kita dibiarkan 

bertanya lagi, BAGAIMANA? 

Yesus memberikan dua langkah 

sederhana, pertama dengan 

membaptis dan kedua dengan 

mengajarkan ketaatan. Penting 

untuk dicatat bahwa dua frasa 

tersebut adalah sederajat. Saat 

engkau pergi, jadikanlah semua 

bangsa murid-Ku dan baptislah 

mereka dalam nama Bapa, 
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Anak, dan Roh Kudus, dan 

ajarlah mereka untuk menaati 

segala sesuatu yang telah 

Kuperintahkan. Tidak ada 

perbedaan waktu di mana yang 

satu ditempatkan pertama dan 

yang lain kedua. Yesus bisa saja 

mengubah posisi frasa-frasa 

itu, dan hal itu tidak akan 

membuat sedikit pun 

perbedaan dalam ayat ini. 

Kita sering melihat 

perintah-Nya ditafsirkan 

dengan cara ini: pertama kita 

menginjil, dengan keberhasilan 
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yang didefinisikan oleh 

baptisan; dan kemudian kita 

mengajar atau memuridkan. 

Yesus tidak membawa 

pencabangan dua untuk ayat 

ini; kitalah yang melakukannya. 

Metodologi-Nya adalah satu 

langkah—untuk memuridkan 

pria dan wanita ke dalam 

Kerajaan Kehidupan. Ada dua 

proses yang signifikan dan 

berbeda tetapi sederajat yang 

mendefinisikan memuridkan: 

• memperkenalkan mereka 

akan jenis kehidupan Yesus  
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• mengajar mereka hidup 

dalam ketaatan 

 

MEMPERKENALKAN JENIS 

KEHIDUPAN YESUS  

Dengan mengganti kata 

baptisan dengan pengenalan, 

saya tidak menyarankan bahwa 

kita membuang upacara kuno 

baptisan air. Maksud saya 

adalah bahwa Yesus bertujuan 

lebih dari sekedar ritual yang 

menandakan pembasuhan 
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utang pemberontakan kita 

terhadap Sang Pencipta. Yesus 

memerintahkan kita untuk 

mengenali-Nya. 

Haruskah ritual 

baptisan menciptakan kesan 

tertentu kepada mereka 

dengan siapa kita hidup, 

belajar, bekerja, dan bermain, 

ketimbang hanya pada mereka 

yang ada dalam komunitas 

rohani kita? Apakah kita 

mempertahankan suatu 

ketaatan ritualistik yang tidak 

ada artinya, ketimbang 
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berkomitmen untuk 

memberikan energi kita untuk 

menjaga penerapan perintah 

Yesus tetap relevan di dunia 

kita? Selain itu, apakah 

perintah ini menganjurkan 

proses satu kegiatan (proses 

kilat) atau apakah perintah ini 

berbicara tentang proses yang 

panjang untuk membantu 

orang mengenal Yesus? 

Firman memaparkan 

asumsi Yesus bahwa para 

pengikut-Nya tidak akan 

mampu untuk menghidupi 
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kehidupan mereka yang dahulu 

karena mereka bukanlah orang 

yang seperti dulu. Paulus, 

seorang pengikut Yesus, 

memperhatikan hal ini ketika ia 

mulai menulis suratnya kepada 

jemaat di Roma dengan suatu 

pertanyaan retorika, “Jika 

demikian apakah yang hendak 

kita katakan? Bolehkan kita 

bertekun dalam dosa supaya, 

bertambah kasih karunia itu 

(6:1)? 

Menjadi seorang murid 

berarti memulai suatu proses 
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perubahan hidup di mana kita 

secara berulang kali mengatur 

dunia kita, baik dalam dan luar, 

berdasarkan pikiran dan 

keinginan Bapa kita di sorga. 

Baptisan menandakan awal 

dari kehidupan yang belajar 

bagaimana dikenal sebagai 

orang yang menjalani 

kehidupan “bersama Yesus,” 

suatu kehidupan yang jelas 

secara rohani. Sayangnya 

Kekristenan modern telah 

mahir dalam mengajar orang 

untuk menjadi buruk secara 
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rohani. Kita telah mengajarkan 

orang untuk membagikan iman 

mereka ketimbang hidup 

mereka. Kita telah mahir dalam 

mengajar orang untuk 

mengekspor dalil-dalil 

ketimbang menjadi terbuka 

tentang pengalaman otentik 

mereka dengan Allah yang 

hidup. 

Studi-studi tentang 

kegagalan dari churchgoer 

(orang yang pergi ke gereja) 

modern untuk membagikan 

iman mereka mengotori 
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Internet. Banyak buku, kursus, 

seminar, dan konferensi 

berbicara tentang bagaimana 

kita bisa membuat gereja 

menjadi lebih bergiat dalam 

penginjilan Apakah masalah 

ada pada manusia? Apakah 

mereka hanya perlu iman yang 

lebih radikal? Atau apakah 

masalahnya adalah endemik 

dalam sistem itu sendiri, dan 

kita hanya perlu berhenti 

mencoba untuk menempatkan 

anggur baru ke dalam kantong 

kulit yang tua? 
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Baptisan, proses 

diidentifikasi dengan Yesus, 

adalah setengah dari strategi 

yang Yesus perintahkan untuk 

membagikan pesan 

pengharapan dan pemulihan 

sampai ke ujung-ujung bumi. 

Paruh kedua dari strategi itu 

adalah sama kuat dan sama 

penting—mengajarkan 

ketaatan kepada Yesus. 

 

MENGAJARKAN KETAATAN 
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Saya selalu terkejut ketika saya 

meminta kelompok-kelompok 

orang untuk mengidentifikasi 

tindakan-tindakan utama yang 

ditemukan dalam Matius 

28:16-20. Kata “mengajar” 

selalu dipisahkan dari kata 

“menaati.” Kita lebih 

mengutamakan pengetahuan 

ketimbang ketaatan. 

Apapun penyebabnya, 

menghilangkan “menaati” dari 

“mengajar” menunjukkan 

kelalaian dalam membaca 

Alkitab. Yesus meminta para 
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pengikutnya untuk 

mengajarkan orang untuk 

menaati semua perintah-Nya. 

Apa yang telah kita lakukan 

dalam menanggapinya? Kita 

mengajarkan orang semua 

perintah Yesus dan berasumsi 

bahwa dengan mengetahui 

semua perintah-Nya berarti 

mereka akan menaatinya. 

Banyak orang—orang percaya 

dan yang tidak percaya—akan 

memberikan nilai yang sangat 

rendah pada gereja hari ini saat 
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dihubungkan dengan ketaatan 

kepada perintah Yesus. 

Mengapa kita gagal untuk 

melihat apa yang ada di depan 

mata: ketaatan? Apakah kita 

berasumsi bahwa jika kita 

mengetahui sesuatu, maka kita 

akan melakukannya? Kita tahu 

kita seharusnya makan 

makanan sehat dan bahwa kita 

harus berolahraga, tetapi 

apakah itu artinya kita 

mengikuti seluruh aturan-

aturan tersebut? Rapor 

kesehatan kita bersama akan 
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mengatakan tidak! Mengetahui 

dan menaati adalah dua hal 

yang sangat berbeda. 

Pada kenyataannya, 

mengetahui tidak memimpin 

kepada menaati. Saya belajar 

pelajaran ini sebagai orang tua. 

Ketika saya mendisiplinkan 

anak-anak saya, mereka sering 

mengatakan, “Saya tahu, saya 

tahu.” Seruan itu merupakan 

upaya untuk mempertahankan 

ketidaktaatan mereka. Jadi 

saya mengembangkan mantra 

ini untuk mereka: “Mengetahui 
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berarti melakukan.” Sayangnya 

mengetahui, mengajar, dan 

belajar belum tentu terhubung 

dengan ketaatan. 

Manusia pada umumnya, 

dan khususnya mereka yang 

dibesarkan dalam demokrasi 

politik, memiliki keengganan 

pada ketaatan. Kita bebas, 

dengan hak-hak konstitusional. 

Kalimat-kalimat seperti “Kau 

bukan bosku” atau “Siapa yang 

mati dan membuatmu menjadi 

Tuhan?” dapat didengar di 

seluruh negeri kita. 
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Dalam pernikahan-

pernikahan hari ini, salah satu 

diskusi tentang janji nikah 

adalah pengantin perempuan 

sering ingin memastikan bahwa 

kata “tunduk” dikeluarkan dari 

kata-kata yang akan diucapkan. 

Tampaknya tidak pas bagi 

manusia untuk menaati 

manusia lain di era modern ini. 

Namun bagaimana dengan 

Sang Pencipta? Jika Dia adalah 

Pencipta dan Perancang 

kehidupan seperti yang kita 

tahu, tidakkah Dia yang 
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menjadi sumber untuk kita bisa 

berkonsultasi? Bukankah Dia 

yang menjadi paling cerdas, 

paling bijaksana, makhluk 

paling kompeten di alam 

semesta? Sepertinya masuk 

akal bahwa jika kita percaya 

pada Pencipta, maka kita 

menginginkan nasihatnya 

tentang bagaimana hidup di 

dalam dan sebagai ciptaan-

Nya. Jadi Yesus memerintahkan 

kita untuk mengadopsi 

metodologi yang mengajarkan 

orang untuk mengatur 
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kehidupan mereka di sekitar 

hikmat Allah. 

Dalam melakukan hal ini, 

Yesus tidak takut pada label 

legalisme, tetapi dengan berani 

menempatkan “mengajar 

untuk menaati semua 

perintahKu” menjadi inti dari 

metodologi-Nya. Kekristenan 

modern, terutama yang telah 

diekspor dari Amerika Serikat, 

direndam dalam pandangan 

sesat tentang anugerah sebagai 

toleransi dan penerimaan. 

Kanker budaya yang telah 
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merembes ke Kekristenan 

modern dan yang melandasi 

konsep-konsep sesat tentang 

kasih karunia telah mencuri 

hati dan jiwa dari perintah 

terakhir Yesus.  

Legalisme adalah 

mempertahankan orang untuk 

bertanggung jawab pada 

hukum-hukum manusia. Yesus 

tidak meminta kita untuk 

menaati aturan atau pedoman 

yang ditetapkan oleh manusia. 

Sama sekali tidak! Ketaatan 

yang Yesus perintahkan 
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bukanlah standar-standar 

budaya Kristen atau praktik-

praktik denominasi. Bukan, 

ketaatan ini mencari tahu apa 

yang Yesus katakan (bukan 

denominasi khusus atau guru 

rohani) dan menganggap 

perintah Yesus sebagai standar 

hidup. Ketaatan pada Yesus 

memimpin kita pada 

kemerdekaan, bukan legalisme. 

Namun kita mencoba untuk 

mengikuti perintah Yesus untuk 

memuridkan, inti dari kegiatan 

kita adalah bagaimana kita 
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mengajarkan orang untuk 

menaati semua perintah-Nya. 

Metodologi-metodologi kita 

harus melaksanakan niat Yesus 

untuk menumbuhkan budaya 

yang berlandaskan ketaatan, 

budaya yang belajar untuk 

mengasihi Allah dan sesama. 

Hal ini bukanlah aturan-aturan 

Alkitab tambahan dari 

denominasi atau gereja kita, 

tetapi merupakan perintah 

yang ditemukan dalam Alkitab. 

Tujuannya adalah agar kita 

tidak disesatkan ke dalam 



 

187 

 

pemikiran bahwa mengetahui 

perintah adalah cukup. Kita 

harus menunjukkan ketaatan 

itu di mana kita hidup, belajar, 

bekerja, dan bermain. Menjadi 

murid sejati adalah belajar 

untuk menaati apa yang Yesus 

katakan. 

Berapa banyak program 

pemuridan yang Anda tahu di 

mana mengajar orang untuk 

taat adalah fokus utamanya? 

Saya yakin kita semua bisa 

menyebutkan banyak nama 

orang yang mengajarkan dasar-
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dasar iman, disiplin rohani, 

pengembangan 

kepemimpinan, dan 

keterampilan pelayanan—

tetapi hal itu bukanlah apa yang 

Yesus minta kita lakukan. Dia 

memerintahkan kita untuk 

mengajarkan orang untuk taat. 

Bagaimana kita bisa melalaikan 

hal itu?  

Bukan rahasia lagi bahwa 

memuridkan adalah seni yang 

hilang di zaman Kekristenan 

modern seperti yang Leroy 

Eims peringatkan pada kita.2 
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Buku Dallas Willard The Great 

Omission (Kelalaian Besar) 

adalah kritik menyengat akan 

kegagalan gereja modern untuk 

menaati perintah terakhir 

Yesus.3 Saat saya menulis, para 

pemimpin seperti Alan Hirsch 

membunyikan sinyal 

peringatan bahwa pemahaman 

otentik pemuridan telah 

dipadamkan dalam gereja 

modern.4 
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SEBUAH PROSES SATU 

LANGKAH 

Membaca penginjilan sebagai 

perintah akhir Yesus—merubah 

proses satu langkah menjadi 

proses dua langkah—merobek 

inti dari strategi-Nya. Alih-alih 

mencari tahu bagaimana untuk 

memuridkan—mengajar untuk 

mengenal Yesus dan menaati-

Nya—kita menyimpang menuju 

mengkonversi orang kepada 

satu set dalil dan kemudian 

mencoba untuk membuat 

mereka memahami bahwa 
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Yesus ingin menjadi lebih dari 

sekadar Juru Selamat mereka.  

Kita telah mengambil 

sebuah proses belajar untuk 

menjadikan Yesus Raja dan 

memelintirnya ke dalam 

sebuah praktik menggunakan 

persuasi untuk membuat orang 

setuju dengan satu set 

pernyataan tentang diri mereka 

sendiri dan Tuhan. Hasilnya 

adalah bahwa kita memiliki 

organisasi-organisasi yang 

disebut gereja yang dipenuhi 

oleh para konsumen yang 



 

192 

 

mengiakan kebenaran-

kebenaran rohani yang sangat 

penting tetapi tidak 

menghidupi misi yang diatur 

Yesus dalam Matius 28:18-20. 

Apa yang kita sebut gereja 

adalah tidak seperti yang Yesus 

maksudkan. 

Tidak ada yang salah 

dengan penginjilan, panggilan 

altar, dan doa orang berdosa 

tetapi hal-hal itu tidak 

dimodelkan, dilakukan, atau 

diperintahkan oleh Alkitab. 

Juga hal-hal itu tidak layak 
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untuk menjadi lensa yang 

melaluinya kita membaca 

Alkitab. Jika kita bisa kembali 

keluar dari paradigma tersebut 

cukup lama untuk membaca 

ulang Alkitab, kita mungkin 

akan melihat bahwa ada cara 

yang berbeda. 

Sebuah pertemuan intim di 

gunung memberikan konteks 

untuk Yesus mengamanatkan 

para pengikut-Nya. Perintah 

akhir ini ditujukan untuk 

kelompok yang telah bersama-

Nya selama tiga tahun. Semua 
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yang telah Ia lakukan dan 

katakan harus dilihat dalam 

hubungan dengan kata-kata ini. 

Ini bukan hanya perintah 

terakhirnya, tetapi amanat 

abadi untuk para pengikut-Nya. 

Versi Matius akan Amanat 

Agung adalah deskripsi paling 

lengkap dari amanat ini dan, 

karena itu, layak untuk 

mendefinisikan semua amanat 

yang dituliskan oleh para 

penulis Injil yang lain daripada 

didefinisikan oleh mereka. 
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Jadi, ringkasnya, baptisan 

berfokus pada langkah luar 

menuju Yesus, sementara 

menaati apa yang dikatakan 

Yesus adalah ekspresi batin dari 

kehidupan yang dimuridkan. 

Keduanya datang bersama-

sama saat dunia melihat bahwa 

kita menghidupi ketaatan hidup 

Yesus, saat Roh menuntun kita 

untuk menukar kecanduan kita 

akan kasih sayang untuk diri 

sendiri dengan pemimpin yang 

baru. Identifikasi luar adalah 

hasil alami dari kehendak kita 
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untuk menjadi tunduk kepada 

Pencipta kita yang adalah Raja 

dan yang secara bertahap dan 

konsisten menjadi Raja kita. 

 
MURID MEMURIDKAN MURID  

Mari kembali ke ayat ini dan 

melihat sejauh mana Yesus 

menyarankan murid-murid-

Nya untuk menjangkau. Ruang 

lingkup misi ini cukup jelas. 

Sebelumnya Yesus mengirim 

mereka kepada orang-orang 

Israel. Tidak dipertanyakan lagi 
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bahwa sekarang upaya-upaya 

memuridkan mereka ditujukan 

secara global—setiap bangsa. 

Adalah bukan pertama 

kalinya mereka mendengar 

kata-kata ini dari Yesus. Dalam 

Matius 24:14, Yesus, 

menanggapi murid-murid yang 

sama yang mengajukan 

pertanyaan tentang akhir 

zaman, menunjukkan bahwa 

pesan-Nya perlu dibawa ke 

seluruh dunia dan kabar baik 

perlu diberitakan untuk setiap 
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pengelompokan sosial politik 

yang ada. 

Mungkin mudah untuk 

mengelirukan kata bangsa 

dengan batas-batas politik, 

tetapi hal ini bukanlah bahasa 

yang mendasarinya. Kata 

bangsa adalah jamak dan 

mengacu pada semua orang 

atau non-Israel: setiap suku, 

bahasa, kaum, dan bangsa. 

Telinga ibrani akan mendengar 

hal ini dengan keras dan jelas 

tanpa setitik keraguan. Yesus 

meminta mereka untuk 
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memperluas jangkauan mereka 

melampaui Israel ke setiap 

kelompok orang. Gambaran 

yang diambil dalam Wahyu 5:9 

dan 7:9 dari perintah ini 

menjadi terpenuhi. 

Hal ini bukanlah suatu 

pikiran baru. Abraham dipilih 

dan diberkati dalam Kejadian 

12 dengan tujuan menjadi 

berkat bagi semua bangsa di 

bumi. Yunus dikirim ke luar 

Israel untuk memberikan 

peringatan dan jalan keluar 

bagi Niniwe. Tuhan selalu 
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berada dalam misi untuk 

memulihkan ciptaan-Nya ke 

dalam keluarga-Nya. 

Di bagian awal perintah 

Yesus, Dia menegakkan posisi-

Nya di alam semesta: otoritas 

dan kuasa yang tak terbatas. 

Saat Dia mengakhiri perintah-

Nya, Dia juga memberikan 

karakteristik tak terbatas 

lainnya: kehadiran-Nya. Yesus 

berencana untuk terlibat secara 

pribadi dalam melaksanakan 

mimpi-Nya untuk memuridkan 

semua kelompok orang. Awal 
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dan akhir, kuasa tak terbatas 

dan kehadiran terus menerus, 

memberikan para murid 

sumber daya yang dapat 

mereka gunakan. Tidak ada 

tempat di mana mereka tidak 

bisa pergi, tidak ada keadaan 

yang mereka hadapi tanpa 

kehadiran dan kuasa Yesus. 

Pada akhir masa hidup-Nya 

di bumi, Yesus mengumpulkan 

para pengikut kunci-Nya 

bersama-sama dan memberi 

mereka perintah-perintah 

untuk bergerak. Saya bukan 
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seorang ahli bahasa, tetapi 

inilah ringkasan saya dari apa 

yang dikatakan oleh Yesus: 

Aku telah diberikan kuasa 

yang tak terbatas dalam 

semua yang ada, sehingga 

ketika engkau pergi ke 

semua orang di bumi, 

tunjukkan kepada mereka 

bagaimana untuk menjadi 

murid-Ku di mana mereka 

tinggal, belajar, bekerja, 

dan bermain dengan mulai 

memperkenalkan mereka 

dengan komunitas-Ku—
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Bapa-Ku, Diri-Ku, dan Roh. 

Nyalakan di dalam mereka 

sebuah revolusi yang 

berlipat ganda dengan cara 

menemukan bagaimana 

menghidupi semua hikmat 

yang telah Aku tinggalkan 

kepadamu sehingga 

mereka akan 

memperbanyak diri mereka 

sampai ke ujung-ujung 

bumi. Aku akan berada di 

dalam semua ini sampai 

selesai. 
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Pertemuan saya dengan 

ayat Firman Tuhan ini sudah 

lama dan kuat. Namun tujuh 

tahun yang lalu saya tiba-tiba 

membaca ayat ini dalam terang 

yang sama sekali berbeda. 

Wawasan yang mengubah 

pikiran saya adalah agak 

sederhana tetapi cukup 

mendalam.  

Mari kita mulai dengan 

sebuah pertanyaan: Apakah 

dalam Matius 28:16-20, Yesus 

memerintahkan kita untuk 

memuridkan? Sebelum Anda 
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menjawab, pikirkan sejenak: 

Apakah ada cara bahwa 

jawaban untuk pertanyaan ini 

adalah tidak? Bisakah 

pemahaman tentang 

kebenaran yang begitu 

sederhana tetapi mendalam di 

luar imajinasi ini 

disembunyikan di depan mata?  

Momen pewahyuan pribadi 

saya tentang ayat ini datang 

ketika saya bisa mengatakan, 

“Tidak, Yesus tidak meminta 

saya untuk memuridkan.” Di 

awal pengalaman saya dengan 
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Yesus, saya yakin bahwa Dia 

ingin agar saya memuridkan, 

bahwa pelipatgandaan adalah 

hal yang normal untuk para 

pengikut-Nya. 

Sejarah hidup saya dipenuhi 

dengan pria dan wanita yang 

telah saya investasikan waktu 

saya di dalamnya, orang yang 

hidupnya tidak akan pernah 

sama karena saya tanpa 

sengaja bertemu mereka, lalu 

mengambil risiko karena 

keyakinan saya bahwa saya bisa 

membuat perbedaan. Suatu 
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kali, seorang teman berkata 

kepada saya, “Saya tidak selalu 

menyukai Anda, tetapi suami 

saya menjadi orang yang lebih 

baik karena Anda.” Mereka ini 

adalah orang-orang yang nyata, 

dengan nama dan wajah yang 

saya kenal secara pribadi. 

Bukan ratusan atau ribuan 

wajah di keramaian, tetapi 

memuridkan dalam orang-

orang yang berhubungan 

dengan diri saya pribadi.  

Suatu hari saat membaca 

ayat ini, mata saya dicelikkan 
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dan saya memiliki pencerahan 

yang sangat mengubah saya. 

Saat saya menilik ayat ini, saya 

menyadari bahwa ayat ini 

memiliki arti yang sama untuk 

saya seperti untuk murid-murid 

saya. Mereka akan 

memuridkan. Sekali lagi, hal itu 

mungkin tampak mudah, tetapi 

saya melihat bahwa Yesus 

memanggil saya untuk 

memuridkan murid yang 

memuridkan murid lain, 

ketimbang saya hanya 

memuridkan orang. 
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Para pria dan wanita yang 

saya muridkan bertumbuh, 

mereka matang, mereka 

membuka dunia internal 

mereka, menantang strategi-

strategi daging mereka, dan 

belajar untuk menyangkal diri 

mereka dan hidup dengan salib 

sebagai pusat hidup mereka. 

Mereka melonggarkan 

cengkeraman mereka pada 

sumber daya mereka untuk 

mengizinkan uang yang mereka 

dapatkan dengan susah payah 

diberikan bagi pekerjaan 
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Tuhan. Mereka mengulurkan 

tangan untuk rekan-rekan kerja 

dan tetangga mereka dan 

mengundang mereka ke gereja. 

Mereka memberi dengan 

murah hati, melayani yang 

miskin dan yang kekurangan 

sumber daya, dan mereka 

menjadi suami dan istri yang 

lebih baik. Apa yang bisa salah 

dengan hal itu? 

Yesus tidak hanya 

memanggil saya untuk 

menyebabkan orang menjadi 

dewasa dalam perjalanan 
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rohani mereka. Dia memanggil 

saya untuk memuridkan murid 

yang memuridkan murid 

lainnya. Pelipatgandaan adalah 

pusat dari perintah terakhir 

Yesus. Dia ingin agar saya 

memiliki, dalam arti rohani, 

anak dan cucu dan cicit. 

Pencerahan saya datang 

saat saya menyadari bahwa 

Matius 28 berbicara tidak 

hanya tentang apa yang harus 

saya lakukan, tetapi juga 

bagaimana saya seharusnya 
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melakukannya—metodologi 

saya.  

Saya suka membaca dan 

menggali jauh ke dalam dunia 

internal saya. Saya menyukai 

buku-buku yang ditulis oleh 

orang-orang bijak seperti 

Brennan Manning, Theresia 

dari Avila, Larry Crabb, 

C.S.Lewis, Henri Nouwen, G.K. 

Chesterton, dan Dallas Willard. 

Saya suka mengumpulkan 

orang bersama-sama dan 

membaca buku-buku ini, untuk 

menanyakan pertanyaan-
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pertanyaan yang sangat jujur 

dan menusuk yang mencungkil 

jiwa mereka. Kita kecanduan 

akan kedamaian dan 

kenyamanan pribadi, jadi 

menciptakan disequilibrium 

(ketidakseimbangan) pada 

orang selalu mendorong 

pertumbuhan, dan saya senang 

berada di tengah-tengah hal 

itu. 

Saya memuridkan dengan 

gairah dan karunia saya. Saya 

berisiko dan menantang. Saya 

tidak takut untuk mengambil 
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risiko sakit relasional dan 

persahabatan demi 

pertumbuhan rohani. Itu 

adalah siapa saya dulu, tetapi 

banyak murid-murid saya 

tidaklah demikian. Mereka 

tidak tertanam dengan cara 

seperti saya ditanam. Mereka 

tidak bisa memuridkan dengan 

cara saya memuridkan, karena 

mereka tidak dikaruniai dan 

diberikan gairah yang sama 

dengan saya. 

Ada bentrokan antara 

kepentingan pribadi dan 
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amanat Yesus. Pada awalnya 

saya sangat terkejut dan 

bertanya, “Yesus, apakah ini 

cara-Mu membuat saya? Ini 

adalah yang saya bisa. 

Mengapa Engkau 

mengambilnya dari saya?” 

Namun saat badai pribadi 

mereda, sesuatu terjadi. 

Saya menyadari bahwa saya 

tidak begitu pintar dalam hal 

memuridkan, tetapi saya 

menyukai membaca, 

menantang, menusuk, dan 

mendorong. 
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Hal ini memberi saya 

banyak kepuasan, tetapi ada 

kebenaran yang sulit: Saya 

tidak dapat melipatgandakan 

hal itu dalam banyak orang. 

Dalam metafora olahraga, saya 

bisa bermain, tetapi saya tidak 

bisa melatih. 

Realisasi ini mengubah garis 

akhir bagi saya. Saya tidak lagi 

bisa mengukur keberhasilan 

dengan memuridkan. Sekarang 

saya harus menanyakan 

pertanyaan yang menyayat 

hati: Bisakah murid saya 



 

217 

 

memuridkan? Apakah saya 

melayani mereka dengan cara 

yang bisa mereka gunakan 

untuk melayani orang lain? 

Saya mulai menyadari 

bahwa jika saya serius akan 

Amanat Agung, saya harus 

menemukan metodologi 

sederhana dan berulang. Saya 

membutuhkan metodologi 

yang akan melampaui karunia, 

kepribadian, dan gairah; saya 

membutuhkan cara untuk 

memuridkan yang akan 

menjadi model bagi mereka 
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dalam memuridkan terlepas 

dari sumber-sumber rohani 

mereka. 

Mari bergabung kembali 

dalam perjalanan kita melalui 

Matius 28:16-20, dimulai 

dengan ringkasan saya tentang 

apa yang diperintahkan untuk 

kita: 

Aku telah diberikan kuasa 

yang tak terbatas dalam 

semua yang ada, sehingga 

ketika engkau pergi ke 

semua orang di bumi, 
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tunjukkan kepada mereka 

bagaimana untuk menjadi 

murid-Ku di mana mereka 

tinggal, belajar, bekerja, 

dan bermain dengan mulai 

memperkenalkan mereka 

dengan komunitas-Ku—

Bapa-Ku, Diri-Ku, dan Roh. 

Nyalakan di dalam mereka 

sebuah revolusi yang 

berlipat ganda dengan cara 

menemukan bagaimana 

menghidupi semua hikmat 

yang telah Aku tinggalkan 

kepadamu sehingga 
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mereka akan 

memperbanyak diri mereka 

sampai ke ujung-ujung 

bumi. Aku akan berada di 

dalam semua ini sampai 

selesai. 

Di puncak bukit ini Yesus 

mengamanatkan para 

murid mula-mula. Mereka 

akan menjadi kekuatan 

yang berlipat ganda dari 

murid-murid yang taat yang 

menjangkau dalam setiap 

kelompok orang yang ada di 

muka bumi. Pada bagian 
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awal perintah-Nya, Dia 

menyatakan bahwa mereka 

tidak akan pernah bertemu 

kekuatan yang lebih kuat 

dari-Nya. Sekarang di akhir 

perintah-Nya Dia 

menyatakan maksud-Nya 

untuk berada bersama 

mereka sepanjang waktu. 

Dia berkuasa dan setia 

sepanjang waktu! Tidak 

peduli berapa lama waktu 

yang dibutuhkan, Yesus 

meyakinkan para murid-

Nya bahwa ketika akhir 
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zaman datang, Dia akan 

berada di sana. 

 

MENGEMBALIKAN 

KEAGUNGAN DARI AMANAT 

AGUNG  

Tulisan-tulisan Matius adalah 

catatan paling lengkap yang 

kita miliki tentang pertemuan 

di puncak gunung. Penulis 

lainnya memberikan wawasan 

singkat tentang apa yang bisa 

dianggap sebagai Amanat 
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Agung (Lukas 24:44-49; Kisah 

Para Rasul 1:4-8; Yohanes 

20:19-23), tetapi semua itu 

dipahami dalam hubungan 

dengan catatan Matius.  

Jadi kembali ke pernyataan 

yang mengawali diskusi ini: 

Amanat Agung 

membawahi setiap 

perintah lain dalam 

Alkitab sehingga semua 

pengajaran Yesus harus 

dipahami dalam 

hubungan dengan 
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Amanat Agung dan, 

oleh karena itu, hal ini 

merupakan perintah 

utama untuk para 

pengikut Kristus sampai 

Ia datang kembali. 

Amanat Agung bukan hanya 

sebuah perintah; itu adalah 

pernyataan misi. Amanat 

Agung adalah rencana strategis 

Yesus untuk melihat kabar baik 

menjangkau setiap generasi di 

setiap lokasi geografis di bumi. 

Perhatikan bahwa rencana 

Yesus bukanlah untuk merintis 
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jemaat, tetapi untuk 

memuridkan murid yang 

memuridkan.  

Apakah Anda bisa 

memuridkan murid yang 

memuridkan kalau murid 

tersebut tidak mengasihi Allah 

dan sesama? TIDAK! Mereka 

tidak akan menjadi murid 

Yesus. Jika Anda memiliki 

sebuah program pemuridan 

yang tidak menghasilkan orang-

orang yang belajar menaati 

Yesus dalam setiap bidang 

kehidupan mereka, Anda 
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melakukan ketidakadilan pada 

Yesus dengan menyebut apa 

yang Anda lakukan sebagai 

“memuridkan.” Mungkin itu 

sebabnya kita menggunakan 

istilah pemuridan, bukannya 

memuridkan. Sejarah telah 

menunjukkan bahwa kita dapat 

melakukan apa yang kita sebut 

pemuridan tanpa menghasilkan 

murid. 

Untuk menjadi seorang 

murid adalah untuk bertumbuh 

dalam ketaatan Anda pada 

semua yang Yesus perintahkan. 
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Murid-murid Yesus mulai 

menampilkan hati yang sama 

yang Yesus miliki untuk orang 

miskin, tertindas, anak yatim, 

janda, yang terlalu pemurah—

masalah dan kondisi apapun 

yang kita hadapi di bumi yang 

tidak ditemukan di surga. Para 

murid ada di sini untuk 

mengubah sistem dunia ini, 

bukan hanya penduduknya. 

Ketika kita memasukkan ke 

dalam teks Amanat Agung 

gagasan yang bukan 

merupakan tujuan Yesus, 
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kebingungan sistemik 

dihasilkan. Definisi dari 

memuridkan dalam bahasa 

modern dimiringkan ke arah 

pengetahuan daripada 

ketaatan. Sebuah proses dua 

langkah, yaitu penginjilan dan 

pemuridan menjadi model 

untuk sebagian besar 

Kekristenan. Alih-alih 

menjadikan murid, kita 

membuat para petobat dan 

memanggil mereka Kristen. 

Yesus meminta kita untuk 
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menjadikan murid yang akan 

membawa surga ke bumi.  

Gangguan pemikiran dalam 

Amanat Agung ini menciptakan 

argumen antara Amanat Agung 

dan Perintah Agung yang asing 

bagi pemikiran Yesus. Kedua 

hal itu dilihat sebagai dua fungsi 

Kekristenan, bukan dalam 

hubungan sebab/akibat yang 

Yesus maksudkan. Efek alami 

dari murid memuridkan murid 

adalah menghidupi semua 

perintah-perintah Yesus dan 
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membuat lebih banyak murid 

yang memuridkan murid. 

Kita tampaknya ingin 

membuat kosa kata baru untuk 

memperbaiki arah sesat masa 

lalu, tetapi melakukan hal ini 

hanya akan menjerat masalah-

masalah yang sudah rumit. 

Apakah kita benar-benar 

membutuhkan “murid-murid 

misional”? Kalau kita ngomong 

begitu, saya pikir Yesus 

mungkin melihat kita dan 

berkata, “Apa?” Seorang murid 

yang magang kepada Yesus 
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pasti sudah berada dalam misi. 

Apakah ada kebutuhan untuk 

menambahkan sebuah kata 

keterangan dan menciptakan 

kesan bahwa ada kelas-kelas 

yang berbeda dari murid-

murid?  

Apakah kita takut untuk 

melihat apa yang disebut gereja 

dan bertanya-tanya dengan 

keras jika gereja itu benar-

benar terhubung dengan 

Yesus? Mungkinkah tragedi 

besar kita adalah bahwa semua 

upaya penginjilan kita telah 
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membuat orang-orang yang 

masuk ke neraka menjadi dua 

kali lipat jumlahnya. Orang 

telah diajarkan untuk percaya 

dalam berjalan menyusuri 

lorong atau dalam 

mengucapkan suatu doa 

daripada untuk menaati apa 

yang Yesus perintahkan. 

Seperti Scot McKnight 

berpendapat dalam King Jesus 

Gospel (Injil Raja Yesus), kita 

telah memberitakan Injil 

pengampunan ketimbang Injil 

Kerajaan.5 
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Pandangan yang tepat 

dari Amanat Agung adalah 

dasar untuk memahami 

bagaimana kita melanjutkan ke 

dalam dunia kita dengan pesan 

Yesus. Dengan menolak untuk 

memasukkan pemikiran 

penginjilan yang modern kita ke 

dalam ayat-ayat Alkitab, kita 

dapat memperoleh wawasan 

segar akan apa yang Yesus ingin 

kita lakukan: memuridkan 

murid yang memuridkan, dari 

setiap kelompok orang di 

seluruh dunia. 
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3 

MEMPERBA

IKI 

KESALAHAN 

BESAR 

MULAI MENERIMA 

PERKATAAN YESUS 
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Pada hari Minggu, jam 11 siang, 

orang-orang kulit putih, Afrika 

Amerika, dan Hispanik/Latin, 

serta banyak kelompok etnis 

lain dipisahkan dalam 

pengalaman rohani mereka 

sendiri. Namun hal itu hanya 

awal dari pemisahan. Orang-

orang Baptis, Katolik, 

Presbiterian, Methodis, 

Ortodoks, Nasrani, Gereja 

Kristus, Mennonites, Brethren, 

Pentakosta, dan Karismatik 

dapat ditemukan di tempat-

tempat terpisah. Semua bangga 
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akan perbedaan dan 

keterpisahan mereka. 

Seseorang hanya bisa 

membayangkan apa yang Yesus 

akan katakan tentang situasi 

itu. Apa sebenarnya yang 

menjadi tujuan-Nya? Apakah 

multikulturalisme naif? Yang 

jelas gambarannya diberikan 

dalam Wahyu (Wahyu 5:9; 7:9). 

Namun apakah hal itu mungkin 

terjadi dalam dunia yang 

ternoda oleh dosa ini? Para 

perintis gereja yang tak 

terhitung jumlahnya telah 
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berkorban agar hal ini terjadi 

dan hanya sedikit yang berhasil. 

Rasisme agama yang telah 

membuahkan Undang-Undang 

Hak Sipil 1964 [di AS] hanyalah 

gejala dari masalah yang lebih 

dalam. Kita dapat mengobati 

gejala, atau kita dapat mencoba 

untuk menemukan akar 

penyebabnya. Tidak perlu 

banyak pengetahuan medis 

untuk mengetahui bahwa 

mengobati gejala adalah 

aktivitas seumur hidup, 

sedangkan menangani akar 
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penyebab mengarah pada 

kesembuhan. Satu prinsip yang 

membuat kita berfokus pada 

akar penyebab: bentuk 

mengikuti fungsi. 

Pada tanggal 14 Oktober 

1947, Chuck Yeager menjadi 

manusia pertama yang dicatat 

telah terbang lebih cepat 

daripada kecepatan suara. 

Tidak mengherankan jika 

catatan perang dan 

keberaniannya dalam program 

eksperimental ini membuatnya 

mendapatkan status yang 
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dihormati dalam sejarah 

penerbangan. Namun dia 

mewakili banyak pria yang 

kehilangan nyawa mereka saat 

mencoba untuk memecahkan 

batasan suara. 

Upaya untuk memecahkan 

batasan suara menyebabkan 

sejumlah masalah bagi para 

insinyur aeronautika (ilmu 

penerbangan). Misalnya, 

baling-baling pada pesawat 

tradisional tidak bisa mencapai 

kecepatan suara tanpa 

merusak badan pesawat. Para 
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insinyur aeronautika beralasan 

bahwa aliran udara yang 

terhalus di atas pesawat akan 

tercapai jika penampang 

lintang pesawat meningkat 

dengan mulus dari depan ke 

belakang. Hal ini akan menjadi 

masalah setelah sayap mulai 

menonjol dari pesawat. 

Solusinya adalah untuk 

menjepitkan badan pesawat 

pada sayap: hasilnya adalah 

desain “botol Coke” klasik pada 

pesawat supersonik. 

Untungnya para desainer 
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menganut prinsip sederhana: 

bentuk mengikuti fungsi. 

Mereka tidak begitu melekat 

secara emosional pada 

pembangkit listrik tradisional 

dan desain yang berdasarkan 

baling-baling yang akan 

menyebabkan mereka tidak 

bisa melihat ke arah mesin jet 

baru dan bentuk badan 

pesawat baru. Mereka 

mengizinkan bentuk—

pembangkit tenaga dan bentuk 

badan pesawat—untuk tunduk 

pada fungsi—terbang lebih 
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cepat daripada kecepatan 

suara. 

Kepatuhan mereka 

terhadap prinsip ini tidak hanya 

memungkinkan mereka untuk 

memecahkan batasan suara, 

tetapi juga memungkinkan 

adanya kecepatan dalam 

pesawat berawak untuk 

melebihi enam dan tujuh kali 

batasan suara. Perhatian kita 

pada prinsip-prinsip sederhana 

bisa menjadi pembuka pintu 

maupun hambatan menuju 

prestasi melampaui imajinasi 
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kita. Terapkan prinsip-prinsip 

universal, maka prinsip-prinsip 

tersebut memberikan kita 

kebebasan untuk menjadi 

unggul; sangkali prinsip-prinsip 

itu maka prinsip-prinsip itu 

akan menjadi tuan yang kejam.  

Saya pernah merintis dua 

gereja sebagai perintis gereja 

utama, telah menjadi bagian 

tim pengadaan perintis gereja 

yang lain, dan menjabat selama 

enam tahun sebagai staf dari 

suatu gereja yang mapan. 

Melalui pengalaman ini, saya 
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telah mengamati beberapa isu 

penting yang menyebabkan 

ketidakefektifan dalam 

menaati amanat Yesus. 

Saya menjadi yakin bahwa 

mereka yang ingin melihat misi 

Yesus dicapai di dunia ini sering 

gagal untuk memperhatikan 

prinsip “bentuk mengikuti 

fungsi.” Kita telah 

menempatkan bentuk 

mendahului fungsi. 

Dengarkan baik-baik. Ada 

tempat untuk sejumlah pria 
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dan wanita yang bertemu 

secara teratur untuk 

mendorong dan membangun 

satu sama lain untuk 

mengalami Allah di mana 

mereka tinggal, belajar, 

bekerja, dan bermain. Namun 

kita telah menjadi pemuja 

bentuk dan tidak 

memperhatikan fungsi dengan 

seksama.  

Bagaimana Yesus akan 

mengomentari hal ini? Saya 

pikir Dia mungkin menuduh kita 

“Ecclesialotry.” Ya, kita telah 
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menjadi penyembah bentuk—

gereja. Yesus bahkan mungkin 

akan bertanya, “Mengapa 

kamu melakukan apa yang Aku 

katakan akan Aku lakukan—

membangun gereja-Ku—dan 

tidak melakukan apa yang 

Kuperintahkan untuk kamu 

lakukan—memuridkan murid 

yang memuridkan murid?” 

Baik ayat-ayat Alkitab 

maupun aliran sejarah yang 

tertulis dalam Alkitab tidak 

mendukung adanya 

pengkhianatan terhadap 
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amanat Yesus. Yesus 

memuridkan murid yang 

memuridkan murid. Sebagian 

besar sejarah Alkitab mencatat 

bahwa Paulus memuridkan 

sebelum gereja terbentuk dan 

para pemimpin diangkat. Yesus 

maupun Paulus mempraktikkan 

bentuk mengikuti fungsi. Fungsi 

alkitabiah misi, yaitu 

pemuridan yang berlipat 

ganda, memberikan arah dan 

bentuk bagi gereja-gereja yang 

mengikutinya. 
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Yesus dan Paulus 

tampaknya tahu bahwa jika kita 

memuridkan murid yang 

memuridkan murid, hasilnya 

selalu adalah komunitas yang 

berfungsi secara alkitabiah, 

yaitu gereja Yesus. Namun jika 

kita merintis gereja, kita tidak 

selalu mendapatkan murid 

yang memuridkan murid. 

Sayangnya, sejarah gereja 

menunjukkan bangunan yang 

dipenuhi oleh orang-orang 

yang sulit kita sebut sebagai 

murid. Dengan menempatkan 
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kebebasan untuk melakukan 

pengembangan gereja sebelum 

pemuridan, kita telah 

mencemari misi Yesus yang 

telah diatur untuk kita dan 

melumpuhkan organisme yang 

di dalamnya Dia ingin 

mengembangkan misi global-

Nya. 

“Ecclesialotry” hampir 

memusnahkan arti alkitabiah 

dari kata gereja dalam bahasa 

Inggris. Kata gereja jarang 

digunakan dalam Alkitab; hal ini 

seharusnya menjadi model bagi 
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kita. Namun penggunaan 

berlebihan dan 

penyalahgunaan kita akan kata 

gereja telah merampok 

pentingnya gereja dari kita. 

Sebuah sisi perjalanan 

singkat melalui etimologi 

gereja akan membantu 

menjelaskan diskusi ini. Kata 

gereja (church) mungkin 

berasal dari bahasa Inggris 

Kuno dan Jerman kirche, lalu 

bahasa Skotlandia “kirk” dari 

mana kata gereja kita berasal. 

Kata ini mungkin terkait dengan 
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kata dalam bahasa Yunani 

kuriakos yang berarti 

“Berkaitan dengan Tuhan,” 

yang muncul dua kali dalam 

Alkitab, dan kedua kali tersebut 

tidak diterjemahkan sebagai 

gereja. Anda mungkin bertanya 

pada titik ini, “Bagaimana hal 

ini berhubungan dengan istilah 

ecclesia yang biasanya 

diterjemahkan menjadi ‘gereja’ 

dalam Alkitab?”  

Apakah para penerjemah 

kita menyesatkan kita dengan 

tidak menerjemahkan ecclesia 
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sebagai “perkumpulan,” seperti 

yang Robert Young lakukan 

dalam terjemahan Alkitab versi 

harfiah, Young’s Literal 

Translation? Kekuatan kata ini 

yang telah membentuk 

pembacaan Alkitab kita tidak 

bisa diremehkan. Jika pembaca 

berabad-abad telah membaca 

“perkumpulan” ketimbang 

“gereja,” akankah kita memiliki 

penyimpangan dari ecclesia 

hari ini? Akankah kita salah 

menempatkan Missio Dei (misi 

Tuhan)? Akankah ada identitas 
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yang kuat dari kata gereja 

dengan bangunan? Saya yakin 

bahwa akan menjadi lebih sulit 

untuk menggunakan kata 

perkumpulan untuk diartikan 

sebagai gedung. 

Istilah Yunani untuk gereja, 

ekklesia, mengacu pada suatu 

kelompok yang dipanggil untuk 

tujuan khusus. Ekklesia Yesus 

dipanggil untuk menyebarkan 

pesan-Nya tentang harapan 

dan pemulihan melalui 

hubungan kembali dengan 

Tuhan Sang Pencipta. Ekklesia 
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tidak pernah ada hanya untuk 

dirinya sendiri dan tanpa tujuan 

yang jelas. Dalam gereja mula-

mula, ketika orang dimuridkan 

ke dalam keluarga Allah, 

mereka dikelilingi oleh orang-

orang yang berpikiran sama. 

Kelompok orang ini hanya tahu 

satu hal: mengajarkan orang 

untuk mengenal Yesus dan 

menaati-Nya. 

Karena mereka hanya tahu 

satu hal, sebagian besar 

aktivitas mereka berfokus pada 

menumbuhkembangkan murid 
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yang memuridkan murid. 

Melekat dalam proses 

pemuridan adalah menghidupi 

hubungan keluarga baru 

mereka dengan Pencipta, yang 

kini adalah Bapa mereka. 

Karena mereka mengenal Yesus 

melalui ketaatan, adalah 

normal bagi mereka untuk 

mengasihi Allah dan 

memperluas kasih-Nya ke 

dalam dunia mereka. Mereka 

akan, pada dasarnya, menjadi 

jawaban doa Yesus yang 

diajarkan kepada para murid, 
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“Datanglah kerajaan-Mu. / 

Jadilah kehendak-Mu di bumi, / 

seperti di dalam surga” (Mat. 

6:10). 

Hal ini tidak selalu terjadi. 

Kata gereja telah menjadi 

identik dengan bangunan di 

sudut jalan (atau gereja yang 

bertemu di sebuah rumah atau 

komunitas misional yang 

bertemu setiap Kamis malam). 

Bangunan atau pertemuan itu 

telah menjadi dikenal sebagai 

sebuah tempat untuk “orang 

gereja”—suatu segmen budaya 
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yang sebagian besar ditentukan 

oleh apa yang mereka tentang. 

Saat mengemudi hari ini, saya 

melihat stiker yang 

menyimpulkan sikap budaya 

terhadap gereja, “Saya 

mendukung pemisahan Gereja 

dan Kebencian!” Budaya gereja 

kita begitu menyesatkan 

sehingga George Hunter dalam 

bukunya Church for the 

Unchurched (Gereja untuk 

Orang yang Tak Bergereja) 

mengatakan bahwa gereja 

mungkin menjadi hambatan 
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terbesar bagi orang-orang 

untuk memiliki hubungan 

dengan Tuhan.1 

Bagaimana hal ini bisa 

terjadi? Satu-satunya institusi 

yang dirancang untuk 

melaksanakan misi Yesus di 

bumi kini telah menjadi kendala 

terbesar untuk misi itu. Saya 

tahu Anda mungkin seperti 

saya. Saya terlibat dalam gereja 

yang modern, keren, dan 

relevan secara budaya. Kami 

menjangkau kaum miskin dan 

yang kekurangan sumber daya, 
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menerima siapa saja (bahkan 

pasangan gay), berpakaian 

seperti yang kami inginkan, 

terlibat dalam menghentikan 

perdagangan seks anak-anak, 

menyediakan lapangan kerja 

bagi para pengangguran, dan 

kegiatan-kegiatan yang 

bermanfaat lainnya. Namun 

tidak peduli apa yang kita 

lakukan hari ini, karena hal itu 

tidak dapat merubah 

pandangan yang dikembangkan 

dari melihat kita di masa lalu. 

Kita, gereja, telah salah pada 
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begitu banyak hal sehingga 

menghapus sejarah yang 

berkaitan dengan kita adalah 

mustahil. 

Orang tidak pernah 

mendekat untuk melihat 

betapa keren kita sebenarnya. 

Budaya gereja, adil atau tidak, 

telah mendapat citra umum 

yang tidak akan hilang dalam 

waktu dekat, dan tetangga dan 

rekan kerja kita melihat kita 

sebagai bagian dari hal itu. Kita 

tidak memulai dari netral ketika 

kita mulai untuk mendekati 
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teman-teman, tetangga, 

kerabat, dan rekan kerja kita 

tentang iman kita. Kita mulai 

dari negatif. 

Apa yang salah yang telah 

kita lakukan? Enak saja kalau 

bisa menyalahkan semua ini 

pada Constantine dan berhenti 

sampai di situ. Constantine 

mungkin bersalah dalam 

memburukkan pelayanan 

Yesus, tetapi bukan dia saja 

yang melakukannya. Banyak hal 

yang salah telah membawa kita 

ke dalam kekacauan ini, dan 
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semua hal itu terikat dengan 

prinsip bentuk yang mengikuti 

fungsi.  

 

 

 

PERINTISAN GEREJA VS 

PEMURIDAN  

Saya sudah membahas 

kesalahan pertama—perintisan 

gereja. Hal ini mungkin 

terdengar sedikit seperti maling 
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berteriak maling, karena saya 

pernah menjadi perintis gereja, 

tetapi pengalaman saya benar-

benar memberi saya sudut 

pandang orang dalam.  

Ketika kita merintis gereja, 

apa yang kita lakukan 

sebenarnya adalah merintis 

ibadah-ibadah gereja. Dengan 

beberapa pengecualian, fokus 

dalam membangun kelompok 

inti, meliputi fungsi 

kepegawaian, terutama 

pemimpin pujian, 

pengumpulan massa yang 
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banyak, mengumpulkan dana 

untuk acara pembukaan, 

mencari tempat acara, dan 

memilih tanggal pembukaan 

adalah semuanya tentang 

membangun pertemuan rutin 

mingguan. 

Energi yang dibutuhkan 

untuk melakukan hal ini adalah 

besar, contohnya: merekrut 

dan melatih relawan kunci 

untuk memimpin kelompok-

kelompok kecil, pelayanan 

anak, pelayanan pemuda, tim 

bongkar-pasang, dan tim 
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keuangan. Namun sayangnya, 

semua energi itu terfokus pada 

pembangunan sebuah 

organisasi, sebuah birokrasi. 

Birokrasi itu bukanlah sebuah 

mesin yang bergerak terus-

menerus tanpa menggunakan 

energi apapun. Sebaliknya, 

mesin itu memerlukan energi 

yang besar; karena mesinnya 

baru, kebanyakan orang di 

dalamnya belum pernah 

melakukannya sebelumnya. 

Tidak ada organisasi yang 

mandiri. Dibutuhkan masukan 
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energi; sayangnya, semakin 

besar ia tumbuh, semakin 

banyak energi yang ia 

butuhkan. 

Tidak ada yang akan 

mengklaim bahwa misi 

perintisan gereja adalah untuk 

menopang dirinya sendiri, 

tetapi dalam kenyataannya, 

sebagian besar energi yang 

dikeluarkan sampai perintisan 

ini mencapai viabilitas (mampu 

untuk sukses) akan difokuskan 

pada menjaganya tetap hidup. 

Mengingat misi Yesus menjadi 



 

267 

 

tindakan juggling (menyunglap 

dengan bola). Sayangnya, jika 

saya menjatuhkan bola Amanat 

Agung, gaji saya tidak 

terancam. Namun, jika saya 

menjatuhkan bola perintisan 

gereja, keamanan ekonomi 

saya terancam. Tentunya, 

adalah mungkin untuk 

melakukan keduanya; tetapi 

dalam pengalaman saya 

kegiatan pembentukan gereja 

dengan mudah menghimpit 

kegiatan Amanat Agung. 
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Hal yang sama bisa berlaku 

untuk masyarakat misional, 

yang hanya merupakan bentuk 

berbeda dari gereja. Untuk 

membangun komunitas yang 

kohesif antara para anggota 

dan mengusahakan agar visi 

diterima dan berfungsi 

membutuhkan energi; 

komuntas ini tidak terjadi 

dengan sendirinya. Meskipun 

masalah kritisnya adalah untuk 

membuat kelompok ini berada 

dalam misi, ada energi yang 

masuk ke dalam dinamika 
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kelompok, energi yang bersifat 

komunal ketimbang misional.2  

Adalah tidak mungkin untuk 

membangun kerajaan Yesus 

dan merintis gereja atau 

mengumpulkan komunitas 

misional pada waktu yang 

sama. Gereja dirintis hari ini 

sehingga mereka dapat 

membangun kerajaan pada 

esok hari. Masyarakat misional 

dibentuk sehingga mereka 

dapat menghadirkan Yesus di 

mana mereka berada. Untuk 

mencapai kesuksesan, saya 
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harus mengusahakan agar 

sistem gereja berfungsi atau 

sistem komunitas misional 

berfungsi sehingga bisa 

menjadi perwujudan 

pembangunan kerajaan.  

Banyak, bahkan mungkin 

semua, perintis gereja yang 

saya tahu benar-benar tertarik 

dalam memenuhi Amanat 

Agung. Mereka percaya 

sepenuh hati bahwa perintisan 

gereja adalah alat yang paling 

efektif untuk melakukan hal ini. 

Sehingga mereka setia bekerja 
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keras dan berusaha untuk 

memperluas kerajaan Yesus 

dengan cara terbaik yang 

mereka tahu. Namun apakah 

mereka hanya tawanan dari 

sistem yang mempraktikkan 

ecclesialotry? Entah bagaimana 

kita telah menaruh hal-hal 

penting dalam urutan yang 

salah dan tidak dapat 

menemukan jalan kembali 

kepada tujuan Yesus yang 

sebenarnya. Karena lebih 

mudah untuk membangun 

bentuk/merintis gereja, kita 
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melakukan hal ini ketimbang 

memuridkan murid yang 

memuridkan murid. 

Kebenarannya adalah bahwa 

kita belum tahu bagaimana 

melakukan pemuridan yang 

berlipat ganda! Jadi kita 

merintis gereja dengan 

harapan bahwa murid-murid 

akan muncul. Dan kemudian 

kita pasti terkejut ketika hal itu 

tidak terjadi. 

Para pria dan wanita yang 

kita dorong untuk merintis 

gereja adalah seperti ujian pilot 



 

273 

 

pada akhir 1940-an yang rata-

rata mati satu orang per 

minggu. Perintis gereja kita 

diminta untuk terbang dengan 

kecepatan supersonik dalam 

pesawat yang dirancang untuk 

perjalanan subsonik (di bawah 

kecepatan suara). 

Pembatasnya berbahaya dan 

mengancam saat mereka 

mendapatinya. Beberapa 

menerobos, tetapi banyak yang 

tidak.  

Bentuk mengikuti fungsi. 

Yesus memerintahkan kita 
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untuk memuridkan; itulah 

fungsi kita. Paulus melakukan 

perjalanan dari kota ke kota 

untuk memuridkan dan, dalam 

prosesnya, gereja-gereja 

terbentuk. Yesus bertindak 

sesuai dengan firman-Nya, dan 

Paulus bertindak sesuai dengan 

fungsi yang Yesus perintahkan.  

“Jika kita ingin hasil yang 

berukuran seperti Yesus, kita 

harus menggunakan metode 

Yesus,” seperti yang gemar 

dikatakan oleh teman dan 

pelatih internasional saya, Jim 
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Yost. Apa yang 

dimaksudkannya adalah 

kembali membiarkan Yesus 

membangun gereja-Nya dan 

satu pergeseran fokus ke arah 

apa yang Dia perintahkan untuk 

kita lakukan—memuridkan 

murid yang memuridkan murid.  

 

DEFINISI ADALAH PENTING 

Kita semua mungkin setuju 

bahwa kita punya masalah. 
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Namun apakah jalan untuk 

kembali? 

Kata-kata dan bagaimana 

kita menggunakannya dapat 

membuat perbedaan dalam 

bagaimana kita berpikir dan 

bertindak. Kita melihat hal itu 

dalam kehidupan pribadi kita 

sendiri. Kita bercerita tentang 

seseorang dan menggunakan 

deskripsi untuk warna kulit atau 

kebangsaan secara tidak 

sengaja, ketika jika warna kulit 

atau kebangsaan seseorang 

adalah sama seperti kita, kita 
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tidak akan menambahkan 

deskripsi. Mengapa? Karena hal 

itu mengkhianati sikap rasial 

kita yang berbahaya dan sering 

tersembunyi yang tidak pernah 

kita tentang. Kata-kata dan 

bagaimana kita 

menggunakannya terpantul 

dari realitas kita yang lebih 

dalam. 

Menggunakan kata-kata 

yang diciptakan untuk tujuan 

yang indah dengan cara tidak 

bermoral adalah suatu 

penyimpangan etimologis. 
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Mengubah makna yang 

dimaksudkan dengan cara 

menggunakan kata dan frasa 

secara berlebihan sampai kata 

dan frasa tersebut tidak lagi 

memiliki hubungan apapun 

dengan makna aslinya adalah 

hal yang tidak bermoral. Kata 

tidak bermoral mungkin 

tampak keras, tetapi berapa 

lama kita akan berpura-pura 

bahwa menyebut bangunan 

sebagai “gereja” tidak merusak 

Kekristenan modern? Istilah 

gereja atau ekklesia tidak 
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mengacu pada 

gedung/bangunan , tetapi kita 

telah merelakan hal ini dalam 

budaya Barat dan kemudian 

mengekspornya kembali ke 

seluruh dunia. 

Baru-baru ini, saat 

bepergian ke Kenya, seorang 

teman berkata kepada saya, 

“Anda memberi kami virus, 

sekarang Anda harus 

membawa anti-virusnya.” Dia 

mengacu pada kecanduan 

gereja-gereja Afrika akan 

julukan dan fiksasi (fokus yang 
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berlebihan) pada pelayanan-

pelayanan gaya Barat yang 

berpusat pada bangunan. 

Pertama, menggunakan 

istilah gereja untuk mengacu 

pada bangunan memberikan 

orang gagasan bahwa ada 

“Gereja Pertama” yang di atas, 

di luar, atau terpisah dari 

mereka. Saya ingat ketika 

melayani sebagai staf gereja, 

seorang wanita tua menelepon 

dan berkata, “Kapankah gereja 

akan melakukan sesuatu untuk 

ulang tahun Kathryn Baker?” 
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Saya menjawab, “Saya tidak 

tahu, kapan Anda akan 

melakukannya?” Tanggapan 

itu, selain alasan tambahan 

lainnya, menyebabkan saya 

tidak lagi dipekerjakan oleh 

gereja itu! 

Bagaimana jika kita 

menempatkan frasa “bertemu 

di sini” pada semua papan 

nama gereja kita dan mulai 

bergerak ke arah konsistensi 

dalam menggunakan istilah 

gereja hanya untuk orang-

orangnya. Hal ini telah menjadi 
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perang salib seumur hidup bagi 

saya, jadi ketika Shoal Creek 

[gereja yang dipimpin oleh 

penulis] memperoleh sebuah 

gedung, saya menolak untuk 

membiarkan keluarga saya 

menyebutnya sebagai “gereja.” 

Saya bahkan kalah berjuang 

melawan kepemimpinan tim 

kami untuk menghilangkan 

frasa “Gereja Komunitas” pada 

papan penanda gedung kami. 

Mereka merasa bahwa 

meskipun istilah itu salah 

secara teologis, hal itu tetap 
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diperlukan dari sudut pandang 

budaya. Alasannya adalah 

bahwa orang telah cukup sulit 

untuk pergi ke pertemuan 

gereja dalam sebuah 

bangunan. Membuat mereka 

menebak apakah kita ini, akan 

mempersulit mereka untuk 

hadir. Saya kalah dalam 

pertempuran itu! Hal ini 

sederhana, dan mungkin 

tampak tidak penting, tetapi itu 

adalah pertempuran yang 

memiliki arti penting. Hal ini 

didorong oleh gagasan bahwa 
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gereja adalah gerakan orang-

orang, bukan sebuah organisasi 

yang hidup dalam sebuah kotak 

di sudut jalan.  

Kedua, karena kita baru saja 

membahas gereja sebagai 

orang bukan bangunan, mari 

memperjelas apa yang kita 

maksud ketika kita 

menggunakan kata gereja. Saya 

sering bingung mengapa kita 

dapat menerima penggunaan 

istilah gereja untuk saudara-

saudara Arab yang bertemu 

diam-diam sebagai keluarga di 
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rumah-rumah mereka di 

Riyadh, Arab Saudi, tetapi 

ketika seseorang menyebut apa 

yang tampak seperti kelompok 

kecil “gereja” di Amerika Utara, 

kita semua menjadi marah. 

Mari kita setidaknya 

memiliki integritas alkitabiah 

yang cukup untuk memiliki 

definisi kita sendiri akan gereja. 

Apakah hal-hal di bawah ini 

menggambarkan apa yang kita 

maksud ketika kita 

menggunakan kata gereja? 



 

286 

 

• Sebuah lembaga keagamaan 

yang terdiri dari para 

profesional yang dibayar 

(pendeta) dan kaum awam 

• Seorang profesional yang 

dibayar (pendeta) yang akan 

memimpin pelayanan 

• Orang-orang awam pasif yang 

membayar para pendeta untuk 

melakukan pekerjaan yang 

paling penting 

• Berdasarkan konstitusi dan 

hukum 
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• Sebuah bangunan 

• Terdaftar dengan status 

nirlaba pada pemerintah 

• Satu set doktrin yang 

menunjukkannya berbeda dari 

gereja-gereja lokal lainnya.3 

Meskipun diri kita 

sepenuhnya ingin berteriak, 

"TIDAK!" untuk masing-masing 

hal di atas, kita memiliki sedikit 

masalah. Psikolog organisasi 

Chris Argyris yang terkenal 

menjelaskan masalah kita 
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dalam bukunya Theory in 

Practice (Teori dalam 

Praktiknya). Kesimpulannya, 

Argyris menjelaskan bahwa kita 

semua pembohong. Kita 

mendukung satu teori, tetapi 

mempraktikkan yang lain. 

Sayangnya, orang bertindak 

atas dasar model mental 

mereka, yang didorong oleh 

teori dalam praktiknya. Apa 

yang mereka katakan adalah 

hanya seperti keinginan atau 

harapan dari apa yang mungkin 

atau bisa.4 Ini bukanlah 
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masalah agama, spiritual, atau 

masalah gereja, ini adalah 

masalah manusia dan dapat 

ditemukan di sebagian besar 

organisasi yang diciptakan oleh 

manusia. Kita menyatakan 

bahwa gereja adalah orang-

orang; tetapi terus-menerus, 

kita terlibat dalam percakapan 

di mana sebuah bangunan 

disebut sebagai “gereja.” Kita 

mengatakan dua sisi itu dari 

mulut kita. Kita mengatakan 

satu hal dan melakukan yang 

lain. 
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Ketika melayani bersama 

teman-teman di Eropa, saya 

benar-benar terkejut melihat 

energi dan kebanggaan mereka 

ketika mereka menerima 

pemberitahuan dari 

pemerintah bahwa mereka 

telah menjadi gereja yang sah. 

Tanpa menentang isu-isu 

budaya, saya berpendapat 

bahwa mereka meraih 

kemenangan kecil, tetapi 

akhirnya akan kehilangan lebih 

banyak. Jika kita akan merintis 

gereja untuk menjangkau suatu 
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daerah, dan setiap gereja yang 

dirintis di daerah harus 

mengeluarkan energi yang 

sama dan menunggu 

pemerintah untuk memberikan 

mereka sertifikat untuk 

dinyatakan sebagai gereja yang 

sah, perluasan kabar baik yang 

cepat di daerah itu akan 

mengalami ajalnya. Struktur 

mereka terlalu berat untuk 

bergerak cepat. Mereka 

bekerja dan berpikir di pesawat 

yang salah. 
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Jenis berpikir ini 

bergantung pada hikmat yang 

bersifat daging dan jasmani, 

yang berasumsi bahwa orang 

akan melihat Anda dengan cara 

berbeda jika suatu entitas 

duniawi memberikan 

kredibilitas. Hal ini 

menunjukkan ketergantungan 

pada dunia materi dan 

kurangnya kepercayaan pada 

Roh untuk bergerak, 

mencerahkan, dan 

melipatgandakan. 

Pengembalian investasinya 
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berjangka pendek dan kecil. 

Laba atas investasi dalam 

memuridkan murid yang 

memuridkan murid adalah 

seumur hidup. Investasi 

pemuridan bisa lebih lama 

untuk dilunasi; tetapi jika sudah 

lunas, investasi ini membayar 

deviden lebih tinggi. 

Mentor saya dalam strategi 

Gerakan Pemuridan sering 

disapa ketika mereka berbagi 

apa yang Tuhan lakukan di 

seluruh dunia.5 Dalam satu dari 

lebih dari seratus gerakan 
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dalam dua puluh tahun 

terakhir, lebih dari dua juta 

orang telah dibaptis, dan 

delapan puluh ribu gereja telah 

dirintis.6 Segera setelah 

mendengar angka-angka 

tersebut, pertanyaan tercetus, 

“Bagaimana Anda 

mendefinisikan gereja?” 

Sebagian besar dari kita 

tidak bisa membayangkan 

gereja yang berlipat ganda 

begitu cepat, jadi pasti ada 

sesuatu yang salah dengan 

definisi gereja. Anda tidak 
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dapat membangun delapan 

puluh ribu bangunan gereja 

dalam waktu singkat, apalagi 

mendanai mereka! Saya pikir 

kita begitu terganggu oleh 

penyimpangan etimologis dan 

pelanggaran kita terhadap 

prinsip bentuk/fungsi sehingga 

kita tidak dapat melihat 

masalah kita sendiri. Kita 

seperti ikan yang tidak pernah 

merasa basah. Basah adalah 

keadaan alami ikan. Basah 

adalah normal; hal itu adalah 

dasar untuk segala sesuatu 
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tentang menjadi ikan. Agar ikan 

menyadari kebasahannya, ikan 

itu harus mengalami 

kekeringan. Sekarang 

pengalamannya dalam 

kekeringan ini akan membawa 

risiko, ketakutan, bahaya, 

ketidakseimbangan, dan 

ketidaknyamanan untuk 

hidupnya. Ikan akan tumbuh 

kesadarannya dan semakin 

menghargai keadaan basah, 

tetapi ikan itu harus mengalami 

ketidaknyamanan kekeringan 

untuk melakukannya. 
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Buku ini adalah tentang 

ketidaknyamanan seperti itu 

bagi saya. Bertumbuh melalui 

pergeseran paradigma 

membantu saya menjadi sadar 

akan “keadaan basah” saya dan 

mulai memeriksa apakah hal itu 

alkitabiah, budayawi, historis, 

bermoral, atau tidak bermoral. 

Meskipun saya memiliki 

gelar teologis dari salah satu 

sekolah teologi yang ketat 

secara akademis, saya harus 

kembali untuk beberapa dasar. 

Saya harus memeriksa kembali 
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beberapa definisi, bagaimana 

saya menggunakan kata-kata. 

Bisakah saya mendefinisikan 

bahkan kata yang paling 

sederhana: gereja? 

Bagaimana Anda 

mendefinisikan gereja? Jika 

Anda melihat satu gereja, 

bagaimana Anda akan 

mengenali bahwa Anda 

menemukan satu gereja? Apa 

saja persyaratan minimal untuk 

entitas ini ada? Apa yang Yesus 

perintahkan kita tentang 

gereja? Apa yang kita temukan 
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di seluruh Alkitab tentang 

gereja? Apakah ada perbedaan 

antara apa yang diperintahkan 

dan apa yang dijelaskan? Saya 

tidak akan mencoba untuk 

menjawab semua ini, tetapi 

saya akan membahas 

beberapa.  

Adalah paling baik bagi 

semua orang untuk 

memberikan pendapat mereka 

sendiri pada topik ini. Adalah 

sangat mudah untuk membaca 

kata-kata orang lain dan 

menerimanya. Masalahnya 
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adalah bahwa kita tidak 

berkomitmen atau tidak yakin 

akan apapun selain dari 

kesimpulan kita sendiri. Namun 

saya kira karena Anda 

mengeluarkan uang untuk 

membeli buku ini, maka Anda 

layak untuk mendengar 

kesimpulan saya.  

Ingat, kita mulai dari ciri 

terendah. Apa persyaratan 

minimal untuk memiliki sebuah 

gereja? 
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Sebuah gereja adalah 

sekelompok orang yang 

• berhubungan dengan Allah 

melalui ketaatan pada hikmat-

Nya dalam Alkitab 

• berhubungan satu sama lain 

melalui hubungan yang teratur 

untuk saling mendorong dan 

membangun  

• berhubungan dengan dunia 

mereka dengan membawa 

perintah Allah dari surga ke 
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bumi melalui pemuridan 

berlipat ganda. 

Alkitab tidak malu-malu 

tentang penggunaan istilah 

gereja/ekklesia untuk 

sekelompok orang pada awal 

perkembangan. Paulus kembali 

dari Saudi ke Yerusalem, 

kemudian pergi ke Siria dan 

Kilikia. Saat ia menjelaskan 

perjalanannya yang 

berlangsung pada tahun 33-34 

Masehi, ia menyebutkan 

bahwa ia tidak dikenal di 
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gereja-gereja di Yudea (Kis 

9:31). 

Hampir tiga atau empat 

tahun setelah kematian dan 

kebangkitan Yesus, beberapa 

gereja ada di wilayah Yudea, 

jauh sebelum Paulus menulis 

kepada Timotius tentang 

kualifikasi para pemimpin di 

gereja. Apakah wajar untuk 

menganggap bahwa ini adalah 

gereja minimalis? Kelompok-

kelompok murid ini yang 

kembali dari Yerusalem setelah 

Pentakosta mulai menjadi 
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komunitas yang berfungsi 

secara alkitabiah yang Paulus 

sebut sebagai gereja. 

Tidak ada organisme yang 

langsung terbentuk secara 

penuh. Ada proses 

perkembangan yang didorong 

oleh DNA yang terbungkus 

dalam struktur sel intinya. Jika 

ia tumbuh terlalu cepat, ada 

satu set masalah yang ia 

hadapi; jika ia tumbuh terlalu 

lambat, ada satu set masalah 

lain yang ia hadapi. 
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Gereja-gereja tidak 

berbeda. Sayangnya, DNA dari 

pemuridan yang berfokus pada 

ketaatan (tidak dibingungkan 

dengan pendekatan berbasis 

pengetahuan yang sering 

digambarkan sebagai 

pemuridan) jarang menjadi sel 

inti dari kebanyakan gereja. 

Kita telah begitu banyak 

berfokus pada bagian eksternal 

dari gereja modern dengan 

strategi-strategi perintisan 

gereja kita sehingga kita belum 

memiliki kesabaran atau prinsip 
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untuk membiarkan bentuk 

(perintisan gereja) mengikuti 

fungsi (memuridkan). 

Satu masalah di Amerika 

Utara adalah bahwa kita 

bukanlah minimalis, tetapi 

maksimalis. Ketika kita merintis 

gereja, kita berfokus pada 

membangun sistem di bidang-

bidang seperti kepemimpinan, 

keuangan, keanggotaan, 

kelompok, penjangkauan, 

pemasaran, musik, dan 

perekrutan relawan. Seolah-

olah kita akan merakit kerangka 
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sebelum kita memiliki DNA inti 

pada tempatnya. 

 Yesus dan Paulus tidak 

melakukan hal ini. Mengapa 

kita melakukannya? Tuhan bisa 

menciptakan dunia dari 

ketiadaan, tetapi gereja tidak 

bisa dibuat seperti itu. Bahan 

yang tepat yang harus ada di 

tempat untuk mendapatkan 

jenis gereja yang Yesus 

bayangkan: kelompok inti dari 

laki-laki dan perempuan yang 

tumbuh dalam keinginan 

mereka untuk menaati Yesus 
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dan mengundang orang-orang 

di mana mereka tinggal, 

belajar, bekerja, dan bermain 

untuk bergabung dengan 

mereka. Memiliki sebuah 

strategi pemuridan yang tepat 

harus menjadi prioritas 

pertama dalam strategi 

perintisan gereja kita. 

Bagaimana jika norma 

untuk perintisan gereja adalah 

setidaknya 3-4 generasi 

memuridkan murid yang 

memuridkan sebelum ibadah-

ibadah umum reguler 
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dilakukan? Standar 

membangun pemuridan 

berlipat ganda pertama dan 

terutama adalah membawa 

DNA ke gereja yang dirintis 

yang bisa merevolusi 

penyebaran kabar baik Yesus. 

Yesus ada di gunung dengan 

kelompok campuran yang 

terdiri dari para penyembah 

dan peragu yang melaluinya Dia 

akan merintis gereja. Tak satu 

pun dari kita akan diisi dengan 

sukacita yang tak terkatakan 

jika orang-orang itu adalah tim 
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perintisan gereja kita. Namun 

Yesus pergi ke depan dan 

mengeluarkan Amanat Agung-

Nya. Dia percaya bahwa ini 

adalah proses organik yang 

dituntun oleh Roh. Dia mulai 

membangun gereja-Nya dan, 

meskipun ada upaya-upaya kita 

yang telah mengotorinya, 

gereja-Nya bertahan dan 

menyebar di seluruh dunia. 

Paulus juga pergi menjalin 

hubungan dengan orang-orang 

dan memelihara perjalanan 

rohani mereka. Dia tidak selalu 
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berada di satu tempat untuk 

waktu yang lama, tetapi 

kekuatan kabar baik 

mengambil alih dalam 

kehidupan manusia ketika 

mereka dimuridkan ke dalam 

keluarga Allah. 

Perjalanan Paulus 

berlangsung selama tiga belas 

tahun, sembilan dari tahun-

tahun itu ia bepergian. Dia 

mungkin telah mengunjungi 

sebanyak empat puluh delapan 

kota. Tidak ada cukup waktu 

atau energi bagi Paulus untuk 
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melakukan apa yang kita 

lakukan dalam perintisan 

gereja. Dia memilih untuk 

menempatkan DNA pemuridan 

yang berfokuskan ketaatan 

untuk berfungsi dan 

membiarkan Roh Kudus untuk 

bekerja. 

Apa yang kita lihat adalah 

Paulus memuridkan di setiap 

tempat ia pergi. Ia meletakkan 

sebuah DNA Injil dalam 

masyarakat sehingga sifat 

murni dari gereja bisa 

ditumbuhkan oleh Yesus. 
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Paulus tidak memiliki 

mentalitas perintisan gereja; ia 

memiliki mentalitas 

memuridkan. Dia tahu bahwa 

bentuk (pembangunan gereja) 

harus mengikuti fungsi 

(memuridkan). 

Saat DNA ini tumbuh dan 

berkembang, kita melihat 

Paulus bergumul dengan 

masalah waktu, 

mengidentifikasi orang-orang 

yang menjadi dewasa dalam 

iman mereka untuk membawa 

bentuk yang tepat pada fungsi 
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yang dikembangkan. 

Strukturnya ringan, didorong 

oleh fungsi, dan dipimpin dari 

belakang ketimbang dari 

depan. 

 

STRUKTUR SEDERHANA 

DAPAT DILIPATGANDAKAN  

Kesederhanaan struktur ringan 

mempromosikan misi 

organisme dengan lebih baik 

ketimbang struktur yang berat 

dan kompleks. Sebuah tes yang 

baik untuk setiap organisasi 
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adalah penghilangan para 

pemimpin. Akankah organisasi 

terus berlanjut? Apakah ia 

memiliki kesempatan untuk 

bertahan hidup? Jika tidak, 

kepemimpinannya berat dan 

menekan, gagal untuk 

membangun sistem atau 

struktur yang memiliki 

kejeniusan berlipat ganda akan 

Amanat Agung. 

Setiap organisme yang 

sehat bergerak dari 

kesederhanaan ke 

kompleksitas dalam mode 
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chaordic (diatur oleh unsur-

unsur kekacauan dan 

ketertiban). Kompleksitas tidak 

selalu membebani organisme, 

seperti Alkitab tidak 

membebani gereja dengan 

struktur. Kita tidak diberitahu 

kapan harus bertemu, apa yang 

seharusnya terjadi ketika kita 

bertemu, seberapa besar atau 

seberapa kecil kita seharusnya; 

kita tidak diberi keterangan 

lain, kecuali jenis karakter yang 

harus dimiliki oleh para 

pemimpin utama kita.  
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Namun hal itu tidak 

menghentikan kita untuk 

mengembangkan Buku Tata 

Tertib, Pengakuan, Pengakuan 

Iman, Artikel Agama, Aturan, 

Kanonisasi Paus, dan Manual 

Pemuridan yang mengisi 

rincian-rincian yang 

sebenarnya tidak diperlukan. 

Semua orang menambah 

kompleksitas. Hal itu hanyalah 

realitas matematika. 

Dibutuhkan disiplin untuk 

melihat kompleksitas yang 

Anda tambahkan dan 
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mengevaluasi apakah Anda 

berkontribusi untuk 

menambah kompleksitas atau 

meningkatkan fungsionalitas.  

Mari kita kembali ke definisi 

saya tentang gereja dengan 

menggunakan istilah-itilah 

sederhana. Gereja adalah 

sekelompok orang yang: 

• menaati Tuhan  

•hidup menunjukkan ketaatan 

mereka dalam masyarakat 

dengan pikiran sebagai murid 
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• berusaha untuk mengubah 

dunia mereka dengan 

memuridkan dunia menjadi 

keluarga Tuhan 

Memang, hal ini sederhana. 

Ingat, kita memerlukan definisi 

alkitabiah yang fungsional 

tentang persyaratan minimal 

sebuah gereja. Ketika gereja 

pertama kali muncul, mungkin 

hanya ada segelintir orang. Saat 

gereja berlipat ganda melalui 

lingkungan atau tempat kerja, 

ia bisa tumbuh dan membelah 

seperti yang dilakukan sebuah 
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sel. Ia akan mendapatkan 

kekhususan karena ia perlu dan 

akan terus mengatur diri sendiri 

sesuai dengan nilai-nilai kunci 

yang tertanam—memuridkan 

murid yang memuridkan murid 

yang mengenal dan mematuhi 

semua ajaran Yesus. 

Bahasa adalah penting 

untuk membangun budaya 

yang berkembang ini. Setiap 

orang yang bekerja lintas-

budaya baik dalam bisnis 

maupun misi tahu bahwa kalau 

seseorang tidak belajar bahasa, 



 

321 

 

dia tidak akan dapat 

memahami budaya. Ketika 

mencoba untuk membawa 

kabar baik dari Yesus ke kota 

atau wilayah untuk membuat 

gerakan, bahasa sangatlah 

penting. 

Saya percaya itulah 

sebabnya Paulus tidak kaku 

pada gelar. Dalam 1 Timotius 

3:1 ia mengacu pada uskup, dan 

dalam Titus 1:5 dia mengacu 

pada penatua. Dia 

menggambarkan karakter dari 

orang-orang yang tidak 
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ditunjuk sebagai pemimpin, 

tetapi diakui atas apa yang 

telah dihasilkan oleh Roh di 

dalam mereka. Posisi pengaruh 

mereka datang melalui 

karakter. Gelar/nama yang 

mereka sandang bukanlah hal 

yang utama, tetapi yang 

penting adalah fungsi yang 

mereka lakukan.  

Pertunjukan hari jadi ke-40 

Saturday Night Live [acara 

televisi di AS] menampilkan 

contoh dari jenis 

kepemimpinan ini. Meskipun 
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Saturday Night Live tidak selalu 

memberikan pengaruh positif 

di dunia kita, acara ini telah 

bertahan cukup lama. Namun 

acara hari jadi Saturday Night 

Live bukan tentang Loren 

Michaels, pendiri dan produser 

eksekutif acara ini. Ya, ia 

memang disebutkan berkali-

kali, tetapi tidak pernah muncul 

di panggung sampai akhir. 

Empat puluh tahun perayaan 

acara ini adalah tentang orang-

orang yang membuat acara itu, 

bukan pendirinya, produser 
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eksekutif, dan pemimpin saat 

ini. 

Adalah jelas dari ajaran 

Yesus bahwa gelar adalah 

kerugian bagi jenis 

kepemimpinan yang Dia 

inginkan. Fungsi yang dilayani 

oleh para pemimpin adalah 

jauh lebih penting. Yesus 

menginginkan kepemimpinan 

yang memimpin dari belakang, 

pengaruh kuat yang tenang dari 

laki-laki dan perempuan yang 

adalah katalisator. Mereka 

hidup untuk menumbuhkan 
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hal-hal di luar mereka. Hal ini 

bukanlah tentang berada di 

tengah atau di depan, tetapi 

membiarkan kekuatan Injil 

bergerak melampaui mereka. 

Kepribadian mereka, gairah, 

dan karunia mereka tidaklah 

berada di depan dan di tengah. 

Mereka mengetahui betapa 

kuatnya kerajaan Yesus dapat 

menjadi ketika mereka 

melakukan gaya kepemimpinan 

yang Yesus ajarkan. 
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Dalam Matius 23:6-12, 

Yesus melarang penggunaan 

gelar Rabi, bapa, atau guru. 

Mereka suka duduk di 

tempat terhormat dalam 

perjamuan dan di tempat 

terdepan di rumah ibadat; 

mereka suka menerima 

penghormatan di pasar dan 

suka dipanggil Rabi. Tetapi 

kamu, janganlah kamu 

disebut Rabi; karena hanya 

satu Rabimu dan kamu 

semua adalah saudara. Dan 

janganlah kamu menyebut 
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siapapun bapa di bumi ini, 

karena hanya satu Bapamu, 

yaitu Dia yang di sorga. 

Janganlah pula kamu 

disebut pemimpin, karena 

hanya satu Pemimpinmu, 

yaitu Mesias. Barangsiapa 

terbesar di antara kamu, 

hendaklah ia menjadi 

pelayanmu. Dan 

barangsiapa meninggikan 

diri, ia akan direndahkan 

dan barangsiapa 

merendahkan diri, ia akan 

ditinggikan.  
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Alasan pertama untuk tidak 

menggunakan istilah-istilah 

tersebut adalah karena 

Tuhanlah yang memenuhi 

peran-peran tersebut dalam 

hidup kita. Yang kedua terkait 

dengan peran “belakang” yang 

Yesus maksudkan untuk para 

pemberi pengaruh utama 

dalam kerajaan-Nya. 

Apakah berlebihan untuk 

menyimpulkan dari perintah ini 

bahwa gelar, ketika hal itu 

menyiratkan superioritas 

agama, tidak ada dalam 
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rencana Yesus? Apakah yang 

hal itu katakan tentang 

penggunaan kita akan gelar 

gembala? Saya akan 

menyampaikan bahwa sekali 

lagi kita telah berbelok ke 

penyimpangan etimologi 

karena mengaitkan kata 

gembala/pendeta dengan 

penggembalaan. 

Penggembalaan adalah 

suatu konsep yang indah. 

Fungsi ini benar-benar 

diperlukan dalam setiap 

gerakan Allah. Namun kita telah 
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menghancurkan kecantikannya 

dengan mengambil karunia 

(Efesus 4:11) dan 

menjadikannya gelar. Apakah 

“jangan menyebut diri 

pemimpin/guru” dalam Matius 

23:10 mencakup menyebut 

seorang gembala? Kata 

pemimpin dalam Matius 23:10 

dan pengajar dalam Efesus 4:11 

adalah kata yang sama. 

Perhatikanlah ayat-ayat ini 

dengan seksama. 

Dan Ialah yang memberikan 

baik rasul-rasul maupun 
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nabi-nabi, baik pemberita-

pemberita Injil maupun 

gembala-gembala dan 

pengajar-pengajar untuk 

memperlengkapi orang-

orang kudus bagi pekerjaan 

pelayanan, bagi 

pembangunan tubuh 

Kristus.  

Bacalah kata-kata tersebut 

bukan sebagai gelar, tetapi 

sebagai fungsi. Saya salut akan 

upaya-upaya untuk 

membangun kembali fungsi 

lima bagian dalam gereja: 
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Rasul, Nabi, Penginjil, Gembala, 

dan Pengajar. Adalah sebuah 

tugas yang layak untuk 

berfokus pada fungsi yang 

Yesus berikan pada gereja-Nya, 

tetapi ketika hal itu membelok 

ke pengadaan gelar dan kantor 

baru, hal itu melanggar 

pengajaran kepemimpinan 

Yesus. 

Saya menyadari bahwa saya 

berdebat melawan ribuan 

tahun sejarah gereja, tetapi jika 

bahasa menciptakan budaya, 

maka dengan bahasa kita kita 
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sudah menciptakan hirarki 

rohani yang mengikis sifat 

alami dari setiap orang yang 

dipanggil untuk memuridkan 

murid yang memuridkan murid. 

Dengan hanya menggunakan 

istilah-istilah yang 

menunjukkan hirarki rohani, 

kita sudah melanggar perintah 

Yesus yang jelas. Apakah 

berlebihan untuk melihat 

perintah Yesus dalam Matius 23 

mengendalikan semua gelar 

yang kita bisa gunakan dalam 

gereja untuk mengubah dunia? 
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Saya berpikir bahwa hal itu 

sama sekali bukan hal yang 

berlebihan. Bahkan 

pelanggaran perintah ini telah 

menciptakan “clergification 

(ketergantungan pada 

pendeta)” di gereja. 

Sama seperti sistem kasta di 

India, yang membedakan orang 

ke dalam status-status sosial 

ekonomi dalam masyarakat, 

penggunaan istilah gembala, 

penatua, diaken, dan label 

lainnya yang kita buat 

membagi-bagi gereja atas 
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tingkatan-tingkatan dan 

membangun ketergantungan 

yang Yesus tidak pernah 

maksudkan. Yesus dan Paulus 

tidak pernah bermaksud agar 

orang-orang ditempatkan 

dalam kedudukan sosial 

keagamaan. Paulus membawa 

maju semangat kepemimpinan 

Yesus dengan menjelaskan apa 

yang para pemimpin ini 

lakukan. 
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PELAYANAN PASCA-

REFORMASI 

Jika saya bertanya, “Apakah 

kita melakukan pelayanan 

pasca-Reformasi?” Anda 

mungkin menjawab, “Yah, 

tentu saja. Pada garis waktu 

kita berada pada pasca-

Reformasi. Bukan pertanyaan 

yang sulit untuk dijawab!” 

Ketika Anda melihat 

bagaimana orang berhubungan 

dengan Allah dalam zaman pra-

Reformasi dan periode pasca-
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Reformasi, tidak ada yang 

berubah. Apakah Anda berada 

di sebuah gereja pencari, 

pelayanan yang atraktif, atau 

masyarakat misional, kita 

masih meminta mereka yang 

terputus dengan Tuhan untuk 

terhubung dengan seseorang 

atau lembaga sebelum mereka 

dapat mengharapkan untuk 

terhubung dengan Allah. 

Apakah itu pelayanan 

inkarnasi (terlibat dengan 

masyarakat dan menghidupi 

kehidupan yang seperti Kritus), 
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ibadah-ibadah yang atraktif, 

atau penginjilan persahabatan, 

kita masih melakukan 

penjangkauan Injil dengan 

menghubungkan orang ke 

orang atau tempat dalam 

upaya kemudian untuk 

menghubungkan mereka 

dengan Allah. Kita 

menggunakan istilah seperti 

“dapatkan hak untuk didengar” 

atau “bangun jembatan 

sebelum Anda 

menyeberanginya” atau 

“jadilah dapat dipercaya dalam 
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hubungan”—semua dalam 

upaya untuk menghubungkan 

orang-orang dengan seorang 

individu sebelum 

menghubungkan mereka 

kepada Allah. 

Orang-orang Protestan 

menuduh orang-orang Katolik 

sesat karena mereka melihat 

Bunda Maria, Misa yang 

dipimpin oleh pastur, 

pengakuan dosa dan sakramen-

sakramen di mana manusia 

bertindak sebagai perantara 

kasih karunia. Namun 
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ortopraksi (tingkah laku biasa) 

Protestan yang 

menghubungkan orang ke 

orang sebelum 

menghubungkan mereka 

kepada Allah adalah juga 

sebuah bentuk 

mediasi/perantara. 

Sulit bagi kita untuk 

memahami menghubungkan 

orang-orang kepada Tuhan 

tanpa perantara. Namun secara 

teologis itulah yang kita 

percayai. Ada satu Allah dan 

satu pengantara (1 Tim 2:5), 
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tetapi entah bagaimana kita 

merasa perlu untuk menengahi 

pesan kepada orang yang 

belum tahu sebelum Yesus 

dapat melakukan pekerjaan 

mediasi-Nya. 

Belajar menggunakan 

proses penemuan untuk 

membawa orang-orang yang 

tertarik secara rohani kepada 

hubungan dengan Allah 

memungkinkan kita untuk 

menaruh energi kita dalam 

menghubungkan orang-orang 

dengan Allah ketimbang 
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dengan diri kita sendiri. 

Ketergantungan pertama 

mereka dalam kehidupan 

rohani adalah pada Allah dan 

bukan pada kita. 

 

KEBANGKITAN ATAU 

MELAHIRKAN? 

Kadang-kadang saya ditanyai 

apakah akan lebih efektif untuk 

membantu gereja-gereja yang 

sudah ada untuk berubah atau 

hanya pergi memulai sesuatu 
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yang baru. Pepatah, “Lebih 

mudah untuk melahirkan 

daripada melakukan 

kebangkitan” biasanya 

dilontarkan dalam percakapan 

ini. 

Tanpa khawatir tentang 

terdengar sopan atau mencoba 

untuk mengadu domba, saya 

akan mengatakan bahwa kedua 

pendekatan itu (kebangkitan 

dan melahirkan) tidaklah lebih 

efektif. Kebenaran yang 

sederhana adalah bahwa 

keduanya mulai dari titik yang 
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salah. Keduanya terjebak pada 

menciptakan bentuk daripada 

membangun fungsi. Keduanya 

akan terlibat dalam 

membangun birokrasi. Lebih 

banyak energi diberikan kepada 

bentuk ketimbang fungsi. 

Ambil, misalnya, gereja 

yang sudah ada. Seorang 

pemimpin tertarik pada hal 

yang disebut Gerakan 

Pemuridan dan ingin berbicara 

dengan sesama pemimpin 

untuk bersama-sama 

melakukannya. Ada pertemuan 



 

345 

 

kepemimpinan gereja, banyak 

diskusi tentang sesuatu yang 

kebanyakan dari mereka 

bahkan tidak mengerti. 

Kesimpulannya adalah bahwa 

Gerakan Pemuridan benar-

benar tidak alkitabiah atau 

terlalu radikal, sehingga 

keputusannya adalah tidak 

melakukannya. 

Pemimpin dengan visi pergi 

dengan terluka dan 

menghabiskan setengah malam 

untuk mengeluh kepada 

pasangan atau teman-teman 
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dekatnya tentang begitu sedikit 

komitmen yang dimiliki oleh 

sesama pemimpinnya terhadap 

Amanat Agung. Butuh berhari-

hari, bahkan berminggu-

minggu, untuk kembali ke 

suasana normal. Ia mulai 

mempertimbangkan 

pengunduran diri, tetapi 

bekerja di Starbucks tidak 

terdengar menarik, jadi ia 

menumpuknya dalam sebuah 

tempat tersembunyi dan mulai 

mencoba maju tanpa semangat 

atau arah yang jelas.  
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Apakah sesama 

pemimpinnya benar-benar 

kurang berkomitmen pada 

Amanat Agung? Saya tidak 

yakin pertemuan ini 

mengungkapkan hal itu. 

Sebenarnya, para pemimpin di 

ruangan itu seolah-olah 

membeli tiket kereta api 

menuju ke suatu tujuan. Ada 

visi, meskipun mungkin visi itu 

tidak jelas atau tidak dibagikan. 

Visi itu mewakili tujuan untuk 

kereta yang mereka 

berkomitmen untuk naiki. 
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Ketika orang dengan visi baru 

muncul untuk berbagi apa yang 

Tuhan lakukan di seluruh dunia 

dan bagaimana, jika kita 

membuka mata kita, kita bisa 

melihat hal-hal menakjubkan 

terjadi di daerah kita juga, pada 

dasarnya, orang dengan visi 

baru itu menyarankan agar 

tujuan kereta diubah. 

Coba pikirkan, jika Anda 

membeli tiket dan naik kereta 

nyata ke satu tempat dan tiba-

tiba konduktor 

mengumumkan, “Ya, kita 
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menuju ke arah itu, tetapi kita 

akan bergeser ke arah yang 

baru,” Anda pasti akan marah.  

Ada masalah dasar 

penghormatan di sini. Jika Anda 

ingin kereta pergi ke arah yang 

berbeda, Anda perlu 

mendapatkan banyak orang 

yang telah membeli tiket untuk 

pergi ke satu arah untuk 

menyetujui pergi ke arah yang 

lain. Hal itu tidak berjalan 

dengan mudah bagi orang-

orang, terutama tidak dengan 

orang-orang gereja. Orang-
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orang gereja merasa bahwa 

arah mereka adalah suci, 

ditahbiskan oleh Allah, dan 

Anda lebih baik memiliki bukti 

pesan yang jelas dari Tuhan jika 

Anda mau mengubah tujuan 

kereta ini! 

Jadi ya, kebangkitan adalah 

sulit! Meskipun ada sukacita 

kebangkitan nyata, ada banyak 

gejolak relasional untuk dilalui 

sebelum perayaan. Mungkin 

pertandingan fisik antara 

kelahiran dan kebangkitan 

adalah mudah untuk 
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dibicarakan, namun 

perbandingan yang lebih baik 

mungkin adalah melahirkan 

dan merenovasi sebuah rumah 

tua. Mengapa? Karena semua 

orang tahu bahwa biasanya 

memakan waktu dua kali lebih 

lama dan biaya dua kali lebih 

banyak daripada apa yang 

direncanakan, untuk 

merombak sesuatu. 

Renovasi bisa berbahaya 

untuk kesehatan Anda. Saya 

tinggal di sebuah rumah yang 

berusia lebih dari seratus 
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tahun. Saya tahu dari 

pengalaman bahwa ketika kita 

mulai menghapus plester, kita 

tidak selalu tahu apa yang akan 

kita temukan. Upaya terbaik 

Anda untuk belajar, 

menyelidiki, dan mencari 

nasihat tidak bisa menjauhkan 

Anda dari bahaya. Suatu kali, 

saat menghapus dinding rumah 

dengan gergaji, saya merasakan 

sensasi yang aneh. Saya 

bercanda, “mungkin saya akan 

menemukan mayat,” hanya 

untuk menemukan bahwa saya 
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baru saja mengenai garis gas 

yang saya tidak tahu 

sebelumnya. Cetusan 

berikutnya bisa menghasilkan 

mayat, yaitu saya! 

Terlalu banyak pemimpin 

gereja yang putus asa pergi ke 

pinggiran kota Chicago, Los 

Angeles, Seattle, Atlanta, atau 

Charleston dan kembali dengan 

apa yang mereka pikir adalah 

arah yang paling menarik dan 

inovatif untuk gereja-gereja 

mereka, hanya untuk 

menemukan bahwa sedikit 
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orang, jika ada, ikut merasa 

antusiasme mereka untuk 

tujuan baru. Kemudian siklus 

keputusasaan dimulai. Entah 

Anda menyebutnya 

“kebangkitan” atau 

“perombakan (remodeling),” 

adalah sulit dalam semua level.  

Kebangkitan mungkin 

menyakitkan, tetapi 

melahirkan adalah mahal! 

Dalam buku Planting Fast 

Growing Churches (Merintis 

Jemaat yang Bertumbuh Cepat) 
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Stephen Gray, seorang veteran 

perintis gereja, menjelaskan: 

Jangan malu-malu tentang 

hal ini: perintisan gereja 

sangat mahal. Jika Anda 

tidak bersedia untuk 

berinvestasi ribuan dolar 

dalam sebuah gereja yang 

dirintis, jangan 

melakukannya. Ingat 

pepatah lama, “Anda 

mendapatkan apa yang 

Anda bayar”? Siapa pun 

yang menciptakan istilah itu 

pastilah seorang perintis 
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gereja. Jika Anda adalah 

seorang pemimpin 

denominasi dan Anda ingin 

merintis gereja dengan 

dana yang hanya sedikit, 

ingat, “Anda mendapatkan 

apa yang Anda bayar.” Cara 

tercepat untuk 

mengenyahkan perintisan 

gereja atau setidaknya 

mengenyahkannya ke 

kehidupan yang hampir 

punah, adalah dengan 

menyediakan sedikit dana.7 
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Dia melanjutkan untuk 

membayangkan dolar 

berjumlah sekitar $200-300 

ribu dalam jangka waktu dua 

tahun. Hal ini adalah jumlah 

kecil bagi mereka yang 

melakukan bisnis senjata api 

ilegal atau obat-obatan, tetapi 

untuk merintis gereja, bahkan 

dalam denominasi, itu adalah 

jumlah yang sulit untuk 

didapat. Minimal $150 ribu per 

tahun untuk tiga tahun, ini 

adalah uang dalam jumlah yang 

sangat besar.  
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Ketika Anda mulai 

menjumlahkan angka, 

jumlahnya akan semakin besar. 

Jaringan Perintisan Gereja 

Global mengatakan bahwa kita 

membutuhkan antara dua 

puluh ribu sampai seratus ribu 

gereja baru di Amerika Serikat 

untuk melihat Amanat Agung 

dicapai.8 Dalam biaya tahunan 

pembukaan gereja awal yang 

berjumlah $150 ribu, kita 

sedang melihat tambahan $3 

miliar per tahun dari orang-

orang Kristen untuk mendekati 
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pencapaian Amanat Agung. 

Apakah ada yang berpikir 

bahwa hal itu akan terjadi? 

Saya tidak! Statistik 

menunjukkan bahwa gereja 

Amerika sekarang kurang 

murah hati, setelah setengah 

abad kemakmuran yang belum 

pernah terjadi sebelumnya, 

daripada saat berada dalam 

masa Depresi Besar.9 

John Dickerson, setelah 

mempelajari tren memberi dari 

gereja modern di Amerika 

Serikat, mengatakan, “Kecuali 
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tren memberi berubah secara 

signifikan, persembahan injili 

secara keseluruhan bisa 

berkurang 70 persen selama 

25-30 tahun ke depan. 

Pemulihan ekonomi Amerika 

Serikat tidak akan memiliki 

pengaruh pada berkurangnya 

pendapatan pelayanan—

kecuali pola generasi berubah 

drastis.”10 

Jika perintisan gereja 

adalah cara yang paling efektif 

untuk mencapai Amanat 

Agung, saya sepenuhnya yakin 
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bahwa kita jauh dari melihat 

Injil sampai ke setiap bangsa. Di 

seluruh dunia, delapan dari 

setiap sepuluh orang non-

Kristen bahkan tidak mengenal 

seorang Kristen.11 Bagaimana 

kita akan menggunakan 

metode kita saat ini untuk 

menjembatani kesenjangan 

itu? Dana besar yang 

diperlukan oleh bentuk-bentuk 

kita saat ini membuat tugas 

menjadi mustahil. Dibutuhkan 

cara berpikir yang berbeda 

tentang menggerakkan kabar 
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baik ke dalam daerah-daerah 

ini. Metode-metode kita yang 

telah kuat terbentuk 

menghalangi harapan yang kita 

miliki. 

Kita tidak harus menyerah 

pada gagasan komunitas yang 

berfungsi secara alkitabiah; kita 

hanya perlu menyusun ulang 

pemahaman kita tentang 

perintah terakhir Yesus. Tugas 

kita adalah untuk memuridkan 

murid yang memuridkan murid 

dengan menanamkan DNA 

alkitabiah ketaatan dan 
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pelipatgandaan ke dalam 

mereka. Yesus akan mendirikan 

jemaat-Nya dari para pengikut-

Nya yang taat. Kita dapat 

bertobat dari ecclesialotry 

(penyembahan terhadap pola-

pola gerejawi yang biasa 

dilakukan) kita dan kembali 

kepada misi yang Yesus 

maksudkan. 
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4 

DARI 

PELAYANAN 

MENUJU 

GERAKAN  

PERGESERAN POLA PIKIR 

YANG DIPERLUKAN UNTUK 
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MEMBEBASKAN KABAR 

BAIK  

 

Pergeseran pola pikir datang 

dengan dua cara: cepat dan 

radikal. Perbedaan antara 

keduanya adalah pada 

substansi, bukan derajat. Saya 

pernah memimpin konferensi 

team building dua hari untuk 

sebuah perusahaan di bagian 

tenggara Amerika Serikat yang 

menjual perlengkapan ke 

industri percetakan. Bisnis 
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mereka telah mengalami 

pergeseran yang cepat selama 

sekitar lima puluh tahun. 

Sebagai contoh, teknologi 

membuat lebih murah dan 

lebih dapat diandalkan untuk 

mencetak proses empat warna 

dalam jumlah yang lebih 

sedikit. 

Namun pada awal 1990-an, 

pergeseran radikal mulai 

terjadi. Dunia digital 

memperhadapkan mereka 

pada realitas yang berbeda. 

Sekarang mereka kehilangan 30 
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persen dari produk mereka 

setiap tahun dan menghadapi 

kepunahan sebagai 

perusahaan. Sudah waktunya 

bagi tim kepemimpinan mereka 

untuk berpikir secara berbeda 

tentang masa depan. 

Ketika pergeseran radikal 

terjadi, bergantung pada cara-

cara berpikir lama dapat 

mematikan. Tidak mungkin 

untuk melakukan apa yang 

biasa kita lakukan dengan lebih 

baik; kita harus melakukannya 

secara berbeda. Masalah 
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muncul karena lingkungan kita 

dalam masa ini tidak jauh 

berbeda. Ada banyak hal yang 

terlihat dan bertindak sama, 

tetapi prinsip-prinsip yang 

mendasarinya sangat berbeda. 

Hal ini seolah-olah Anda sedang 

bermain di pertandingan 

bisbol, tertidur, lalu bangun 

dalam permainan kriket. Ada 

bola, pemukul, dan basis, tetapi 

segala hal lainnya sangat jauh 

berbeda. 

Seorang teman pernah tiba-

tiba datang ke kantor saya, 
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frustrasi karena ia telah 

menyia-nyiakan satu jam. 

Senyum di wajahnya tidak bisa 

menutupi bahwa ada cerita 

untuk diberitahu. Jadi saya 

bertanya, “Ada apa?” Dia 

menceritakan suatu pergeseran 

pola pikir yang menyedihkan 

yang gagal terjadi. 

Dia harus menghubungi 

MasterCard, jadi ia menelepon 

operator, yang mengatakan 

kepadanya untuk menghubungi 

1-800-MASTERCARD. Karena 

dia seorang analitis, ia 
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memperhatikan hal itu dan 

berpikir, “Itu terlalu banyak 

huruf untuk mewakili suatu 

nomor telepon.” 

Anda dapat melihat 

paradigmanya; nomor telepon 

memiliki sepuluh digit. Ada 

terlalu banyak huruf dalam M-

A-S-T-E-R-C-A-R-D untuk 

mewakili tujuh angka terakhir 

yang ia butuhkan untuk 

menelepon perusahaan kartu 

kreditnya. Karena informasi 

yang diberikan kepadanya tidak 

sesuai paradigmanya, ia mulai 
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mencoba untuk memecahkan 

masalah. 

Di buku catatan, ia mulai 

menuliskan semua perulangan 

dari M-A-S-T-E-R-C-A-R-D yang 

sesuai dengan paradigmanya. 

Dia menghubungi setiap 

perulangan itu, berhati-hati 

untuk merekam 

eksperimennya. 

Menghilangkan huruf vokal, 

menyingkat secara logis, dan 

sebagainya. Tidak lama 

kemudian buku catatannya 
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sudah penuh dengan semua 

jenis variasi abjad. 

Semua kegiatan ini berakhir 

dengan frustrasi, karena tidak 

ada dari nomor-nomor itu yang 

berhasil, jadi dia menelepon 

kembali bagian informasi dan 

bertanya lagi tentang nomor 

itu, takut ada kesalahan 

operator dalam percakapan 

pertama. Dia mendapat 

jawaban yang sama persis 

sehingga dia berkomentar pada 

suara operator, “Bukankah itu 

terlalu banyak angka?” Dan 
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sebelum operator bisa 

menjawab, ia mengulas secara 

mengesankan tentang 

eksperimen-eksperimen 

derivasinya. 

Operatornya membiarkan 

dia selesai berbicara, kemudian 

mengajukan pertanyaan yang 

menusuk secara dalam, 

“Apakah Anda mencoba 1-800-

MASTERCARD?” Malu untuk 

menjawab, teman saya cepat-

cepat mengakhiri panggilan. 

Dengan rasa takut dan gentar ia 

menghubungi 1-800-
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MASTERCARD. Luar biasa: ia 

mendapatkan koneksi yang ia 

cari. Satu jam hidupnya hilang 

dalam pola mentalnya sendiri; 

satu jam kekekalan hilang 

karena kelumpuhan 

paradigma. 

Berkeras pada kategori 

menyebabkan kita kehilangan 

kesempatan besar. Joe Green, 

teman sekamar masa kuliah 

Mark Zuckerberg, menolak 

kesempatan untuk bermitra 

dengan Facebook karena saran 

ayahnya.1 Perbedaan antara ya 



 

375 

 

dan tidak adalah sekitar $7 

miliar! 

Kita tidak berurusan 

dengan uang, tetapi dengan 

sesuatu yang jauh lebih 

berharga—laki-laki dan 

perempuan yang diciptakan 

menurut gambar Allah. Adalah 

sangat penting untuk kita 

menantang pola pikir kita, 

paradigma kita, sehingga kita 

melihat kebenaran yang Allah 

telah komunikasikan dengan 

cara-cara yang Dia maksudkan. 
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DARI PENGETAHUAN KE 

KETAATAN  

Saya ingin melihat pada tiga 

area di mana pola pikir kita 

membatasi aliran bebas dari 

kabar baik tentang kehidupan 

Yesus, kematian, dan 

kebangkitan-Nya. Yang 

pertama dari area-area 

tersebut adalah pergeseran 

pola pikir dari pengetahuan ke 

ketaatan. Seperti dibahas 

sebelumnya, ketika membaca 
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Matius 28:16-20, adalah 

lumrah bagi orang untuk 

langsung melewati kata 

ketaatan, hanya memahaminya 

sebagai, “mengajarkan segala 

sesuatu yang Aku telah 

perintahkan.” 

Masalahnya adalah lebih 

besar dari sekadar ayat-ayat ini. 

Saat Injil berjalan ke barat dari 

Palestina, kesalahpahaman 

yang halus tetapi mematikan 

merayap ke dalam praktik 

gereja. Penyimpangan ini dapat 

ditelusuri ke kabar baik yang 
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telah dilahirkan dalam budaya 

Ibrani dan yang bergerak cepat 

ke dalam budaya-budaya yang 

dipengaruhi Yunani secara 

dominan. 

Kerangka berpikir Ibrani 

adalah pandangan terpadu dari 

keberadaan. Sumber dari 

kesatuan itu ditemukan dalam 

Pencipta alam semesta yang 

adalah tak terhingga, atau tak 

terbatas dalam setiap dan 

semua atribut-Nya. Karena itu, 

semua komunikasi dan 

tindakan-Nya adalah konsisten 
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hanya karena semua itu adalah 

milik-Nya. Komunikasi Sang 

Pencipta mungkin tampak 

bertentangan dengan 

pandangan manusia, tetapi 

orang-orang Ibrani menerima 

keterbatasan mereka sendiri; 

mereka menyetujui fakta 

bahwa kemampuan mereka 

terbatas. Mereka merasa 

nyaman dengan tidak pernah 

bisa memahami hal-hal karena 

mereka tidak akan pernah bisa 

mendekati pengetahuan tak 

terbatas dari Sang Pencipta.  
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Misalnya, Alkitab 

mengatakan bahwa Allah telah 

mengatur segala hal (Rom 

8:28;. 11:36). Alkitab juga 

mengajarkan bahwa doa 

mengubah sesuatu (Matius 7:7; 

Yakobus 4:2). Untuk sorang 

Ibrani, dua ide ini dapat 

memicu pertanyaan dan 

mengkatalisasi banyak diskusi, 

tetapi keduanya diadakan 

dalam ketegangan. Keinginan 

untuk membuat ide-ide ini 

masuk akal tidak akan 

melanggar kebenaran dari 
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masing-masing ide, tidak peduli 

bagaimana frustasinya hal itu 

jadinya.  

Orang-orang Ibrani tidak 

pernah menganggap bahwa 

mereka bisa membuat resolusi 

akhir dari pernyataan atau 

tindakan tak terbatas yang 

tampaknya bertentangan. 

Praduga dari perspektif 

terbatas ini memungkinkan 

mereka untuk menerima 

kontradiksi nyata. Mereka 

mampu hidup dengan 

ketegangan dalam pemahaman 
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mereka tentang hal-hal ilahi 

karena mereka menerima 

sudut pandang mereka yang 

terbatas, meskipun tidak 

nyaman. 

Kesatuan pandangan ini 

juga terlebur dalam perilaku 

mereka. Mereka tidak bisa 

membayangkan bahwa 

mengetahui dan melakukan 

adalah hal yang terpisah. Untuk 

mengetahui sesuatu adalah 

untuk bertindak atasnya. Allah 

bukanlah pribadi yang 

utamanya harus dipahami, 
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tetapi pribadi yang harus 

ditaati. 

Kerangka berpikir Yunani 

dibangun di atas pandangan 

eksistensi tertentu yang 

didukung oleh filsuf-filsuf 

seperti Plato. Plato membagi 

dunia menjadi fisik dan 

metafisik. Metafisik adalah 

dunia melampaui apa yang 

dapat kita sentuh, lihat dan 

rasakan. Sering dianggap 

sebagai dunia mental atau 

spiritual, dunia ini dalam 

perkiraan Plato adalah dunia 
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yang terbaik. Ranah ide dan 

konsep adalah realitas puncak. 

Kebenaran diperoleh melalui 

latihan intelektual filsafat yang 

olehnya ide-ide dan konsep-

konsep tambahan ditemukan. 

“Dalam cara ini, dunia 

keberadaan kita adalah 

dualistik. Dunia fisik tidak 

memiliki arti penting dalam 

keberadaannya. Hanya bentuk 

atau ide yang memberikan arti. 

Jika seseorang memiliki 

pengetahuan benar, maka ia 

harus menemukannya dalam 
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pikirannya sendiri, bukan di 

dunia di mana ia tinggal.”2 

Para pengikut Yesus 

diperluas keluar Palestina ke 

dalam budaya yang 

dipengaruhi oleh dualisme 

Yunani yang ditemukan dalam 

Plato, dan kita melihat 

pengaruhnya bahkan dalam 

gereja-gereja mula-mula. 

Gereja di Yerusalem bergumul 

dengan praktik hukum Yahudi 

di kalangan non-Yahudi (Kisah 

Para Rasul 15), dan di Korintus 

mereka punya masalah dalam 
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menghidupi nilai-nilai seksual 

yang Yesus inginkan (1 Kor 5). 

Masing-masing ini adalah 

sebuah betrokan antara dunia 

rohani dengan dunia materi. 

Ada dua asumsi dasar Plato 

yang menciptakan kesulitan 

dalam melibatkan kebenaran 

Alkitab. Yang pertama adalah 

pemisahan dunia materi dan 

imateri. Tidak ada salahnya 

melihat pemisahan tersebut 

sebagai pengamatan realitas. 

Bahaya datang ketika 

meninggikan yang satu di atas 
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yang lain. Dari dunia Ibrani yang 

terpadu, keduanya terkait 

secara kausal (sebab-akibat); 

tetapi dalam bahasa Yunani, 

dunia imateri adalah yang 

paling penting.  

Asumsi kedua menantang 

keterbatasan manusia. 

Asumsinya adalah bahwa dunia 

imateri memiliki semua 

jawaban untuk kehidupan, dan 

jawaban ini dapat ditemukan. 

Sekali lagi, tidak ada yang 

berbahaya dengan hal itu 

sendiri; tetapi dalam pola pikir 
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Yunani, adalah mungkin untuk 

menemukan prinsip 

“pemersatu” alam semesta. 

Dengan kata lain, adalah 

mungkin untuk memahami 

Tuhan. Adalah mungkin untuk 

memahami hal-hal tentang 

Tuhan, tetapi bagi yang 

terbatas untuk benar-benar 

memahami yang tak terbatas 

adalah kemustahilan kekal. 

Karena hal ini telah 

diterapkan dalam zaman 

modern, kita melihat bahwa 

definisi pemuridan telah, untuk 
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sebagian besar, menjadi 

pemerolehan pengetahuan, 

berharap bahwa hal itu 

kemudian akan memacu 

tindakan suci dalam dunia fisik. 

Masalahnya terletak pada 

kurangnya pemahaman kita 

akan praduga kita sendiri. 

Dalam hal yang sama seperti 

ikan tidak merasa basah karena 

basah adalah lingkungan 

normal,3 kita tidak merasakan 

pengaruh dualisme Plato 

karena hal itu begitu dalam 

tertanam dalam budaya Barat. 



 

390 

 

Dengan kesukaan akan 

dunia ide, orang-orang Kristen 

modern mengejar 

“mengetahui” ketimbang 

“melakukan.” Saya tahu bahwa 

hal itu adalah karakterisasi yang 

luas, tetapi intinya dibuktikan 

dengan statistik moral yang 

telah kita bahas dan dengan 

hanya melihat cara kita 

“melakukan” gereja. 

Seorang komunikator 

berbakat yang telah mencerna 

kebenaran alkitabiah 

mempercayai dan 
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menyampaikan kebenaran ini 

untuk orang-orang percaya. Dia 

(sering terjadi) menampilkan 

pemahamannya akan Alkitab di 

depan banyak orang. Ia 

berharap bahwa sesuatu akan 

dipahami dan kehidupan akan 

berubah. Tidak pernah ada 

seseorang ditanyakan setelah 

kembali pada hari Minggu 

berikutnya, “Apa yang Anda 

lakukan dengan apa yang Anda 

pelajari minggu lalu?” Ada 

keinginan yang jelas untuk 
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belajar lebih daripada 

mematuhi lebih. 

Mode otomatis dualistik ini, 

yang dilakukan oleh 

Kekristenan modern, 

membangun mentalitas 

kecanduan akan pengetahuan. 

Karena pengetahuan adalah 

upaya palsu untuk memuaskan 

sesuatu yang tidak dapat 

dipuaskan, hukum besar pasak 

daripada tiang berlaku dan 

menyebabkan siklus 

kecanduan. Pengetahuan yang 

terakhir tidak memuaskan, jadi 
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saya perlu lebih banyak. saya 

membutuhkan dan mencari 

obat untuk penyakit abadi saya. 

Obat itu datang dalam bentuk 

informasi baru tentang Allah, 

Yesus, dan Alkitab. Informasi 

itu memuaskan sejenak tetapi 

akhirnya usang. Saya mencari 

informasi lebih lanjut, tetapi 

dosis sebelumnya tidaklah 

cukup, saya butuh lebih dari 

sebelumnya. Siklusnya terus 

berlanjut karena saya memiliki 

pemikiran yang tak terlihat 

tetapi yang tak bisa disangkal 
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bahwa saya bisa memahami 

Tuhan atau, seperti orang-

orang Yunani katakan, 

“Menemukan prinsip 

pemersatu dari alam semesta.” 

Ketika saya menemukan prinsip 

itu, saya akan menemukan apa 

yang saya cari. 

Cara berpikir Yunani ini 

menggoda kita ke dalam asumsi 

bahwa lebih banyak adalah 

lebih baik. Hal ini langsung 

terkait dengan masalah 

kecanduan, tetapi sedikit 

berbeda dalam sifatnya. Jika 
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sedikit adalah baik, maka lebih 

banyak adalah lebih baik. Jadi 

kita menghargai orang yang 

dapat menulis dan berbicara 

dengan baik. Akan tetapi jika 

saya menaati sesuatu, saya 

mungkin menginginkan 

informasi yang lebih sedikit 

daripada lebih banyak. Jika 

informasi akan membantu saya 

taat, itu karena informasi 

membantu untuk 

mengeksplorasi kebenaran 

dalam porsi-porsi yang lebih 

kecil. 



 

396 

 

Kita memahami hal ini 

secara teori dalam hal kalori. 

Makan di restoran prasmanan 

beberapa kali seminggu akan 

mengubah lingkar pinggang 

seseorang. Kecuali ada 

olahraga yang memadai yang 

sepadan dengan asupan kalori, 

masalah kesehatan yang 

berbahaya bisa timbul. Hal yang 

sama berlaku ketika kita 

menelan sejumlah besar 

kebenaran tanpa tindakan 

ketaatan yang tepat. 
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Orang-orang Farisi mewakili 

budaya yang “tahu” banyak 

kebenaran rohani. Kehadiran 

begitu banyaknya kebenaran 

tanpa ketaatan menciptakan 

superioritas, pembenaran diri 

dan ketidakmampuan untuk 

mendengar kebenaran itu 

sendiri. Hal yang sama bisa 

berlaku pada Kekristenan 

modern! 

Allah Alkitab dimaksudkan 

untuk dihubungkan dan ditaati. 

Kita dapat memahami hal-hal 

tentang Tuhan, tetapi kita 
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adalah makhluk yang terbatas 

dengan batas-batas 

pemahaman kita. Dikendalikan 

oleh permintaan yang tertanam 

dalam untuk sepenuhnya 

memahami yang tak terbatas 

adalah menyangkali tatanan 

yang diciptakan. Ketika 

permintaan ini diam-diam 

mengendalikan program 

pemuridan kita, sebuah sistem 

sesat akan berkembang. 

Akibatnya kita gagal untuk 

mengindahkan peringatan 

Paulus dalam Roma 12:2, 
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“Janganlah menjadi serupa 

dengan dunia ini.” Dalam ayat 

ini Paulus tidak hanya 

memaksudkan tindakan 

ketidaktaatan di dunia, tetapi 

juga sistem pemikiran yang 

mendasari cara-cara dunia.  

Adalah tidak salah bahwa 

Allah masuk ke dunia sebagai 

orang Ibrani. Menuangkan 

kebenaran abadi melalui 

budaya manusia yang 

menghidupi sinergi yang 

diciptakan antara dunia fisik 

dan metafisik adalah dirancang 
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secara ilahi. Sebaliknya, 

kegagalan Kekristenan modern 

untuk memahami cara platonis 

kita dalam memisahkan dunia 

materi dan rohani adalah suatu 

kelemahan untuk penyebaran 

kabar baik. 

  

DARI ANALISIS KE SINTESIS  

Cara berpikir Yunani yang besar 

telah menyebabkan kita 

mendukung analisis ketimbang 

sintesis saat kita belajar Alkitab. 

Dalam kelompok-kelompok 
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tertentu, pengajaran ayat demi 

ayat diangkat sebagai standar 

emas dari orasi Alkitab, studi 

Alkitab induktif disebut-sebut 

sebagai superior, dan tujuan 

utama adalah tahu secara 

mendalam . 

Kita mengulas dan 

bersenang-senang dalam 

rincian daripada melihat 

keseluruhan. Firasat saya 

adalah bahwa kita melakukan 

ini karena rincian lebih mudah 

untuk ditangani daripada 

keseluruhan, karena 
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keseluruhan sering 

meninggalkan kita dalam 

gejolak keterbatasan kita 

dengan terlalu banyak 

ketegangan untuk pikiran kita 

yang dipengaruhi oleh 

pemikiran Yunani.  

Penekanan Yunani yang 

terlalu besar pada analisis telah 

membawa kita untuk 

menciptakan pembedaan yang 

tidak ada dalam Alkitab. 

Literatur Kristen modern 

dipenuhi oleh penggunaan 

“Penginjilan dan Pemuridan,” 
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tetapi pembedaan itu adalah 

penemuan modern, bukan 

ekspresi abad pertama 

Kekristenan. Kita mengetahui 

bahwa Yesus memuridkan 

orang untuk pertobatan 

daripada menginjili mereka. 

Pola pikir kita yang tidak diteliti 

mendorong kita untuk 

memahami ketimbang menaati 

dan menuntun kita untuk 

memisah-misahkan hal-hal 

yang Yesus tidak pernah 

maksudkan untuk dipisahkan. 

Keinginan untuk tahu daripada 
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menaati mengalihkan kita ke 

dalam pengembangan dan 

pendistribusian bahan-bahan 

yang bahkan tidak cocok 

dengan panggilan Yesus pada 

kita. 

Kita telah menghabiskan 

uang yang tak terhitung 

jumlahnya dan berjam-jam 

melatih orang-orang untuk 

berbagi iman mereka, 

melengkapi mereka untuk 

melakukan pertempuran pola 

pikir dengan dunia yang tidak 

percaya, sambil mendorong 
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kekeliruan bahwa jika orang 

memahami, maka mereka akan 

percaya. Hal itu begitu berbeda 

dari tindakan Yesus dalam 

Lukas 10, yang mengirimkan 

murid-murid-Nya keluar. 

Mereka diperintahkan untuk 

hanya terlibat dalam 

masyarakat, dan di mana 

mereka menemukan seseorang 

yang bersedia untuk 

ditawarkan pernyataan-

pernyataan rohani 

sederhana—“damai sejahtera 

bagi rumah ini”—dan tinggal di 
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sana. Tentu saja, percakapan 

pun terjadi tentang mengapa 

mereka berada di sana 

sehingga topik Yesus menjadi 

terlihat jelas. Ingatlah bahwa 

dalam Lukas 10 Yesus hendak 

pergi ke tempat-tempat ini. 

Tugas para murid adalah untuk 

bersaksi, bukan membujuk. 

Pola pikir Yunani juga dapat 

berkontribusi pada kegagalan 

penerjemah-penerjemah 

Alkitab untuk secara akurat 

memberikan arti kata-kata 

alkitabiah untuk budaya 
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modern. Contohnya kata iman 

atau percaya. Kata Yunani pistis 

sering digunakan pada paruh 

kedua dari Alkitab. Seratus 

tahun lalu iman atau yakin bisa 

menunjukkan tindakan tingkat 

tinggi, tetapi di dunia modern 

sifat aktif dari kata-kata ini bisa 

hilang. Kata-kata itu telah 

menjadi hanya berarti 

persetujuan mental untuk satu 

set fakta. Kata percaya yang 

merupakan terjemahan yang 

sah dari kata pistis, memiliki 

makna aktif yaitu hidup seolah-
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olah sesuatu adalah benar. 

Sebuah penggantian sederhana 

dari kata percaya dengan iman 

di setiap penggunaan kata pistis 

dalam Alkitab dapat 

memudarkan makna untuk 

dunia modern dalam arah 

Alkitab. 

Pentingnya kata-kata 

menjadi jelas bagi saya ketika 

teman saya mengeluh tentang 

terjemahan dari kata 

mengamati di King James Bible 

daripada menaati. Baginya, 

orang-orang Amerika 
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mengamati liburan dan batas 

kecepatan (bukan?). Baginya, 

mengamati memiliki berat yang 

kecil, atau setidaknya jauh lebih 

sedikit daripada menaati. Saya 

sebutkan ini secara sambil lalu 

sementara teman lain, si Brit 

(panggilan untuk orang yang 

berasal dari negara Inggris), ada 

di hadapan saya. Si Brit itu 

protes keras. Di Inggris, kata 

mengamati masih punya taring. 

Seorang Brit yang 

diperintahkan untuk 

mengamati sesuatu 
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memperhatikan dengan baik. 

Seluk-beluk kata-kata 

membuat perbedaan besar. 

Jika Kekristenan zaman modern 

membaca percaya ketimbang 

yakin atau iman, di mana kita 

akan berada? SAYA PERCAYA 

bahwa kita akan berada lebih 

jauh daripada kita sekarang 

dalam usaha untuk membawa 

kabar baik sampai ke ujung-

ujung bumi. 

Masalah terjemahan ini 

mempengaruhi bahkan dalam 

cara kita berbagi kabar baik. 
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Kebanyakan usaha kita 

ditujukan untuk membujuk 

orang untuk meyakini daripada 

memberi mereka kesempatan 

untuk mempercayai. Scot 

McKnight membahas masalah 

ini dalam buku Injil Yesus Raja 

(King Jesus Gospel). Dia 

berpendapat bahwa kita telah 

membuat komunitas para 

konsumen yang bermerek 

setia, tetapi yang gagal untuk 

memahami sifat kesetiaan 

ketika berhubungan dengan 

apa yang Yesus minta kita 
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lakukan. Karena upaya-upaya 

kita untuk berbagi Injil berputar 

sekitar membuat orang untuk 

meyakini kematian Yesus di 

kayu salib, kita gagal untuk 

membantu orang memahami 

bahwa hal ini bukan soal 

menambahkan keyakinan lain 

dalam hidup kita, yaitu analisis. 

Hal ini adalah soal penukaran 

prinsip-prinsip yang saat ini kita 

miliki tentang Tuhan yang 

datang dalam daging yaitu 

sintesis. Yesus adalah Sang Raja 

baru, dan karena kehidupan-
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Nya, kematian, dan 

kebangkitan-Nya, kita memiliki 

hak istimewa untuk tinggal di 

dalam kerajaan-Nya di bawah 

pemerintahan-Nya. 

Segala sesuatu tidak tanpa 

harapan dalam dunia kita. Para 

pelopor seperti Richard Foster 

dan Dallas Willard telah 

memanggil kita kembali kepada 

disiplin yang melibatkan tidak 

hanya pikiran tetapi juga tubuh 

dalam perjalanan rohani kita. 

Penemuan kembali dari disiplin 

seperti puasa dan keheningan 
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membawa tubuh kembali ke 

perjalanan rohani dan 

menyatukan kembali apa yang 

Tuhan tidak pernah maksudkan 

untuk dipisahkan. 

Namun kita tidak 

menyadari mekanisme yang 

membimbing praktik-praktik 

kita; oleh karena itu, kita gagal 

untuk mengetahui bagaimana 

menjadikan ketaatan kepada 

semua perintah Yesus sebagai 

landasan dalam pemuridan. 
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Tantangannya adalah untuk 

mengekspos kelemahan kita, 

suatu proses yang menyakitkan 

dan susah untuk melihat 

bagaimana kita telah 

mengizinkan cara berpikir 

Yunani ini untuk memisahkan 

kita dari kebenaran. Dimulai 

dengan bertanya kepada diri 

sendiri, “Apakah ini benar? 

Apakah saya memiliki cara 

berpikir Yunani?” Pertanyaan-

pertanyaan ini ditambah 

dengan ketekunan akan 

memimpin kepada cara baru 
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dalam melihat yang, pada 

gilirannya, akan membawa kita 

ke dalam cara baru untuk 

memimpin.  

 

MENGAJAR DENGAN ANALISIS 

Cara baru dalam memimpin ini 

adalah suatu proses penemuan 

yang menjadikan murid yang 

memuridkan murid sebagai 

fasilitator untuk membantu 

orang-orang menemukan Allah 

dan kehendak-Nya dengan 
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membaca Alkitab. Hal ini 

membuka satu topik yang 

sangat berbahaya—topik yang 

mengancam esensi dari 

identitas banyak pemimpin 

Kristen dan secara langsung 

menantang pola pikir Yunani di 

mana akumulasi dan 

penyebaran pengetahuan 

diutamakan. Dalam proses 

penemuan, para fasilitator kita 

menahan diri dari menjawab 

pertanyaan tentang Alkitab, 

dan mereka menggunakan 

pertanyaan-pertanyaan untuk 
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mendorong orang kembali ke 

naskah Firman Tuhan itu 

sendiri. Hampir tidak ada 

kesempatan untuk pengajaran 

langsung di dalam proses 

penemuan. Orang-orang 

didorong untuk mendengar 

dari Allah dengan membaca 

Alkitab untuk diri mereka 

sendiri dan menaatinya. 

Hal ini biasanya memulai 

pertengkaran. “Apa? Tidak ada 

pengajaran langsung? Lalu 

bagaimana mereka akan 

belajar?” Tunggu sebentar. 
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Mari mengambil napas dalam-

dalam dan melihat konsep 

mengajar ini. Tidak ada 

keraguan bahwa Kekristenan 

modern bergantung pada para 

ahli materi. Para ahli tersebut 

dapat dilihat di toko-toko buku 

dan pada mimbar-mimbar 

konferensi, dibaca di 

blogosphere (website pribadi), 

dan didengar di podcast (data 

audio digital yang tersedia di 

Internet yang dapat diunduh ke 

komputer atau portable media 

player). Namun bahkan pada 
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tingkat lokal, komunitas-

komunitas Kristen diorganisir di 

sekitar para ahli materi apakah 

mereka disebut perintis gereja, 

gembala, pendeta, komunitas 

misional, pemimpin, pemimpin 

jemaat rumah, penatua, 

diaken, guru Sekolah Minggu, 

atau yang lainnya. 

Seperti orang Yunani, kita 

telah menampilkan cinta kita 

akan pengetahuan dengan 

mengatur organisasi dan 

pelatihan pelayanan kita untuk 

mengumpulkan pengetahuan 
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pada orang-orang yang ditugasi 

untuk meneruskannya dengan 

cara menceramahi orang lain. 

Pertukaran pengetahuan ini 

secara keliru disebut 

“pemuridan.” Jika tanda-tanda 

dari iman yang reproduktif 

adalah lazim, maka saya tidak 

akan menulis buku ini. Sudah 

bukan rahasia bahwa kita 

belum mampu memecahkan 

kode pemuridan murid yang 

memuridkan.  

Mengapa? Antara lainnya, 

mungkin kesalahpahaman kita 
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akan kata mengajar. Saya ingat 

pernah mendengar Howard 

Hendricks (guru di seminari 

yang terkenal) berkata pada 

lebih dari satu kesempatan, 

“Pengajar tidak mengajar 

sampai pelajar belajar.” 

Hendricks adalah master 

sindiran, tetapi bagaimana jika 

sindiran ini menjadi tongkat 

pengukur dari siapapun yang 

mengaku menjadi pengajar 

Kristen dalam konteks apapun? 

Ingat, dia tidak mengatakan 

pelajar mendengar, tetapi 
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diperinci dengan pelajar yang 

belajar. 

Jika para pengajar tahu 

bahwa keberhasilan dihitung 

dengan berapa banyak dari 

mereka yang mendengarkan 

benar-benar belajar, hal itu 

akan secara radikal mengubah 

medan pengajaran. Namun 

tampaknya kita menempatkan 

pengajar-pengajar Kristen pada 

standar yang jauh kurang ketat. 

Kita bersedia untuk 

menempatkan para guru 

sekolah umum kita pada 
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standar yang lebih tinggi 

dengan mengharuskan bahwa 

pemberian upah mereka 

dikaitkan dengan kinerja murid-

murid mereka pada tes-tes 

standar. Namun orang-orang 

yang menangani kebenaran 

abadi ditempatkan pada 

standar yang lebih rendah. 

Sebaliknya, kita merayakan 

mereka yang menarik 

perhatian kita dan yang lucu, 

enerjik, bergairah, 

berpengetahuan, dan relevan. 
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Tanpa mengungkapkan diri 

saya penggemar Yunani dan 

Ibrani, izinkan saya 

menegaskan bahwa kata 

mengajar dalam bahasa Ibrani 

maupun Yunani memiliki 

makna kausatif. Itulah cara kita 

memahami kata mengajar 

sebagai “menyebabkan untuk 

belajar.”4 Jadi ketika Yesaya 

bertanya, “Siapa yang dapat 

mengatur Roh Tuhan atau 

memberi petunjuk kepada-Nya 

sebagai penasihat? (Yes 40:13), 

ia memaksudkan siapa yang 
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dapat menyebabkan Yahweh 

untuk belajar. Tentu saja, ini 

adalah pertanyaan retoris 

(pertanyaan yang pada 

dasarnya tidak memerlukan 

jawaban) karena Yang Tak 

Terbatas tidak bisa diajari! 

Harap mengerti, saya tidak 

mengatakan bahwa setiap 

penggunaan kata mengajar 

dalam Alkitab berarti 

“menyebabkan untuk belajar.” 

Namun kalau mengajar adalah 

perkuliahan sederhana, 

menyampaikan materi ajar, 
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pemindahan pengetahuan dari 

satu orang ke orang lain, hal itu 

tidak memenuhi syarat standar 

alkitabiah untuk mengajar. Jika 

mengajar adalah melatih orang 

lain untuk menggunakan label 

yang sama untuk konsep-

konsep, maka kita 

mendefinisikan mengajar 

sebagai memfasilitasi 

penghafalan. Menghafal tidak 

masuk cukup dalam untuk 

melibatkan perubahan hidup. 

Anda tidak harus bangga 

sebagai pengajar hanya karena 
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saya menerima label-label 

Anda dan memuntahkannya 

kembali kepada Anda. 

Transformasi terjadi jauh di 

dalam diri seseorang di mana 

tidak ada pengajar yang dapat 

memanipulasi. Jadi, sebagai 

pengajar, jika saya akan 

berpartisipasi dengan Allah Roh 

dalam proses belajar-mengajar, 

saya harus bertujuan jauh, jauh 

lebih dalam daripada memori, 

dan memiliki kerendahan hati 

yang besar karena saya 
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mencoba untuk beroperasi di 

daerah di mana saya buta. 

Ada transaksi antara Allah 

Roh, kebenaran abadi, dan jiwa 

manusia yang bukan hal yang 

tidak saya tahu ataupahami. 

Jadi apa peran saya sebagai 

seorang pengajar? Apakah saya 

seorang pemasang lentera yang 

membawa terang? Seorang 

tukang kebun yang 

mengerjakan lahan? Seorang 

pelatih fisik yang menguatkan? 

Pembuat pot yang 

membentuk? Ahli gizi yang 
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memberi makan? Seorang 

tukang bangunan yang 

membangun? 

Peran kita ditentukan 

bukan oleh karunia-karunia 

kita, keinginan, dan gairah, 

tetapi oleh sifat dari proses 

transformasi. Yesus 

menjelaskan bahwa kita najis 

bukan oleh apa yang masuk ke 

dalam mulut, tetapi oleh apa 

yang keluar dari mulut (Mat 

15:11). Perubahan dalam 

kenyataan dimulai dari dalam. 

Hal ini dapat dibandingkan 



 

431 

 

dengan jawaban seorang buta 

warna dan yang bukan buta 

warna yang melihat sebuah 

tanda berhenti. Jika ditanya, 

“Warna apa yang Anda lihat?” 

setiap orang akan memiliki 

jawaban yang berbeda. Kedua 

jawaban adalah benar dari 

perspektif masing-masing 

orang. 

Makna dimulai dari dalam 

hati seseorang. Pengalaman 

pribadi dan reaksi kita akan 

makna menciptakan kategori-

kategori pemahaman yang 
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sangat pribadi. Tidak seorang 

pun selain orang itu sendiri 

dapat menempatkan makna 

dengan kepastian atau 

efektivitas. Jika saya 

menetapkan makna dari suatu 

tempat di dalam diri saya, kita 

tidak dapat berbicara tentang 

objektivitas, hanya objektivitas-

objektivitas. Saya memiliki 

objektivitas, dan Anda memiliki 

objektivitas. Setiap orang 

membawa objektivitasnya 

masing-masing. Jika itu adalah 

realitas lingkungan pengajaran, 
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monolog dan kuliah mungkin 

merupakan cara yang 

keefektifannya paling sedikit 

untuk menciptakan 

transformasi kehidupan, 

karena satu objektivitas 

berusaha untuk menghadapi 

beberapa objektivitas tanpa 

dialog apapun. 

Mengajar sebagai transfer 

informasi adalah tidak pernah 

Paulus maksudkan ketika dia 

menantang kita untuk 

diperbaharui oleh 

pembaharuan budi kita (Roma 
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12:2). Namun kita terjebak 

dalam paradigma. Ketika kita 

melihat kata kyrusso, Kata 

Yunani untuk mewartakan, kita 

hampir selalu memiliki 

gambaran seseorang 

memberikan monolog, 

membujuk orang lain untuk 

percaya atau taat. Pada saat itu 

terjadi, kita melompat dari 

makna kata mewartakan di 

abad pertama ke bentuk-

bentuk zaman modern dan 

membaca kata itu sebagai 
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orang tunggal yang berbicara 

kepada sebuah kelompok.  

Kata mewartakan berarti, 

“untuk mengumumkan secara 

terbuka kebenaran-kebenaran 

dan prinsip-prinsip rohani 

sambil mendesak penerimaan 

dan kepatuhan.”5 Segera kita 

membayangkan kelompok-

kelompok besar orang duduk di 

baris-baris. Namun apakah hal 

ini benar-benar adalah maksud 

dari kata ini? Kata ini tidak 

mendefinisikan ukuran 

kelompok; hanya “masyarakat 
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umum/publik.” Untuk 

mendorong kepatuhan tidak 

menyiratkan seorang 

pembicara tunggal membawa 

kerumunan orang ke titik 

kesadaran dengan perasaan. 

Ada beberapa cara untuk 

mendesak kepatuhan. 

Orang-orang dewasa 

memiliki tingkat komitmen 

yang tinggi pada kesimpulan 

mereka sendiri dan tingkat 

komitmen yang rendah untuk 

kesimpulan-kesimpulan yang 

diberikan kepada mereka oleh 
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orang lain. Hal ini bukan 

informasi baru. Sayangnya, 

sebagian besar upaya 

pendidikan dan transformasi 

rohani di gereja, serta mereka 

yang berusaha untuk 

menjangkau orang-orang yang 

jauh dari Allah, mulai dengan 

seperangkat kesimpulan. Kita 

berusaha untuk mentransfer 

kesimpulan-kesimpulan itu 

kepada orang lain melalui 

bujukan dan monolog 

kebanyakannya disampaikan 

dengan gairah yang tulus. 
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Proses ini diperburuk oleh 

dinamika budaya di Barat. Kita 

hidup dalam dunia persuasi. 

Dimana-mana ada papan 

dengan pesan membujuk, 

mencoba membuat kita untuk 

mendaftar, berlangganan, 

membeli, atau memperhatikan 

sesuatu. Persuasi berlimpah, 

dari masa Mad Men, drama 

televisi yang berfokus pada 

iklan pada tahun 1960-an, 

sampai ke apa yang Google 

telah lakukan untuk beriklan di 

era digital. Tidak 
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mengherankan kalau kita 

menolak untuk dijual karena 

rasanya seolah-olah semua 

orang keluar untuk menjual 

sesuatu dalam banyak waktu 

melek kita. Hal ini 

mempengaruhi kita yang 

mencoba untuk merayu dunia 

yang bahkan tidak tahu bahwa 

ia tidak memiliki hubungan 

penting dengan Bapa surgawi. 

Menyampaikan kabar baik 

dalam metode menjual 

membuat kita menyusuri jalan 

yang tidak produktif. 
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Kita tahu bahwa semakin 

murid berpartisipasi, semakin 

mereka belajar. Yang 

menyedihkan adalah bahwa 

kita terjebak dalam sistem yang 

memuja bentuk daripada 

fungsi! Hampir tidak ada 

kesempatan untuk melakukan 

hal-hal secara berbeda 

daripada bagaimana kita 

lakukan hal-hal itu sebelumnya. 

Bahkan, mungkin bukan hal 

yang berlebihan untuk 

berpendapat bahwa ada rasa 
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takut kehilangan kontrol jika 

kita berubah. 

Kebenaran intinya adalah 

bahwa mengajar melalui 

ceramah adalah senjata yang 

tidak memadai untuk 

peperangan rohani. Saya harus 

bertujuan ke dalam hati orang 

agar perubahan dapat terjadi. 

 

MENGAJAR DENGAN SINTESIS 

Jadi saya suka definisi baru 

mengajar: membantu orang 
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membuat makna. Hal ini 

mengubahkan saya dari 

seorang pengajar menjadi 

perancang lingkungan 

pembelajaran.  

Ketika saya mulai berpikir 

tentang mengkatalisasi 

perubahan-perubahan rohani, 

saya memiliki Allah, Roh, 

kebenaran abadi, dan persepsi 

dari orang-orang yang saya ajak 

bekerja bersama. Gagal untuk 

melihat persepsi orang lain 

sebagai variabel dinamis dalam 

persamaan belajar/mengajar 
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akan menjadikan saya tidak 

lebih dari seorang yang 

berbicara yang mencintai 

suaranya sendiri. 

Jika saya melibatkan 

kenyataan para murid dalam 

kemitraan dengan Allah 

Tritunggal dan kebenaran 

abadi, maka mereka mungkin 

tidak akan pernah sama. 

Namun saya harus bertujuan 

lebih dalam dari sekadar telinga 

mereka. Saya perlu merancang 

pengalaman-pengalaman di 

mana mereka dapat membuat 
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makna dari kebenaran abadi 

Allah. 

Sebuah monolog 

menyebarkan informasi, dan 

informasi diperlukan, tetapi ini 

hanyalah awal dari proses 

transformasional. Adalah 

sebuah ejekan bahwa bagi 

sebagian besar pengikut 

Kristus, hal ini juga merupakan 

satu-satunya langkah dalam 

proses pemuridan mereka. 

Duduk, dengar, makan, pulang. 

Merubah pola itu akan 

memerlukan usaha. 
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Manusia, dan terutama 

orang dewasa, menempatkan 

nilai tingkat tinggi pada 

keseimbangan. Sebutannya 

bisa berbeda-beda seperti 

perdamaian, kenyamanan, 

keseimbangan, atau stabilitas. 

Kondisi ini dicapai dengan 

mengembangkan pola 

pemikiran yang membantu kita 

menjelaskan realitas di sekitar 

kita. Kita menyayangi pola-pola 

ini dan berpegang padanya 

karena pola-pola inilah sering 

efektif bagi kita. 
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Untuk melihat orang-orang 

berubah, bertumbuh, dan 

memikirkan kembali tentang 

kehidupan, kita perlu 

mengganggu keseimbangan 

itu. Namun hal itu tidak 

memberikan saya cek kosong 

untuk melanggar kepekaan 

manusia. Ada keseimbangan 

tipis antara menjaga 

kepercayaan dalam suatu 

hubungan dan membawa 

peluang-peluang untuk 

pertumbuhan yang 

mengganggu status quo. 
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Adalah membantu dalam 

perjalanan rohani bahwa Allah 

Roh aktif dalam seseorang yang 

benar-benar tertarik dalam 

berhubungan dengan-Nya. 

Di alam rohani, kita 

memiliki mitra ilahi. Allah Roh 

ada di tengah-tengah semua 

kegiatan kita. Kita bukanlah 

satu-satunya yang bergerak 

dalam mempromosikan kabar 

baik. Yesus berjanji dalam 

Amanat Agung bahwa Dia 

bersama kita. 
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Sekali terganggu, orang 

akan mencari jalan mereka 

untuk menyeimbangkan. 

Sungguh luar biasa banyak 

energi manusia yang akan 

dikeluarkan untuk menemukan 

jalan mereka kembali ke 

keseimbangan. Hanya saja kali 

ini saat mereka mencari damai, 

ketidaknyamanan dalam hidup 

mereka telah mempengaruhi 

pola berpikir mereka sehingga 

mereka telah menciptakan 

stabilitas tingkat baru. Hal ini 

disebut pertumbuhan, dan 
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setiap makhluk hidup 

mengalaminya. 

Proses pendidikan terlihat 

seperti proses pertumbuhan 

fisik. Ada keseimbangan, 

kemudian sesuatu mengganggu 

ketenangan dan menciptakan 

kekacauan. Kekacauan 

membuat susunan yang lama 

dipertanyakan. Kategori-

kategori lama tidak selalu 

berfungsi. Kekacauan 

menciptakan potongan data 

baru untuk memproses, dan 

susunan baru mulai 
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berkembang. Hasilnya, 

organisme merombak pada 

tingkat lebih tinggi—lebih 

bugar, lebih kuat, dan siap 

untuk melakukannya lagi. 

Proses ini menjelaskan 

bagaimana manfaat olahraga 

terhadap kesehatan. Olahraga 

adalah bahan pelatihan atletik 

luar biasa di setiap permainan 

olahraga. Hal ini 

menggambarkan bagaimana 

kita mendapatkan kesehatan 

emosi, belajar keterampilan 

baru, menghilangkan kebiasaan 
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lama, dan mendorong tubuh 

kita untuk berubah menjadi 

lebih baik. Dan hal itu adalah 

proses mengajar melalui 

sintesis. 

Istri saya, Candy, dan saya 

bertemu Bob dan Jennifer 

di lapangan tenis taman 

kota. Jennifer berusia akhir 

dua puluhan dan Bob 

berusia lima puluhan awal. 

Candy dan Jennifer segera 

akrab dan mulai 

menghabiskan waktu 

bersama. Jennifer memiliki 
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kehausan rohani, tetapi Bob 

tidak tertarik. Menurutnya, 

ia telah memiliki kehidupan 

rohani dan tidak 

memerlukan siapapun 

untuk memberitahukan 

kepadanya bagaimana 

menjalani hidupnya. 

Bob telah bercerai dua kali 

dan Jennifer tidak pernah 

menikah. Bob memberikan 

pengaruh yang stabil dan 

berpengalaman yang 

disukai Jennifer sehingga 

menjaga hubungan tetap 
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romantis dan hidup 

bersama-sama adalah 

pilihan mereka. Mereka 

merasa tidak perlu buru-

buru untuk menikah secara 

resmi. 

Pada fase lain dalam hidup 

kami, Candy dan saya akan 

membahas hal hidup 

bersama tanpa ikatan 

pernikahan (kumpul kebo) 

secara langsung atau 

mungkin bahkan menjaga 

jarak dari mereka karena 

masalah itu, tetapi hal itu 
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tidak lagi terjadi. Jadi kami 

makan malam, bermain 

tenis, dan membahas hal-

hal rohani bersama 

Jennifer. Tidak lama 

kemudian Candy dan 

Jennifer mulai membaca 

Alkitab bersama-sama. 

Kehausan Jennifer akan 

Tuhan nampak jelas, tetapi 

semakin ia bertumbuh 

dalam imannya, Bob 

menjadi semakin tidak 

nyaman. Kami tidak 

menghabiskan banyak 
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waktu dengan mereka, 

tetapi ketika kami 

menghabiskan waktu 

bersama, sangat jelas 

bahwa Jennifer sering 

mempelajari Alkitab 

dengan sendirinya. Suatu 

hari, , Jennifer datang pada 

kami dan mengecewakan 

Bob dengan berkata, “Saya 

pikir bahwa Bob dan saya 

harus berhenti 

berhubungan seks.” 

Jennifer adalah orang yang 

blak-blakan. 
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Saat kami bertanya tentang 

mengapa dia mengambil 

keputusan itu, dia 

menyalahkan Tuhan. Dari 

membaca Alkitab dia 

sampai pada kesimpulan 

bahwa seks adalah berkat 

yang disediakan untuk 

pernikahan dan ia dan Bob 

tidak menikah, mereka juga 

tidak pernah berniat untuk 

menikah. Mereka hidup 

bersama sebagai pasangan 

yang melakukan hubungan 
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seksual tanpa memiliki 

ikatan pernikahan. 

“Apa yang akan kamu 

lakukan?” Tanya Candy. 

Dia berpikir sejenak dan 

berkata, “Tidak mungkin 

jika kami hidup dalam satu 

rumah yang sama dan tidak 

berhubungan seks, jadi saya 

pikir saya harus pindah.”  

“Itu adalah langkah yang 

cukup berani. Apa kamu 
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yakin ingin melakukan itu?” 

Saya bertanya.  

Saya tidak akan pernah 

melupakan respons 

Jennifer, “Jika kamu adalah 

orang yang menyuruh saya 

pindah, itu akan berbeda, 

tetapi ketika Tuhan 

memberitahu saya sesuatu, 

saya tahu saya harus 

melakukannya.”  

Jennifer dan Bob berpisah. 

Hal itu tidak hanya 

menyakiti hati Bob, tetapi 
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ternyata lebih daripada 

yang kami sadari, hal itu 

juga melunakkan hatinya, 

mengizinkannya untuk 

memulai pencarian rohani. 

Dia juga mulai membaca 

Alkitab dan membongkar 

agama yang ia bentuk 

sendiri yang biasanya dia 

gunakan untuk mengusir 

orang-orang rohani. 

Awalnya tidak jelas apakah 

minat baru dalam hal-hal 

rohani ini bertujuan untuk 

membuat dirinya kembali 
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ke Jennifer atau tidak. 

Namun seiring dengan 

berjalannya waktu dan 

hubungan mereka yang 

tidak pulih, Bob masih 

menunjukkan 

pertumbuhan rohani dan 

pribadi.  

Baik Bob maupun Jennifer 

terus melanjutkan 

perjalanan rohani mereka. 

Karena hubungan Candy 

dan saya dengan mereka 

adalah biasa, tidak satupun 

dari mereka yang 
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mengembangkan 

ketergantungan pada kami 

dalam perjalanan awal 

rohani mereka. Kami tidak 

menghabiskan berjam-jam 

berbagi hikmat kami atau 

menjawab pertanyaan-

pertanyaan. Kami selalu 

mengarahkan mereka 

untuk kembali ke Alkitab 

dan Allah sebagai sumber 

utama pertumbuhan 

mereka. Pengalaman-

pengalaman awal rohani 

mereka memberi mereka 
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kepercayaan dalam 

mendengar dari Allah. 

Sebagai orang Kristen, kita 

tahu banyak tentang Alkitab 

dan dapat berbagi hikmat dan 

wawasan dalam perjalanan 

rohani, tetapi kita sering 

mengabaikan fakta bahwa 

berbagi ini dapat 

mengembangkan 

ketergantungan yang 

melumpuhkan proses 

pelipatgandaan. Mungkin perlu 

waktu bertahun-tahun bagi 

beberapa orang untuk 
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mendapatkan pengetahuan 

Alkitab dan pengalaman yang 

Anda miliki. Namun apakah 

memperoleh pengetahuan 

adalah tujuannya? Jika hal itu 

adalah apa yang dibutuhkan 

sebelum murid dapat 

memuridkan, tidak heran 

sekarang ini ada lebih banyak 

orang yang menuju neraka 

daripada dalam sepanjang 

sejarah umat manusia. 

Ada ilusi kendali di antara 

orang-orang Kristen. Pendapat 

umum orang-orang Kristen 
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mengasumsikan bahwa kita 

memerlukan seorang ahli 

materi yang terlatih untuk 

memuridkan, agar menghindari 

pengalaman negatif tertentu, 

yaitu bid’ah. Humor dalam hal 

ini adalah bahwa kita telah 

melatih para ahli materi di 

sepanjang sejarah dan kita 

tidak menghindari bid’ah. 

Faktanya, survei sepintas 

sejarah gereja mengungkapkan 

bahwa sebagian besar ajaran 

sesat dalam dua ribu tahun 

terakhir bersumber dari para 
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pendeta terlatih dan bukan 

yang tidak terlatih. 

Terlalu sering pernyataan 

bid'ah ini dibawa oleh mereka 

yang mengabaikan atau kurang 

mengetahui tentang sejarah 

kabar baik. Penyimpangan 

agama Kristen bersumber dari 

para akademi yang di dalamnya 

berkuasa cara pikir Yunani. 

Ketika seseorang menolak 

untuk menerima ketegangan 

yang diungkapkan dalam 

Alkitab, hal itu mengarah pada 

usaha pembedahan hal-hal 
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yang tak terbatas dengan 

menggunakan logika terbatas. 

Hal itulah yang melahirkan 

bid'ah. Beberapa hal tidak 

mungkin untuk dijelaskan 

(Ulangan 29:29). 

                                                                           

DARI PENGAJAR MENJADI 

PERANCANG PEMBELAJARAN  

Pengajaran perlu dilakukan 

dengan dinamika baru. Kita 

harus bergerak dari 

perdagangan transfer informasi 
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dan sebaliknya menjadi 

perancang pembelajaran. Jika 

orang tidak bertindak atas 

kesimpulan kita, kita perlu 

berhenti memberitahu mereka 

apa yang harus dipikirkan. 

Lebih baik lagi, jika kita ingin 

mempengaruhi orang lain 

dengan kebenaran, maka 

mengapa tidak mulai 

menyarankan garis besar apa 

yang seharusnya mereka 

pikirkan? Sekali lagi ini adalah 

definisi baru pengajaran: 
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membantu orang membuat 

makna. 

Ketimbang menggunakan 

strategi deduktif yang 

menyatakan kesimpulan kita, 

kemudian menghabiskan 

waktu untuk membelanya, 

mengapa tidak membawa 

orang ke situasi yang sangat 

dekat dengan mereka dengan 

informasi baru yang 

menciptakan ketidaknyamanan 

dalam paradigma mereka? Saya 

telah menghabiskan berjam-

jam membela eksklusivitas 
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Kekristenan. Apa yang pernah 

saya lakukan tidak sebanding 

dengan saat-saat saya 

membawa orang-orang kepada 

Yohanes 14:6 dan kami 

membacanya bersama-sama. 

Yesus berkata, “Akulah jalan, 

kebenaran, dan hidup. Tidak 

ada seorang pun yang datang 

kepada Bapa, kalau tidak 

melalui Aku.” Saya selalu 

kagum pada respons yang saya 

dapatkan. Mereka akan 

menerima kebenaran itu dari 

Yesus, tetapi berdebat dengan 
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saya. Mungkin itu sebabnya 

Yesus berkata, “Domba-

domba-Ku mendengarkan 

suara-Ku” (Yohanes 10:27). 

Saya memiliki keyakinan 

tinggi dalam pemahaman saya 

akan fakta-fakta, budaya, 

sejarah, dan teologi yang 

terkandung di dalam Alkitab. 

Saya membayar banyak uang 

untuk pendidikan saya, 

sehingga seharusnya tidak 

mengejutkan kalau saya suka 

menampilkan pengetahuan itu 

dan menyuguhi orang-orang 
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dengan pemahaman saya akan 

detail-detail alkitabiah. 

Kebenarannya adalah, berbagi 

pengetahuan adalah tidak 

begitu efektif dalam 

mengkatalisasi perubahan 

dalam kehidupan manusia. 

Akan tetapi, ketika saya 

menyerahkan kursi saya di 

tempat istimewa dan 

membiarkan mereka duduk di 

sana sehingga mereka dapat 

bertemu langsung dengan 

Allah, sesuatu yang 

menakjubkan terjadi. Mereka 
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tidak bergantung pada saya 

untuk jawaban-jawaban atas 

pertanyaan mereka. Mereka 

mendapatkan pengetahuan 

langsung dari Allah. Faktor 

pemberdayaan adalah luar 

biasa ketika kita membiarkan 

orang mengetahui bahwa 

mereka dapat memiliki 

hubungan langsung dengan 

Tuhan tanpa memiliki semua 

pengetahuan “rahasia” tentang 

Alkitab. Kadang-kadang 

rasanya seolah-olah kita telah 

menciptakan Gnostisisme 
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(salah satu ajaran sesat yang 

mengajar bahwa beberapa 

orang khusus punya 

pengetahuan tersebunyi) baru 

hanya untuk membiarkan 

orang-orang tetap di tempat 

mereka. Kita menolak bid'ah 

ribuan tahun yang lalu! 

Ada kebebasan dan 

kekuatan ketika saya keluar 

dari pola pikir pelayanan pra-

Reformasi dan menolak untuk 

menciptakan ketergantungan 

pada individu atau lembaga. 

Sulit untuk mengajar orang 
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untuk berhubungan dengan 

dan bergantung pada Allah 

tanpa menciptakan 

ketergantungan duniawi, tetapi 

hal itu mungkin. 

Bahkan Socrates, filsuf 

besar Yunani, berkata, “Saya 

tidak bisa mengajar apapun 

pada siapa pun, saya hanya bisa 

membuat mereka berpikir.” Dia 

mengerti apa yang kebanyakan 

dari kita tidak mengerti. 

Menjawab pertanyaan tidaklah 

mengubah. Hal itu mungkin 

adalah transfer informasi, 
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tetapi hal itu tidak membuat 

perubahan mendasar di dalam 

diri orang. 

Para guru besar dari dunia 

tahu kekuatan pertanyaan. 

Mereka tahu bahwa jika guru 

melakukan semua pekerjaan, 

akan sedikit perubahan 

kehidupan terjadi. Namun 

ketika siswa melakukan 

sebagian besar pekerjaan, 

sesuatu yang signifikan akan 

terjadi. 
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Sebagian besar dari kita 

para ahli materi ditimpa 

kutukan pengetahuan. Kita 

terlalu yakin dan keliru 

menganggap bahwa orang lain 

akan mendapatkan kepastian 

melalui tindakan kita. Atau 

setidaknya kita menganggap 

bahwa mereka memiliki pola 

konseptual, kosakata, dan 

pandangan dunia yang akan 

memungkinkan mereka untuk 

memahami. Namun seringkali, 

pendengar tidak menarik 

kesimpulan yang sama seperti 
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kita karena ia tidak memiliki 

genetika, pendidikan, 

kepribadian, perspektif, atau 

informasi yang sama seperti 

yang kita punya. 

Jika kita akan mendapatkan 

kembali momentum menuju 

Amanat Agung, kita sangat 

membutuhkan pertobatan dari 

kepercayaan berlebihan yang 

kita miliki dalam diri kita 

sebagai pengajar. Kita adalah 

bagian kecil dan terbatas dari 

skema ilahi besar. Kita harus 

melakukan bagian kita, tetapi 



 

478 

 

tidak menganggap bahwa kita 

lebih kuat daripada kita 

sebenarnya.  

Ketika anak-anak saya 

masih kecil kami 

membelikan mereka 

walkie-talkie. Saya memiliki 

empat anak, sehingga 

selama bertahun-tahun 

kami membeli beberapa 

set. Satu hari yang berhujan 

ketika mereka berada di 

hari-hari sekolah kelas 

akhir, karena bosan, 

mereka menemukan 
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beberapa potongan set 

walkie-talkie dari masa 

lampau. Setelah mengambil 

baterai dari remote TV, 

mereka mulai bermain. 

Satu-satunya masalah 

adalah bahwa mereka 

masing-masing memiliki 

dua jenis walkie-talkie yang 

berbeda. Mendengarkan 

mereka duduk di kamar 

tidur mereka untuk menguji 

walkie-talkie mereka 

menjadi cukup lucu. 
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“Bisakah kamu 

mendengarku?” 

“Tidak melalui walkie-

talkie.” 

Sekarang dengan suara 

yang lebih keras, “Bisakah 

kamu mendengarku sekarang?” 

Dan hal itu terus berlanjut 

sampai volume maksimal 

suara walkie-talkie diraih. 

Mereka memiliki masalah 

dan mungkin Anda sudah 

menebak apa itu. Walkie-
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talkie yang mereka gunakan 

berada di frekuensi yang 

berbeda. Tidak peduli jika 

tombol-tombol volume di 

walkie-talkie ditekan 

menjadi volume maksimum 

karena berada di frekuensi 

yang berbeda berarti 

mereka tidak akan 

terhubung. Jumlah daya 

sebesar apapun tidak akan 

membuat perbedaan. 

Apakah delusi keagungan 

(anggapan bahwa kita lebih 

besar daripada kita yang 
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sebenarnya) atau gairah naif 

yang menyebabkan kita untuk 

menganggap kekuatan yang 

lebih banyak daripada yang 

benar-benar kita miliki? 

Pahlawan-pahlawan kita 

bergairah, cerdas secara 

teologis, dan cerdas media. 

Mereka adalah para 

komunikator luar biasa. 

Menjadi seperti mereka adalah 

harapan rahasia setiap 

mahasiswa/i teologia. Saya 

tahu karena saya dulunya 

seperti itu. Namun Yesus tidak 
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memanggil kita untuk menjadi 

komunikator. Dia memanggil 

kita untuk menjadi pembuat 

murid. Saya merindukan saat 

pahlawan kita adalah mereka 

yang mengkatalisasi generasi 

yang berlipat ganda sendiri dari 

murid yang memuridkan murid, 

bukan hanya orang-orang yang 

sangat berbakat yang dapat 

menarik perhatian kita selama 

satu jam. 

Apa artinya untuk 

berpindah dari transfer 

informasi ke model desain 
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pembelajaran? Ada beberapa 

praduga awal. Pertama, mulai 

dari pikiran/pandangan pelajar, 

bukan dari pikiran/pandangan 

kita; kedua, biarkan mereka 

yang memimpin rencana; dan 

ketiga, izinkan mereka untuk 

menjadi pencipta, bukan kita. 

 

MULAI DARI PELAJAR 

Di mana lagi Anda akan mulai 

jika tidak dari 

pikiran/pandangan pelajar? 
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Anggapan seperti itu sangat 

sederhana, tetapi ketika kita 

menginjili, kita sering gagal 

untuk memastikan pandangan 

seseorang, konsep otoritas, dan 

sejarahnya dengan agama 

sebelumnya. Kita ingin tahu apa 

yang mereka pikirkan tentang 

Yesus. Adalah bagus jika kita 

menjelajahi sejarah mereka 

sebagai titik lompatan yang 

baik, tetapi biasanya tidaklah 

demikian. Kepentingan kita 

biasanya berfokus pada 
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menemukan celah untuk 

menjelaskan fakta salib.  

Memulai dari pelajar berarti 

menggunakan bahasa yang 

mereka bisa mengerti. Orang-

orang Kristen perlu berbicara 

tentang perjalanan rohani 

mereka dalam bahasa yang bisa 

dimengerti oleh rata-rata orang 

yang tidak pergi ke gereja. 

Penggunaan kita akan bahasa 

“orang dalam” 

mengkomunikasikan 

imperialisme budaya. Tidak 

mengherankan bahwa orang-
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orang pra-Kristen alergi 

terhadap kita. Apakah Anda 

pernah mencoba untuk 

mengaudit kosakata Anda 

untuk melihat sindiran 

alkitabiah apa yang Anda 

gunakan yang tidak umum 

digunakan? Darah Yesus sayang 

kepada kita karena mewakili 

pengorbanan untuk manusia 

yang tidak layak. Namun 

ungkapan itu sendiri terdengar 

kotor bagi mereka yang ada di 

luar budaya gereja kita. Contoh 

sederhananya adalah 
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Perjanjian Lama dan Perjanjian 

Baru. Rata-rata orang yang buta 

Alkitab tidak tahu apa 

Perjanjian Lama itu. Tes lakmus 

seharusnya apakah Anda bisa 

menjelaskan apa yang Tuhan 

sedang lakukan di dunia ini 

dengan menggunakan bahasa 

yang dimengerti oleh orang-

orang yang jauh dari Allah. 

 

BIARKAN PELAJAR MEMIMPIN 

RENCANA 
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Satu-satunya yang datang ke 

situasi belajar dengan 

kebutuhan adalah pelajar. Allah 

tidak memiliki kebutuhan untuk 

dihubungkan, kebenaran tidak 

memiliki kebutuhan untuk 

dipercayai, dan pengajar tidak 

memiliki kebutuhan untuk 

mengajar. Karena pelajar yang 

membawa kebutuhan, 

lingkungan harus dirancang 

untuk memungkinkan mereka 

memimpin rencana.  

Lingkungan pembelajaran 

perlu disusun sedemikian rupa 
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sehingga pelajar memimpin 

rencana dan juga adalah orang 

yang melakukan paling banyak 

pekerjaan. Pemberian makan 

dengan paksa (dengan 

menggunakan ahli materi) 

menyebabkan banyak 

kepasifan pada pelajar. Mode 

penyampaian informasi yang 

biasa tidak pernah menentukan 

kualitas tanah di mana benih 

(informasi) ditanam. 

Memberikan pelajar 

kesempatan untuk memimpin 

rencana mengekspos kualitas 
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ketertarikan rohani. 

Pertanyaan pelajarlah yang 

perlu dijawab. Jika tidak ada 

pertanyaan, maka kita mungkin 

bekerja dengan orang yang 

kurang tepat. 

 

MENGIZINKAN PELAJAR 

MENJADI PENCIPTA  

Dalam lingkungan belajar, 

energi pelajar adalah tes 

lakmus yang baik yang 

menentukan apakah materi 
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pelajaran dan kebutuhan 

pelajar adalah sejalan. 

Pertanyaan pelajar merupakan 

ukuran yang baik dari energi 

itu. Proses penemuan ini 

dirancang untuk 

memungkinkan pelajar 

berkonsentrasi pada Alkitab 

dan menarik kesimpulan yang 

dia rela untuk bertindak. 

Karena rata-rata orang 

menerima kesimpulannya 

sendiri dengan lebih siap dan 

lebih dalam daripada 

kesimpulan yang diberikan 
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kepadanya, efisiensi dalam 

proses pembelajaran menuntut 

kita menciptakan situasi di 

mana orang dapat mengambil 

kesimpulannya sendiri. Saya 

selalu dibuat kecil oleh orang-

orang yang dimuridkan ke 

dalam keluarga Allah. Mereka, 

ketika dihadapkan dengan 

kebenaran, tidak malu-malu 

untuk mengungkapkan 

pernyataan-pernyataan 

ketaatan yang bisa menantang 

kebanyakan pengikut Kristus. 
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KESIMPULAN 

Kita perlu mendengarkan 

Yesus. Yesus berkata, “Ajarkan 

untuk menaati!” Upaya-upaya 

pemuridan kita harus bertujuan 

pada ketaatan, bukan 

pengetahuan. Kita tidak perlu 

lebih banyak pengajar; kita 

perlu lebih banyak perancang 

pembelajaran untuk 

membangun pengalaman-

pengalaman pemuridan 

akuntabel  (pemuridan dengan 

pertanggungjawaban yang 
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dapat diminta) yang berfokus 

pada ketaatan.  

Jika kita akan mengundang 

orang untuk membaca Alkitab 

dan menemukan apa yang 

Tuhan katakan tentang 

kehidupan, kita perlu 

memberikan titik awal dalam 

Alkitab. Kita perlu tahu 

hambatan-hambatan utama 

yang ada antara orang yang kita 

mau  hubungi dan Allah 

Pencipta. 
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Pemuridan berlipat ganda 

yang berfokus pada ketaatan 

dan berbasis penemuan telah 

menggerakkan Shoal Creek 

(gereja penulis) ke arah 

pelajaran yang demikian. Tidak 

ada ahli materi di sana untuk 

menjawab pertanyaan setiap 

orang. Kita telah memiliki 

proses sederhana dan berulang 

yang memberikan kesempatan 

semua peserta untuk belajar, 

mengulang, dan 

melipatgandakan hidup 

mereka pada orang lain.  
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Shoal Creek telah 

mengidentifikasi delapan 

pertanyaan yang perlu 

disampaikan ketika memilih 

bagian-bagian dari Alkitab 

untuk seseorang baca dan 

dengar dari Allah: 

1. Dari mana segala sesuatu 

berasal? 

2. Apakah ada arti dari hidup 

ini? 
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3. Siapa yang saya dengarkan 

untuk nasihat otoritatif tentang 

kehidupan? 

4. Apakah sejarah manusia 

memimpin ke suatu arah, atau 

apakah semua sia-sia karena 

kematian adalah akhirnya? 

5. Di mana kita melihat untuk 

menentukan apa yang baik atau 

buruk, benar atau salah? 

6. Mengapa saya tidak pernah 

merasa cukup baik? 
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7. Siapakah Yesus dan 

bagaimana saya harus 

memahami Dia dalam 

hubungan dengan Allah? 

8. Apakah bagian saya dalam 

apa yang Tuhan lakukan di 

dunia ini? 

Dari pertanyaan-

pertanyaan ini kami telah 

menyusun rute melalui Alkitab 

yang dimulai dengan menjawab 

pertanyaan-pertanyaan ini. 

Dengan meminta orang untuk 

datang dan membaca Alkitab 
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dan mencari tahu apa yang 

Tuhan katakan tentang 

kehidupan, kami melihat 

mereka mulai berhubungan 

dengan Allah seperti seorang 

anak yang berhubungan 

dengan seorang ayah dan 

melanjutkan perjalanan 

seumur hidup menjadi murid 

yang memuridkan murid. 

Bahkan, kami menemani orang-

orang dalam tujuh perjalanan. 

Pada bagian 2 dari buku ini, bab 

5-8 menceritakan kisah dari 

rencana Shoal Creek, 
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bagaimana rencana itu 

berkembang (bab 5), 

bagaimana rencana itu bekerja 

(bab 6), tujuh perjalanan 

menjadi seorang murid yang 

memuridkan murid (bab 7), dan 

pelajaran untuk para pemimpin 

(bab 8). 
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Bagian Dua 

 

Solusi 
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5 
GEREJA 

HIBRIDA 

CARA SEBUAH GEREJA 

LOKAL MENEMUKAN 

PEMURIDAN BERLIPAT 

GANDA 
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Semuanya dimulai dari mimpi. 

Meskipun saya seorang lulusan 

Seminari Teologis Dallas, 

sebuah sekolah di mana 

sebagian besar lulusan secara 

teologis menentang mimpi 

ketika hal itu berhubungan 

dengan Tuhan, saya bermimpi 

tentang Tuhan yang sangat 

aktif.  

 Sejak awal berdirinya 

Gereja Komunitas Shoal Creek, 

saya berdoa secara teratur 

untuk 300 ribu orang yang 

tinggal sepanjang area tiga 



 

505 

 

puluh menit berkendara dari 

tempat ibadah kami. (Karena 

kami telah mengubah lokasi 

kami, sekarang kami berdoa 

untuk 2,3 juta orang di wilayah 

metro Kansas City.) Saya 

membaca 1 Timotius 2 dan 

memohon kepada Allah, “Hati-

Mu adalah untuk melihat 

mereka datang kepada-Mu. 

Bagaimana caranya saya 

mendapatkan perhatian 

mereka? Bagaimana saya bisa 

meyakinkan mereka bahwa 

Shoal Creek adalah tempat 
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yang aman untuk 

mengeksplorasi pesan yang 

sangat sensitif?” 

 Kami baru saja 

memperoleh apa yang saya 

rasa bisa menjadi katalis untuk 

lonjakan tiba-tiba dalam 

pertumbuhan yang telah saya 

doakan. Setelah pengejaran 

kami selama empat tahun, 

Allah akhirnya menyediakan 

bagi kami sebuah bangunan 

gereja tua yang terletak kurang 

dari satu mil dari persimpangan 

I-35 dan I-435 di pinggiran utara 
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Kansas City, menyediakan tiga 

bahan baku untuk bangunan 

gereja yang bagus—lokasi, 

lokasi, lokasi. 

Selama proses ini saya 

telah membaca buku Roland 

Allen The Spontaneous 

Expansion of the Church and 

the Causes which Hinder It 

(Perluasan Gereja Secara 

Spontan dan Hal-Hal yang 

Menghambatnya).  

Allen menyarankan bahwa 

jika strategi kita tidak bisa 
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mencapai apa yang Yesus 

perintahkan untuk kita lakukan, 

maka kita harus mengubah 

strategi kita. Hal ini mungkin 

telah menjadi pendorong 

utama untuk situasi yang saya 

akan alami. Pikiran ini terus 

berputar di kepala saya dan 

berdebar di hati saya saat 

mimpi dimulai. 

Dalam mimpi itu, Tuhan 

menjawab doa saya. Tiga ratus 

ribu orang turun ke gereja 

Shoal Creek pada hari Minggu 

pagi. Pada awalnya hal itu luar 
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biasa—keluarga-keluarga 

masuk ke dalam mobil, ibu-ibu 

yang menjadi orangtua tunggal 

membawa anak-anaknya, 

orang-orang keluar dari bar, 

penari-penari eksotis baru 

selesai bekerja, para pekerja 

rakitan datang ke ibadah gereja 

ketimbang pergi sarapan, 

pemandangan kemanusiaan 

yang indah dalam mencari 

Tuhan. 

Namun kemudian mimpi 

itu berubah menjadi mimpi 

buruk. Kansas City, seperti 
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kota-kota lainnya, tidak 

memiliki infrastruktur untuk 

menampung 300 ribu orang 

dalam satu tempat. Jadi lebih 

cepat daripada yang saya 

bayangkan, kemacetan lalu 

lintas yang padat terjadi. Pita-

pita beton menjadi bengkok 

dan rusak, lautan mobil 

bergerak kurang dari kecepatan 

siput karena sistem jalan raya 

tidak memfasilitasi mereka 

semua untuk pergi ke tempat 

kecil ini. Realitasnya, kami 

hanya dapat menampung 450 
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mobil dan 1.200 orang pada 

satu kali waktu! 

Kemacetan lalu lintas 

begitu menjengkelkan sehingga 

alih-alih bertahan, orang 

berbalik dan kemudian pulang. 

Api gairah rohani dipadamkan 

oleh infrastruktur yang tidak 

memadai. Massa manusia 

dicegah untuk berhubungan 

dengan tempat yang akan 

memelihara ketertarikan 

rohani mereka.  
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Mimpi yang berubah 

menjadi mimpi buruk 

mengungkapkan bahwa 

strategi saya dan doa saya tidak 

cocok. Pada tahun 1995, 

sekelompok kecil orang yang 

nantinya menjadi komunitas 

Shoal Creek pergi ke sebuah 

konferensi di South Barrington, 

Illinois, untuk belajar tentang 

membangun sebuah gereja 

untuk orang-orang yang jauh 

dari Tuhan. Kami bersemangat 

karena kami semua pernah 

mendapatkan pengalaman 
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pelayanan penginjilan di 

perguruan tinggi. Harapan kami 

adalah untuk memulihkan 

gairah rohani dalam 

menjangkau dan memuridkan 

orang-orang yang belum 

terhubung dengan Tuhan. 

Mendengar seruan berapi-

api Bill Hybels untuk 

membangun sebuah gereja 

untuk orang-orang yang tidak 

bergereja menyalakan api yang 

masih membakar sampai hari 

ini. Kelompok ini telah 

bertumbuh, terutama melalui 
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pertumbuhan konversi. Kami 

tidak membuat banyak orang 

Kristen tertarik karena kami 

tidak melakukan ibadah musik 

pada hari Minggu. Selama 

delapan tahun kami setia 

melakukan strategi itu, 

mengundang teman-teman 

kami, tetangga, dan rekan 

sekerja untuk bergabung 

dengan kami dalam mengejar 

sebuah perjalanan rohani.  

Seperti yang saya sebutkan 

di awal buku ini, buku ini 

lebih seperti jurnal 
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ketimbang manual. Saya 

tidak bermaksud untuk 

meyakinkan Anda untuk 

menjadi seperti kami 

dalam apa dan bagaimana. 

Keputusan taktis kami 

didorong oleh beberapa 

kesimpulan strategis yang 

sangat jelas. Kesimpulan-

kesimpulan itu adalah 

alasan dari siapa kami, 

siapa pendengar kami dan 

apa yang kami lakukan. 

Energi yang Anda mungkin 

mau yakinkan bukanlah 
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melakukan hal-hal seperti 

yang kami lakukan, tetapi 

untuk mempertimbangkan 

berpikir secara berbeda. 

Lagi pula kami tidak berada 

pada daftar gereja-gereja 

yang bertumbuh paling 

cepat di Amerika, jauh dari 

itu! Kami tidak memiliki 

angka yang akan 

mengesankan siapapun. 

Meskipun kami ingin 

mengalami perintisan 

gereja Amerika yang 

sukses dan bertumbuh 
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pesat, Tuhan telah 

memberkati kami dengan 

pertumbuhan kecil yang 

stabil. 

Harapan saya adalah untuk 

membantu Anda 

memahami bagaimana 

kami membawa Amanat 

Agung dan 

menerapkannya pada 

lingkungan budaya. 

Mengapa kami melakukan 

apa yang kami lakukan 

adalah penting, bukan 

teknik atau strategi yang 
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kami gunakan untuk 

melaksanakannya. 

Friedrich Nietzsche 

berkata, “Orang yang 

memiliki alasan untuk 

dihidupi dapat 

menanggung hampir 

segalanya.” Itulah harapan 

dan rencana saya, untuk 

membawa Anda ke 

mengapa (alasan). 

Dari awal kami sangat jelas: 

kami tidak memberi makan 

orang (tidak membuat mereka 

bergantung pada kita tentang 
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Firman Tuhan), kami mengajar 

mereka untuk makan sendiri 

(belajar/menelaah Firman 

Tuhan sendiri). Ketika saya 

berpikir tentang anak-anak 

remaja saya berdiri di dapur 

meminta untuk disuapi, saya 

tidak bisa membantu, tetapi 

merasa bahwa hanya orang tua 

paling buruk yang akan 

menyuapi mereka. Remaja 

cukup tua untuk makan sendiri; 

jika mereka tidak memiliki 

keterampilan itu, maka sudah 
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saatnya untuk mengajar 

mereka. 

Saya tahu Anda akan 

melontarkan ayat-ayat Alkitab 

pada saya yang berbicara 

tentang memberi makan 

domba-domba-Nya, atau 

seperti The Voice 

menerjemahkan ayat-ayat itu, 

“Perhatikanlah domba-domba-

Ku" “gembalakan domba-

domba-Ku, "dan “rawatlah 

domba-domba-Ku "(Yohanes 

21:15-17). Namun bisakah saya 

meminta Anda untuk berpikir 
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bersama saya sebentar tentang 

apa artinya itu?  

Apa yang kita lakukan di 

gereja-gereja kita adalah 

membagi-bagikan muntahan 

kebenaran setiap hari Minggu 

dengan kedok pengajaran. 

Seolah-olah seseorang 

mengunyah makanan untuk 

kita untuk membuatnya lebih 

mudah dicerna dan kemudian 

mencedoknya keluar agar kita 

bisa melahapnya. 
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Apakah itu yang 

dimaksudkan Yesus ketika Dia 

berbicara kepada Petrus? 

Apakah gembala membawa 

domba ke padang, menarik 

rumput dengan tangannya, dan 

mengunyahnya menjadi lendir 

hijau lengket? Apakah dia 

menaruh campuran hijau 

berlendir itu ke dalam botol 

atau mangkuk kecil kemudian 

membuka mulut domba dan 

menuangkannya ke dalam 

mulut domba? Tentu saja tidak! 
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Apa yang Yesus katakan 

kepada Petrus dalam Yohanes 

21 tidak mendukung gambaran 

itu sama sekali. Gembala 

membawa domba ke tempat 

makanan, dan domba makan 

sendiri. “Gembalakanlah 

domba-domba-Ku” (KJV) 

adalah lebih mirip dengan 

“menunjukkan kepada 

mereka,” “membantu mereka 

cara menemukan,” atau 

“mengajar mereka untuk 

memberi makan diri sendiri” 
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daripada gambaran yang kita 

miliki saat ini. 

Kita menciptakan 

ketergantungan yang sangat 

besar ketika kita menyiratkan 

bahwa kita memberi makan 

orang. Dunia gereja terguncang 

saat Bill Hybels mengatakan, 

“Kita telah membuat 

kesalahan.”1 Hal ini bukan 

sebuah penolakan dari Gerakan 

Pencari (pola gereja yang diatur 

agar nyaman untuk orang yang 

belum percaya pun), tetapi 

adalah pengakuan yang setiap 
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gereja harus berani buat. 

Willow Creek mengajarkan 

orang untuk bergantung pada 

gereja untuk pertumbuhan 

rohani utama mereka dan 

kemudian tidak dapat 

memenuhi janji itu. Tidak ada 

gereja yang bisa memenuhi 

janji itu.  

Ketika Anda membuat 

ketergantungan pada orang 

atau lembaga untuk 

pertumbuhan rohani, Anda 

membuat Injil menjadi berat 

dan tidak bisa bergerak cepat. 
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Adalah sebuah ketidakadilan 

bagi Amanat Agung untuk 

memuat strategi Yesus dengan 

beban buatan manusia. Seperti 

yang Yesus ajarkan dalam 

Matius 23, ketergantungan kita 

bukan pada para rabi, bapa-

bapa, atau pengajar-pengajar, 

tetapi pada Allah sendiri.  

Kami dulu memiliki sebuah 

gereja atraktif klasik yang 

menemukan cara untuk 

menarik dunia non-percaya dan 

menjaga orang-orang Kristen 

tetap mengisi kursi-kurisi yang 
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ada. Sayangnya, strategi kami 

hanya bisa menampung enam 

sampai sepuluh ribu orang di 

gereja kami, jika kami benar-

benar kreatif. Kami pasti 

bersemangat dengan angka-

angka tersebut jika saya tidak 

meyakinkan orang agar berdoa 

untuk 300 ribu orang.  

Kami selalu mampu 

berpikir di luar strategi kami 

saat ini karena fungsi inti kami, 

memuridkan murid yang 

memuridkan murid, selalu 

mendorong strategi kami. Kami 
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secara teratur bertanya apa 

yang harus dilakukan, bukan 

hanya apa yang bisa kami 

lakukan. Bagaimana kami bisa 

menjangkau 300 ribu orang 

yang kami doakan? Setelah 

membaca semua buku terkini 

tentang strategi gereja, tanpa 

henti mencari di internet, dan 

membuat panggilan telepon 

yang tak terhitung jumlahnya, 

kami melakukan sebuah 

perjalanan untuk mencari tahu 

siapa yang bisa membawa kami 

kepada tujuan.  
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Saat kami memulai 

pencarian untuk model yang 

bisa dilakukan dalam 

memuridkan—suatu strategi 

yang akan memungkinkan kami 

untuk bertumbuh tanpa 

dibatasi oleh fasilitas atau 

ekonomi—kami menjelajahi 

semua strategi khas terkini. 

Pencarian kami menjadi benar-

benar mengecewakan karena 

pada setiap perhentian kami 

menabrak tembok. Apakah 

yang kami lakukan pada setiap 

hari Minggu tidak mudah 
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ditiru? Multi-situs, 

Pelipatgandaan Cepat Gereja, 

perintisan gereja tradisional, 

tempat-tempat bervideo, 

jaringan gereja rumah—semua 

itu memerlukan perubahan dari 

apa yang sudah cukup sukses 

dan tidak menjanjikan 

kesuksesan yang sama. 

Saya ingat meminta orang-

orang dalam Leadership 

Network (Jaringan 

Kepemimpinan) jika mereka 

bisa menunjukkan kepada kami 

sebuah gereja yang melakukan 
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multi-situs seperti kami. 

Mereka tidak bisa. Hal ini 

mungkin berbeda hari ini, 

tetapi kami jarang menemukan 

gereja seperti Shoal Creek. 

Bahkan, respons yang biasanya 

saya dapatkan ketika saya 

mengatakan, “Kami tidak 

melakukan ibadah musik pada 

hari Minggu” adalah, “Apa yang 

kalian lakukan?” 

Alih-alih menggunakan 

lagu-lagu penyembahan pada 

hari Minggu pagi, kami 

bernyanyi lagu-lagu terkini dari 
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grup U2, Coldplay, Black Eyed 

Peas, Lorde, Simple Plan, 

Mumford and Sons, dan orang-

orang lain yang bisa Anda 

sebutkan. Kami kesulitan untuk 

menjaga tim musik kami 

dipenuhi dengan musisi-musisi 

relawan yang berbakat dan 

vokalis yang kami butuhkan. 

Menutup tiga multi-situs 

bukanlah pilihan. Kami tidak 

dapat menemukan orang-

orang berbakat untuk 

melakukan musik langsung 

pada tempat-tempat ini. 
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Menghubungkan dengan 

internet atau menaruh musik di 

DVD dengan penundaan satu 

minggu tidak mendapatkan 

suasana dan rasa yang sama di 

sebuah ruangan. 

Karena pemikiran kami 

menyebabkan kami untuk 

memulai dari orang-orang yang 

tidak memiliki hubungan 

keluarga dengan Allah, kami 

menggunakan musik mereka 

dan masalah-masalah hidup 

mereka sebagai titik awal. Dari 

sana kami mengarahkan 
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kembali ke kebenaran Alkitab. 

Merupakan harapan kami 

bahwa pada setiap hari Minggu 

akan diadakan diskusi, bukan 

memberikan kesimpulan. 

BHOJPURI  

Sementara mengejar jalan ini, 

saya membuat catatan pada 

papan tulis karena saya tidak 

ingin meninggalkan jangkauan 

visual saya. Di sudut papan, 

saya menulis “Bhojpuri.” Hal itu 

adalah pengingat bahwa suatu 

hari nanti saya perlu untuk 
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mengeksplorasi cerita dari 

India bagian utara ini yang 

terdengar seolah-olah memiliki 

beberapa pembesaran angka-

angka penginjilan  di dalamnya. 

Frustrasi di setiap kesempatan 

membuat kata Bhojpuri ini 

menjadi lebih menonjol. Pikiran 

seperti, itu India atau itu bisa 

terjadi di sana, tetapi tidak di 

sini berputar-putar dalam otak 

saya. Namun putus asa adalah 

motivator yang luar biasa, jadi 

saya menelaah kisah itu untuk 

melihat apakah saya bisa 



 

536 

 

mengekspos pernyataan yang 

berlebihan dan menghapus 

kata Bhrojpuri ini dari papan 

tulis saya. 

Laporan yang saya baca 

tampak seolah-olah datang dari 

orang-orang yang dapat 

dipercaya. Laporan itu telah 

disusun oleh enam organisasi 

yang berbeda yang tidak 

memiliki kepentingan dalam 

memberikan kisah-kisah 

berlebihan kepada gereja. 

Jumlahnya tidak signifikan 

dalam beberapa hal tetapi 
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benar-benar luar biasa: 100 

ribu orang dibaptis pada tahun 

2007 saja. Minimal empat 

puluh ribu gereja yang mewakili 

minimal 1,5 juta orang dalam 

empat belas tahun! Ini adalah 

jumlah yang akan membuat 

bahkan orang yang paling 

skeptis mau melihatnya kedua 

kali, bahkan jika hanya untuk 

membantahnya. 

Segera kami menemukan 

beberapa nilai utama yang kami 

juga miliki dengan apa yang 

terjadi di Bhojpuri. Kami: 
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• bekerja dengan orang-orang 

yang tidak memiliki hubungan 

keluarga dengan Allah, 

memuridkan orang ke 

pertobatan/konversi dengan 

mengajak mereka membaca 

Alkitab ketimbang mencoba 

untuk menginjili mereka, 

• berfokus pada ketaatan 

dengan struktur yang akuntabel 

daripada pengetahuan, dan 

• mempercayai semua orang 

untuk menjadi pembuat murid. 
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Namun ini bukanlah gaya 

yang menarik, jadi kami 

bertanya-tanya apakah itu akan 

cocok dengan model kami. 

Apakah kami harus 

menghentikan apa yang kami 

lakukan dan mengubah arah? 

Sebuah periode kebingungan 

menimbulkan dan membentuk 

tanah subur dari mana kami 

akan mendengar lagi kata dari 

Allah. 
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TEST DRIVE (PERCOBAAN 

MENYETIR) 

Sebuah test drive sederhana 

menjadi renungan rohani 

dalam prosesnya. Mertua saya 

yang berusia delapan puluhan 

menginginkan sebuah mobil 

baru, meskipun tak satu pun 

dari mereka bisa menyetir pada 

saat itu! Anda tidak bisa 

berdebat dengan orang tua 

yang berusia depalapan 

puluhan lebih. Seorang teman 

memiliki mobil yang mertua 

inginkan, jadi kami 
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meminjamnya untuk test drive. 

Sampai hari itu, saya tidak 

pernah menyetir mobil hibrida. 

Menjadi orang yang 

praktis, ibu mertua saya ingin 

mampir ke toko grosir untuk 

membeli beberapa barang 

selama test drive, jadi saya 

parkir di luar pintu toko 

favoritnya dan menunggu 

sementara ia berlari ke dalam. 

Tiga puluh menit kemudian ia 

muncul dengan dua kantong 

belanjaan dan naik kembali ke 

kursi penumpang mobil hibrida. 
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Saat itulah drama dimulai. 

Saya tidak mematikan mobil 

karena mesin hibrida 

tampaknya tidak akan berjalan, 

jadi ketika ibu mertua saya 

kembali ke mobil, saya tidak 

harus menghidupkannya 

kembali. Ketika mobil mulai 

bergerak maju, ada sensasi 

yang aneh untuk mengalami 

pergerakan tanpa mendengar 

suara mesin berputar. Pasti 

aneh juga bagi wanita yang 

berjalan tepat di depan mobil 

yang bergerak. Untungnya, 
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remnya konvensional. Remnya 

bekerja sangat baik dan 

langsung beraksi, menciptakan 

bunyi berciut yang memekik 

begitu saya menekankan kaki 

saya ke pedal. 

Saya yakin tidak pernah 

terjadi pada wanita yang keluar 

dari toko itu bahwa mobil yang 

tidak mengeluarkan suara bisa 

menjadi ancaman bagi 

hidupnya. Dia dibesarkan di 

dunia di mana mobil 

mengeluarkan suara; mesin 

berputar ketika bergerak, dan 
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terutama ketika mobil bergerak 

dari posisi diam.  

Dunianya kini berubah! 

Paradigmanya yang lama telah 

membawanya ke dalam 

bahaya, dan kelangsungan 

hidupnya bergantung pada 

perubahan pemikiran dan 

perilakunya. Mobil hibrida yang 

memiliki baik mesin bensin 

yang berputar maupun mesin 

listrik tidak pernah memasuki 

dunianya. Dia tidak bisa lagi 

mengandalkan pada 

pendengarannya akan mobil 
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yang datang padanya. Dia 

sekarang harus memahami 

bahwa mobil dapat bergerak 

tanpa suara, didorong oleh 

mesin listrik. 

Momen itu melahirkan 

cara berpikir baru tentang 

bagaimana saya melakukan 

gereja. Seperti yang telah saya 

jelaskan, pada tahun 1994, saya 

memulai perjalanan untuk 

membangun model gereja 

Willow Creek. Setelah sebelas 

tahun, Shoal Creek mendekati 

delapan ratus orang dan 
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berkembang. Tidak 

memerlukan ahli matematika 

untuk mengetahui bahwa 

fasilitas kami saat ini segera 

mencapai tanggal kadaluwarsa. 

Setelah merintis gereja dari 

enam orang di ruang tamu 

saya, saya yakin bahwa saya 

hanya punya satu gereja yang 

dirintis di dalam diri saya. 

Kelangsungan hidup yang 

menjepit sementara 

membangun keluarga 

menyebabkan stres, kelelahan, 

dan penuaan. Hal itu seolah-
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olah saya telah berusaha untuk 

menyalakan api di bawah 

gereja dan kemudian 

menemukan bahwa semua 

korek api saya telah habis. 

Frustrasi ini mengkatalisasi 

sebuah perjalanan untuk 

menemukan strategi terukur 

yang akan mengurangi 

ketergantungan pada fasilitas 

dan memungkinkan kami untuk 

terus berpartisipasi dengan giat 

untuk melihat orang yang 

terhilang ditemukan.  
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Pengalaman saya dengan 

mobil hibrida dan prinsip-

prinsip yang diterapkan pada 

mobil itu membuat saya 

kembali ke Alkitab. Ini adalah 

membaca kembali bagi saya, 

yang membuatnya jauh lebih 

sulit. Tidak pernah saya lebih 

menyadari bias budaya yang 

saya bawa ke Alkitab. Bentuk-

bentuk yang telah berkembang 

selama berabad-abad harus 

ditundukkan kepada fungsi-

fungsi yang Alkitab jabarkan. 

Praktik-praktik yang Yesus 
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lakukan dalam Gerakan 

Pemuridan awal harus 

menghapus paradigma tradisi 

saya.  

Sekarang sebuah tabrakan 

suci dipersiapkan: sebuah 

strategi Alkitab yang giat untuk 

memuridkan yang akan berlipat 

ganda secepat virus, terlepas 

dari para pemimpin terlatih 

secara tradisional dan fasilitas 

yang memadai, dan sebuah 

gereja dengan hati giat untuk 

menjangkau mereka yang 

belum memiliki hubungan 
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dengan Bapa surgawi mereka 

melalui Anak-Nya. 

 

SEBUAH STRATEGI 

PEMURIDAN HIBRIDA 

Ketertarikan saya pada kisah 

Bhojpuri membuat saya 

menanyakan beberapa 

pertanyaan sulit dan membaca 

ulang beberapa bagian akrab 

dalam Alkitab, seperti Matius 

28. Pembacaan baru membuat 

wawasan baru. Tidak hanya 
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saya bertanggung jawab untuk 

memuridkan, tetapi murid-

murid saya bertanggung jawab 

untuk memuridkan juga. 

Sebuah kesimpulan halus yang 

mendalam! Jadi akibatnya, 

Amanat Agung mengharuskan 

saya untuk memuridkan murid 

yang memuridkan murid. 

Realitas yang 

menenangkan timbul dalam diri 

saya: metode adalah penting. 

Dalam proses pemuridan, jika 

saya akan memuridkan murid 

yang memuridkan murid, yaitu, 
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menaati Amanat Agung, saya 

perlu untuk memilih metode-

metode yang sederhana dan 

dapat diulang oleh orang-orang 

dengan kepribadian dan jenis 

karunia yang berbeda. Saya 

bertanggung jawab untuk 

membaptis murid-murid dan 

mengajarkan mereka untuk 

menaati Allah dengan metode-

metode yang mereka bisa 

gunakan untuk terus 

memuridkan murid yang 

memuridkan murid. 



 

553 

 

Jadi di Shoal Creek kami 

mengubah ukuran kami akan 

kesuksesan. Kami tidak lagi 

akan puas dengan hanya 

memuridkan. Semua kegiatan 

dan energi kami sekarang akan 

diukur dari pemahaman baru 

akan Amanat Agung. Hanya 

ketika murid-murid kami 

memuridkan murid, maka kami 

dapat mengatakan bahwa kami 

telah mencapai garis akhir!  

Kesadaran ini bersama 

dengan kisah Bhojpuri 

menciptakan tabrakan yang 
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sangat besar Bagaimana 

sebuah gereja yang 

berdasarkan menarik orang dan 

dirancang untuk memenuhi 

kebutuhan yang paling kuat 

cocok dengan strategi 

pemuridan yang viral? Dua 

strategi unik dan bersaing ada 

di samping satu sama lain, 

sebuah HIBRIDA! 

Ya, mobil yang saya 

kendarai yang hampir 

menabrak orang tak bersalah 

yang berbelanja di toko grosir, 

memberi saya inspirasi untuk 
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menempatkan dua strategi ini 

bersama. Mobil memiliki dua 

sumber daya yang unik di 

dalamnya, bensin dan listrik. 

Mesin bensin adalah teknologi 

lama yang dipahami dengan 

baik dan biasa digunakan. 

Mesin listrik, meskipun tidak 

baru, adalah aplikasi terkini 

untuk mobil dan khususnya 

kehadiran mesin bensin dan 

listrik bersama-sama dalam 

mobil yang sama. 

Kita mempercayai mesin 

bensin karena kita 
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mengenalnya, namun akhir-

akhir ini kita lebih sadar dari 

sebelumnya akan bahayanya 

untuk dunia kita. Jadi teknologi 

listrik telah dimasukkan 

bersama untuk menciptakan 

efisiensi yang lebih baik. Dua 

teknologi ini berbeda dalam 

setiap cara—prinsip di mana 

mereka dibangun, dinamika 

memproduksi listrik, bagian-

bagian dan prinsip-prinsip 

pemeliharaan. Namun semua 

itu bekerja bersama-sama saat 



 

557 

 

mereka melayani misi bersama, 

untuk menggerakkan mobil. 

Mobil hibrida menjadi 

sebuah metafora untuk Shoal 

Creek. Di satu sisi adalah model 

atraktif tua, seperti mesin 

bensin, yang mengundang 

orang setiap minggu untuk 

datang menemukan kehidupan 

yang selalu mereka telah 

inginkan. Di sisi lain model 

penanaman Injil, seperti mesin 

listrik, yang melengkapi orang 

untuk bergerak ke dalam 

lingkungan mereka, tempat 
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kerja, dan jaringan hubungan 

dengan kebenaran dari Yesus 

yang mengubah hidup.  

Di satu sisi, kami meminta 

orang untuk mengundang 

teman-teman mereka dengan 

giat; di sisi lain, kami melatih 

orang-orang untuk tidak 

menyebut Shoal Creek kecuali 

ditanya. Di satu sisi, kami 

memiliki struktur kelompok 

yang mengatur orang-orang 

yang belum berkenalan 

menjadi komunitas kecil yang 

berfungsi secara alkitabiah. Di 
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sisi lain, kami memanfaatkan 

hubungan-hubungan alami dan 

relasional untuk menanam Injil 

dalam kelompok yang berfokus 

pada ketaatan. 

Mengapa kami melakukan 

hal ini? Kami telah berdoa 

selama bertahun-tahun agar 

Allah mengizinkan kami untuk 

melihat 300 ribu tetangga kami 

datang untuk mengikuti Yesus. 

Saya diberikan hak istimewa 

untuk mengalami apa yang 

akan terlihat seperti doa yang 

dijawab dalam mimpi yang 
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dengan cepat menjadi mimpi 

buruk! Kami tidak bisa 

menangani jawaban atas doa-

doa kami. Jadi kami 

mengizinkan tabrakan suci 

terjadi dan memasuki dunia 

hibrida. Bagaimana kami 

melakukannya? Canggung pada 

awalnya. Pikiran Barat tidak 

bekerja dengan baik dalam 

ketegangan, tetapi dunia kita 

bertahan di tingkat atom hanya 

oleh ketegangan seperti itu. 

Jadi harapan kami adalah untuk 

menceritakan sebuah cerita 
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selama waktu cukup lama 

sampai orang mulai 

memahaminya.  

 

KURVA S 

Kami memutuskan untuk tidak 

menutup-nutupi hal ini seperti 

yang kami lakukan akan ide-ide 

baru lainnya. Sifat berlawanan 

dari Gerakan Pemuridan adalah 

sesuatu yang tidak bisa 

dipasarkan; hal itu harus 

ditangkap, tidak diajarkan. Jadi 

kami mengambil peran 
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revolusioner, dan memutuskan 

untuk berpikir tentang 

bagaimana kelompok teroris 

merekrut dan memasarkan diri 

mereka sendiri. 

Tidak diragukan lagi kata 

“teroris” adalah kata yang 

bermuatan politik, dan 

tindakan kekerasan yang 

mengerikan dilakukan oleh 

orang-orang dengan label ini 

hampir setiap hari. Terlepas 

dari horor teroris yang dibuat di 

dunia kita, mereka efektif 

dalam mengubah orang yang 
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kehilangan haknya menjadi 

peserta aktif, dari 

ketidakpuasan tinggi menjadi 

murid-murid yang bersedia 

mengikatkan bom untuk diri 

mereka sendiri. 

Mereka mencari ke seluruh 

dunia orang-orang yang tidak 

puas dan rentan untuk cara 

baru dan berbeda dalam 

menjangkau. Dalam langkah-

langkah kecil dan dapat dicapai 

mereka memuridkan dari 

ideologi mereka yang 

mengerikan. Dalam setiap 
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langkah orang memiliki 

langkah-langkah yang dapat 

dilakukan sehingga mereka 

benar-benar “menaati” cara 

berpikir mereka sebagai 

organisasi yang merekrut 

mereka. Namun Yesus 

mengatakan kepada kita untuk 

menjadi cerdik seperti ular dan 

tulus seperti merpati, dan kita 

akan melakukannya dengan 

baik untuk memperhatikan 

strategi perekrutan para teroris 

ini dan bukan taktik mereka. 
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Para akademisi telah lama 

memahami pendekatan ini. 

Frank Hairgrove, dalam 

desertasi PhD-nya pada tahun 

2011 di Universitas Wisconsin 

“Penggunaan Media untuk 

Radikalisme Islam: Mengapa 

Orang ini dan Bukan Orang itu, 

Mengapa di sini, Mengapa 

Sekarang?” menjelaskan proses 

perkembangan ini dengan mata 

seorang ilmuwan. Proses ini 

dapat diamati dan terukur, oleh 

karena itu dapat berulang. Hal 

ini menjadi model bagi kami. 
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Dalam upaya untuk 

menemukan orang-orang yang 

siap untuk menaati Amanat 

Agung, kami menemukan 

orang-orang yang memiliki 

ketidakpuasan kudus. Mereka 

tahu “gereja” bisa melakukan 

dan bahkan lebih, tetapi 

mereka frustrasi dengan 

kurangnya kreativitas dan risiko 

yang tampaknya menahan 

gereja. Sebagai orang-orang 

“Kristen” yang baik mereka 

duduk pasif menunggu “gereja” 

untuk melakukan sesuatu. 
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Kami berfokus pada target-

target bernilai tinggi: laki-laki 

dan perempuan yang sudah 

memiliki kasih yang 

ditunjukkan dan prihatin akan 

teman-teman dan kerabat 

mereka yang terhilang. Orang-

orang ini telah membuat lelah 

strategi konvensional dengan 

berulang kali memberikan 

undangan ke jaringan relasional 

mereka. Sifat diulang dari 

undangan ini dari waktu ke 

waktu dapat menjengkelkan, 

sehingga undangan-undangan 
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ini memerlukan cara baru dan 

berbeda untuk menjangkau. 

Bahkan, kami menemukan ada 

perkiraan tujuh tahun “kurva S” 

yang sama-sama mereka miliki. 

Kurva S menggambarkan 

pertumbuhan yang paling 

banyak, baik secara alami dan 

organisasi. Pada bagian bawah 

adalah belokan istimewa dari 

bawah ke atas, menandakan 

hidup baru dan pertumbuhan 

yang tinggi. Pertumbuhan itu 

terus berlanjut untuk suatu 

jangka waktu sampai ada 
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perlambatan di puncak. Jika 

sesuatu tidak terjadi, puncak 

akan bergerak untuk cenderung 

menurun. Untuk menghindari 

penurunan di puncak, sesuatu 

perlu terlibat dalam turunan 

untuk menciptakan kenaikan 

yang lain.  

Saya melihat hal ini secara 

langsung ketika saya naik balon 

udara panas. Pembakaran gas 

menciptakan daya angkat di 

balon saat balon naik cepat, 

tetapi udara mendinginkan 

dengan cepat. Tepat sebelum 
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balon kehilangan momentum 

dan mulai untuk jatuh, pilot 

membakar lebih banyak gas, 

memberikan panas dan daya 

angkat. Jika Anda menggambar 

penerbangan balon udara 

panas, Anda akan melihat 

bahwa itu adalah seri dari “S” 

sementara balonnya naik ke 

ketinggian. Energi yang 

diterapkan pada waktu yang 

tepat membuat balon naik ke 

atas. 

Pola ini seperti evaluasi 

yang diberikan oleh Yesus 
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kepada gereja di Filadelfia 

ketika mereka menaati 

perintah Tuhan tetapi 

kehabisan kekuatan: “Aku tahu 

segala pekerjaanmu. Lihatlah, 

Aku telah membuka pintu 

bagimu, yang tidak dapat 

ditutup oleh seorang pun. Aku 

tahu bahwa kekuatanmu tidak 

seberapa, namun engkau 

menuruti firman-Ku dan 

engkau tidak menyangkal 

nama-Ku” (Wahyu 3:8). 

Proses ini diidentifikasi 

dalam banyak orang, dan 
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mereka semua memiliki 

perkiraan percepatan 

pertumbuhan tujuh tahun yang 

sama. Jika kami menangkap 

mereka pada waktu yang tepat, 

mereka siap untuk sesuatu 

yang berbeda karena jaringan 

hubungan mereka tidak 

berkembang secepat 

kemampuan mereka untuk 

mengundang. 

 

GERAKAN PEMURIDAN 
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Mari kita melihat strategi yang 

kita pelajari dari David Watson. 

David Watson bersama dengan 

Victor John dipakai oleh Allah 

untuk mengkatalisasi gerakan 

di antara suku Bhojpuri di India 

yang masih berlangsung 

dengan kuat sampai hari ini. 

Salah satu murid Watson, David 

Broodryk yang memimpin 

Yayasan TAN (Transform a 

Nation/Mengubah Bangsa) dan 

Accelerate Teams (Tim-Tim 

Percepatan) memberikan 
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pelatihan langsung pertama 

yang saya hadiri.  

Gerakan Pemuridan 

(Disciple-Making 

Movement/DMM) adalah 

sebuah strategi yang memiliki 

enam karakteristik kunci: 

1. Ditentukan Allah, 

2. Bergantung pada Roh,  

3. Berpusat pada Alkitab, 

4. Berfokus pada ketaatan, 
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5. Berbasis pada penemuan, 

dan 

6. Didorong oleh para murid. 

Singkatnya, Gerakan 

Pemuridan mengubah pengikut 

Kristus rata-rata menjadi 

perencana acara, ketimbang 

salesman/tukang jual untuk 

Yesus, sehingga mereka dapat 

mengundang teman-teman 

mereka, tetangga, dan rekan 

sekerja mereka ke dalam 

kelompok-kelompok kecil yang 

dirancang untuk mendengar 
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dari Tuhan melalui membaca 

Alkitab, menaati apa yang Dia 

katakan, dan berbagi dengan 

jaringan sosial mereka. 

 

MENCIPTAKAN HIBRIDA: AYO 

DATANG DAN PERGI  

Strategi “Ayo Datang” atraktif 

kami—mesin bensin kami—

berjalan baik di Shoal Creek, 

tetapi kami mengerti bahwa 

strategi itu tidak sanggup untuk 

menjangkau lebih dari 300 ribu 
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orang di daerah kami dengan 

Injil. Strategi baru, Gerakan 

Pemuridan/“Pergi”—mesin 

listrik kami—memang 

menawarkan kemungkinan 

untuk menjangkau 300 ribu 

orang dan lebih. Menempatkan 

dua strategi bersama-sama 

bukanlah tugas yang mudah. 

Kadang-kadang dua strategi ini 

tampaknya bertentangan atau 

bahkan bersifat kontradiktif. 

Itulah di mana metafora hibrida 

membantu kami 

mengomunikasikan visi kami.  
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Seperti mobil hibrida, Shoal 

Creek memiliki misi. Misi mobil 

adalah transportasi, sehingga 

dua sumber daya yang berbeda 

itu melayani misi itu. Desain 

memungkinkan setiap sumber 

daya untuk bekerja ketika hal 

itu adalah yang paling efektif, 

bekerja sama meskipun 

teknologi mereka berbeda. Misi 

Shoal Creek adalah untuk 

mengubah para pencari rohani 

menjadi sebuah komunitas 

para pengikut yang sungguh-

sungguh setia kepada Kristus. 
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Kedua sisi, Ayo Datang/Pergi, 

berfungsi untuk mendukung 

misi itu ketika masing-masing 

paling efektif. 

NILAI PERTAMA: MENGASIHI 

ORANG YANG JAUH DARI 

ALLAH  

Dari penelitian anekdot kami, 

kami telah menemukan bahwa 

sekitar 50 persen dari target 

audiens kami akan mencari 

permulaan rohani dalam 

komunitas iman yang sudah 

ada. Ada sesuatu di dalam 
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mereka yang melekatkan 

keselamatan dan keamanan 

pada gereja yang telah berdiri, 

bahkan jika mereka memiliki 

sikap negatif terhadap orang-

orang gereja. Jadi mereka 

terbuka terhadap 

penjangkauan pertemuan 

besar yang menyediakan 

tempat yang aman untuk 

dieskpos pada ide-ide rohani.  

50 persen lainnya tidak 

akan datang ke ibadah gereja 

apa pun situasinya. Mereka 

memiliki pengalaman buruk 
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dengan gereja, atau mereka 

bahkan tidak memiliki kategori 

dalam pemikiran mereka untuk 

gereja. Artinya, ketika mereka 

berpikir tentang spiritualitas, 

gereja bukanlah salah satu 

pilihan yang muncul pada 

benak mereka untuk berurusan 

dengan masalah rohani. 

Jadi strategi gereja akan 

tergantung pada targetnya. Hal 

ini penting untuk diingat. Di 

garis depan perubahan ini 

adalah kasih untuk orang-orang 

yang jauh dari Tuhan. Gairah ini 
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membawa kami ke model 

hibrida dan merupakan prinsip 

yang mengendalikan dan nilai 

pertama di balik pemikiran ini. 

Semangat untuk orang-orang 

terhilang kemudian 

membentuk suatu gairah dalam 

diri kami untuk menumbuhkan 

gereja yang berfokus pada 

orang-orang yang jauh dari 

Tuhan, untuk membawa 

Kerajaan Yesus dari surga ke 

bumi. 

NILAI KEDUA: MEMBANGUN 

KERAJAAN YESUS DI BUMI 
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Meskipun kedengarannya amat 

sederhana, ada keputusan 

kedua yang mendasar yang 

harus kami buat mengenai 

strategi Ayo Datang/Pergi kami. 

Mengembangkan gereja yang 

sudah ada dan memperluas 

kerajaan Yesus di bumi ini tidak 

selalu berjalan dengan baik. 

Sekali kami mengadopsi 

pemikiran Gerakan Pemuridan, 

kami memiliki nilai kedua dan 

sangat penting untuk dijalani. 

Kami harus bersedia untuk 

membangun kerajaan Yesus di 
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bumi bahkan jika itu berarti 

tidak menambahkan kehadiran 

orang di gereja kami pada hari 

Minggu. 

Jika Anda seorang 

pemimpin dari gereja yang 

telah ada atau adalah perintis 

gereja, jangan bergerak melalui 

ide ini terlalu cepat. Kita tidak 

dibayar sebagai pemimpin 

gereja untuk menyebabkan 

orang menjauh dari kita atau 

ibadah gereja kita. Bahkan kita 

diukur dengan jumlah orang 

yang kita tarik. Mengenali dan 
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bertindak pada pikiran bahwa 

membangun Kerajaan Yesus 

dan mengembangkan gereja 

yang kita layani dapat menjadi 

kekuatan yang bersaing dan 

dapat berpotensi untuk 

mengakhiri pekerjaan kita.  

Akan mudah untuk 

mengizinkan setiap sisi strategi 

untuk menyakiti strategi lain 

dan menggunakan kelompok-

kelompok kecil di rumah kami 

sebagai cara untuk 

menumbuhkan kehadiran di 

Shoal Creek. Namun jika asumsi 
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kami benar, undangan ke Shoal 

Creek di sisi strategi Pergi akan 

menjadi kontraproduktif 

(bertentangan). Hal itu tidak 

akan membantu 50 persen 

orang yang kami doakan untuk 

memiliki hubungan dengan 

Tuhan. 

Suatu hari, saya sedang 

duduk di beranda dengan 

sekelompok pendeta 

membahas masalah ini. Salah 

satu dari mereka menatap saya 

dan berkata, “Jika Anda tidak 

hati-hati, Anda akan bekerja 



 

587 

 

sendiri dan kehilangan 

pekerjaan.” Dia melihat 

implikasinya dengan jelas: jika 

Injil bergerak menjauh dari 

gereja-gereja individu seperti 

Shoal Creek, hal ini bisa 

mengancam kelangsungan 

hidup dari apa yang secara 

tradisional kita sebut gereja. 

Saya menyebutkan bahwa 

saya memiliki satu keinginan 

yang kemungkinan besar tidak 

akan pernah bisa saya lakukan – 

untuk bekerja di Starbucks. 

Implikasi yang teman saya 
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gambarkan bisa membuat hal 

itu menjadi mungkin, meskipun 

saya tidak percaya itu akan 

terjadi. Namun saya lebih dari 

bersedia untuk melihat hal itu 

terjadi jika itu berarti kemajuan 

terhadap pemenuhan Amanat 

Agung dalam seluruh hidup 

saya.  

Bukanlah tugas yang 

mudah untuk memindahkan 

model hibrida dari teori ke 

praktik. Hal ini membutuhkan 

kemampuan berpikir 

“bimodal.” Pola pikir bimodal 
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terdiri dari menaruh ide-ide 

bersaing dalam ketegangan 

tanpa menjatuhkan juga. Untuk 

menjadi seorang pemikir 

bimodal adalah untuk menjadi 

logis dan intuitif, berorientasi 

pada gambaran besar dan 

detail, melihat dekat dan jauh. 

Menaruh pandangan bersaing 

ini dalam ketegangan menjadi 

satu aset yang berharga. 

Meskipun ada gambaran 

obyektif tentang strategi 

hibrida yang nampak jelas, 
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praktiknya tidak selalu 

demikian. 

Pandangan budaya Barat 

adalah budaya “gereja.” 

Meskipun semua orang 

membunyikan alarm pasca 

modernisme, pemuda yang 

meninggalkan gereja dan 

munculnya “golongan tanpa 

label agama,” sesuatu ada di 

jiwa beberapa orang, 

setidaknya di Amerika Serikat, 

yang akan selalu membuat 

kotak besar di sudut jalan 

(gereja) menjadi tempat yang 
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cocok untuk mengejar Allah. 

Vitalitas kelangsungan hidup 

akan ditentukan oleh 

kemampuan mereka yang ada 

di dalam kotak besar itu untuk 

menyediakan koneksi aman 

untuk pesan yang sangat 

sensitif.  

Komunikasi khusus dan 

saluran pemasaran bisa 

menjadi sumber terbaik untuk 

meluncurkan strategi Ayo 

Datang. Namun strategi Pergi 

begitu berlawanan dengan 

intuisi, terutama untuk orang-
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orang yang merasa nyaman di 

gereja, sehingga 

mempromosikan strategi ini 

akan menghasilkan hasil yang 

mengecewakan. 

Ketika frase “nyaman di gereja” 

digunakan, hal ini tidak tentu 

merujuk kepada orang-orang 

yang dibesarkan di gereja. 

Shoal Creek mulai dengan 

mantra yang khas “gereja untuk 

yang tidak bergereja.” Tidak 

butuh waktu lama untuk 

menemukan ada sangat sedikit 

orang yang benar-benar belum 
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bergereja di Amerika Serikat. 

Tentu saja angka itu telah naik, 

tetapi budaya Amerika memiliki 

sebuah unsur “gereja.” 

Membuat orang untuk percaya 

bahwa komunitas rohani yang 

sah bisa eksis terpisah dari 

bangunan dan anggaran adalah 

tidak semudah yang mungkin 

orang pikirkan, bahkan ketika 

menjangkau orang-orang 

dewasa yang belum pernah ke 

gereja kecuali sewaktu mereka 

kecil—atau belum pernah ke 

gereja sama sekali. 
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NILAI KETIGA: BERHUBUNGAN 

DENGAN “REVOLUSIONER” DI 

BATIN KAMI  

Hal ini mungkin terdengar 

aneh, tetapi nilai ketiga yang 

kami temukan secara tidak 

sengaja adalah untuk 

berhubungan dengan 

revolusioner di batin kami. 

Sekali lagi saya tidak berbicara 

tentang taktik teroris yang 

menghancurkan kehidupan 

manusia, tetapi kemampuan 

mereka untuk merekrut orang 

untuk satu alasan. Alih-alih 
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berteriak, “Kami memiliki hal 

yang baru!” kami menemukan 

bahwa lebih efektif untuk 

mencari di sekitar kami orang-

orang yang kehilangan haknya, 

bahkan yang tidak puas. Seperti 

yang telah saya sebutkan, 

setiap gereja tampaknya 

memiliki sekelompok orang 

“suci yang tidak puas.” Mereka 

bukanlah pembuat masalah; 

mereka hanya memiliki rasa 

bahwa Allah melakukan 

sesuatu yang jauh lebih besar 
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daripada apa yang mereka lihat 

di gereja lokal. 

Orang-orang ini ditandai 

oleh tiga karakteristik: 

• Sebuah harapan positif 

bahwa ada sesuatu yang lebih, 

meskipun gereja tidak 

mencapai apa yang mereka 

rasakan sebagai potensi gereja, 

• Sudah melayani dalam 

kegiatan di luar struktur gereja 

formal, 
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• memiliki hubungan yang 

cukup banyak di luar gereja, 

terutama dengan orang-orang 

yang memiliki 

kepercayaan/iman yang 

berbeda dengan  mereka. 

Orang-orang ini tidak 

menanggapi pengumuman dan 

promosi, tetapi menanggapi 

percakapan tentang apa yang 

terjadi di seluruh dunia dan 

sebuah pertanyaan, 

“Mungkinkah hal ini terjadi di 

sini?” Saat program yang khas 

tidak bisa menipu mereka, 
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kesederhanaan strategi 

Gerakan Pemuridan 

menanamkan mereka dengan 

keberanian dan keyakinan 

bahwa mereka bisa melakukan 

hal ini. 

Percakapan-percakapan ini 

menyebabkan banyak sesi 

pelatihan kecil tentang 

bagaimana memimpin sebuah 

kelompok penemuan, diikuti 

oleh banyak prinsip yang 

berlawanan yang 

memungkinkan gerakan-

gerakan terjadi. Sesi pelatihan 
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kecil membantu kami untuk 

memahami kebutuhan untuk 

sesi pelatihan yang banyak. 

Sementara mensurvey 

pemimpin-pemimpin gerakan 

di seluruh dunia, kami 

menemukan bahwa enam 

pelatihan formal diperlukan 

sebagai DNA gerakan untuk 

mengalir cukup jauh ke dalam 

orang-orang agar membuat 

mereka menjadi murid-murid 

efektif yang memuridkan 

murid.  
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Kejutan datang ketika kami 

mulai menerapkan kelompok-

kelompok ini. Lebih dari 

setengah dari mereka gagal! 

NILAI KEEMPAT: MENERIMA 

KEGAGALAN SEBAGAI JALAN 

MENUJU KESUKSESAN 

Dan kami segera tiba pada nilai 

kami yang keempat: kegagalan 

adalah jalan menuju sukses. Hal 

ini mungkin menjadi kalimat 

hebat dalam sebuah pidato, 

tetapi bukan sebuah praktik 
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yang diterima dengan senang 

hati. Tidak ada yang suka gagal! 

Anda tidak akan 

menemukan konferensi yang 

menyoroti kegagalan—hanya 

keberhasilan. Ketika orang 

menanyakan tentang 

kesuksesan kami dengan 

strategi ini, mereka selalu 

tertarik pada berapa banyak 

kelompok, berapa banyak 

generasi, berapa banyak 

keberhasilan, dan sebagainya. 
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Salah satu wawasan 

terbaru ke jalan menuju sukses 

melalui kegagalan dipelajari 

dengan baik setelah kami 

mengambil risiko. Semua 

gerakan yang menarik 

perhatian kami dan 

meyakinkan kami untuk 

bergerak ke arah ini memiliki 

kisah di bawah tanah (yang 

tidak terungkap), serta kisah di 

atas tanah (yang terungkap). 

Kebanyakan orang 

menceritakan kisah di atas 

tanah. 
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Menggunakan analogi dari 

sebuah bangunan, ada 

pekerjaan yang banyak 

dilakukan di luar penglihatan 

kita yang menjamin struktur 

dibangun di atas dasar yang 

baik dan akan bertahan dalam 

ujian waktu. Saya katakan ini 

lagi, kebanyakan gerakan 

menceritakan kisah di atas 

tanah yang menggambarkan 

struktur di atas tanah yang ada 

saat ini. Anda harus menggali 

untuk mendapatkan kisah 
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tentang aktivitas di bawah 

tanah. 

Saya belajar pelajaran 

berharga di awal hubungan 

saya dengan Willow Creek. 

Salah satu staf teknis awal 

memimpin sebuah seminar 

tentang penerangan. Ada 

banyak peralatan pencahayaan 

yang luar biasa mahal di dalam 

ruangan. Ia memulai lokakarya 

dengan mengatakan, “Tidak 

ada dari barang-barang ini yang 

ada di sini ketika kami memulai 

bisnis ini. Kami mulai dengan 



 

605 

 

melubangi kaleng kopi, 

menempel lampu di dalamnya 

dan merangkai kabel ekstensi 

berbahaya di antara mereka.” 

Dia melanjutkan untuk 

menyatakan maksudnya bahwa 

jika Anda akan mendengarkan 

kisah “Willow Creek,” pastikan 

Anda berbicara dengan orang-

orang yang berada di sana 

sebelum semua benda-benda 

mewah ini ada. Mereka akan 

berbicara tentang “mengapa” 

yang mendorong mereka untuk 

menggunakan apa pun yang 
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mereka miliki. Katanya, bukan 

benda-benda mewah itu yang 

membuat Willow Creek ada, 

melainkan nilai-nilainya. 

Kami menemukan bahwa 

bahkan David Watson dan 

Victor John telah setidaknya 

enam tahun gagal sebelum 

melihat hasil. Cityteam3 

berjalan di padang gurun 

selama sembilan tahun 

sebelum mendapatkan daya 

penarik. Bahkan, Dave Hunt 

dari Cityteam mengatakan 

kepada saya bahwa mereka 
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memiliki setidaknya dua 

pengulangan kembali di semua 

kota-kota di Amerika Serikat di 

mana mereka bekerja. 

Kegagalan, seperti dalam 

kelompok yang baru mulai dan 

kemudian ada orang-orang 

yang keluar atau mencari 

alasan untuk tidak hadir, 

menjadi kenyataan yang terlalu 

akrab. Kelompok fasilitator 

yang tidak memahami 

pentingnya DNA juga umum 

terjadi. Orang-orang yang 

membuat strategi kreatif 
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mereka sendiri muncul 

sepanjang waktu. Hal ini 

menyebabkan pembelajaran 

kunci yang lain, yang mungkin 

tampak sangat jelas, tetapi 

sejelas apapun itu, hal itu tetap 

penting. Kami tidak hanya 

belajar bahwa kami perlu untuk 

gagal lebih cepat, tetapi kami 

juga perlu untuk gagal dengan 

lebih cerdas. 

Kesadaran ini meringankan 

rasa sakit kegagalan. Kami 

mengambil setiap kesempatan 

untuk membuat setiap 
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kegagalan sebagai pengalaman 

belajar. Menghubungkan para 

pemimpin satu sama lain dan 

menyediakan alat bagi mereka 

untuk berbagi pembelajaran 

mereka dengan satu sama lain 

membantu membangun 

sebuah budaya yang terus-

menerus dalam mode beta-

testing (belajar dari kesalahan), 

sehingga kami bisa merayakan 

kegagalan melalui 

pembelajaran. Salah satu 

pengalaman belajar pertama 

kami datang dari sebutan 
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kelompok-kelompok kecil kami. 

Banyak dari mitra kami di 

seluruh dunia menggunakan 

DBS (Discovery Bible Study) 

atau “Studi Alkitab Penemuan” 

untuk menggambarkan 

kelompok mereka. Sementara 

gagal untuk memulai satu 

kelompok, salah satu pemimpin 

kami membantu kami 

mengidentifikasi masalah 

dengan frasa tersebut. 

Setelah mengajak teman-

teman untuk bergabung 

dengan kelompok Studi Alkitab 
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Penemuan untuk membaca 

Alkitab agar mengetahui apa 

yang Tuhan katakan tentang 

kehidupan, mereka 

menemukan perlawanan. Ingin 

belajar dari kesalahan kami, 

kami membuat mereka 

mengeksplorasi penolakan 

yang mereka terima dan alasan 

di balik itu. Jawabannya bisa 

dikatakan mencerahkan. 

Orang-orang yang tidak 

percaya menjawab bahwa 

“Pembelajaran Alkitab” adalah 

tempat di mana orang-orang 
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Kristen pergi untuk 

menampilkan pengetahuan 

mereka tentang Alkitab. Karena 

mereka tidak tahu apa-apa 

tentang Alkitab, mereka tidak 

mau pergi ke tempat lain di 

mana mereka merasa bodoh. 

Dari hal itu kemudian kami 

mulai menyebut kelompok 

kami sebagai Kelompok 

Penemuan ketimbang Studi 

Alkitab Penemuan. 

NILAI KELIMA: MELATIH, 

MELATIH DAN MELATIH 

KEMBALI  
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Setiap momen memiliki 

pembelajaran yang unik, 

karena momen itu 

menargetkan budaya yang 

unik. Anggapan bahwa satu 

strategi cocok untuk semua 

adalah sesat. Jadi implementasi 

dan eksekusi harus 

menyertakan banyak 

perubahan arah yang 

berdasarkan pembelajaran. 

Untuk memastikan bahwa 

semua pembelajaran ini 

bergerak melalui sisi budaya 

Pergi kami, kami memiliki 
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komitmen pada nilai kelima 

kami: melatih, melatih dan 

melatih kembali. Stan Parks 

mengatakan dalam sebuah 

wawancara pada “Sandbox” 

Gerakan Pemuridan bahwa 

sebelum kita melihat Gerakan 

Pemuridan di Amerika Utara, 

kita harus melihat gerakan 

pelatihan. Kami sekarang 

percaya hal itu sepenuh hati. 

Untuk merawat dan 

menciptakan lingkungan 

belajar ini, kami menemukan 

bahwa pertukaran sepintas dari 
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pembelajaran dapat 

membantu tetapi tidak cukup. 

Dulu dan sekarang ada 

kebutuhan untuk mengkatalog 

dan mengkategorikan 

pembelajaran. Kami harus 

mengembangkan murid untuk 

mengomunikasikan kebutuhan 

ini dalam pengaturan formal. 

Kami menemukan bahwa 

mengizinkan memberi dan 

menerima dari Q & A 

(pertanyaan dan jawaban) 

dapat selanjutnya menginfeksi 

pemuridan kami dengan DNA 
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dari Gerakan Pemuridan. 

Diperlukan banyak kesempatan 

pelatihan yang bervariasi. Kami 

memberikan pelatihan secara 

online yang melaluinya para 

fasilitator kami dapat 

mengambil manfaatnya setiap 

hari selama 24 jam. Kami 

mengadakan sesi empat jam 

reguler untuk membantu 

mendorong pengembangan 

keterampilan mereka. 

Kami memiliki 

Pembelajaran Gerakan 

Pemuridan dengan tujuh jam 
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pengalaman yang memberikan 

para peserta kesempatan untuk 

belajar konsep dan 

keterampilan praktik. Kami 

menawarkan delapan minggu 

tindak lanjut sampai ke 

Pembelajaran Gerakan 

Pemuridan untuk terus 

mengalirkan pemikiran ke para 

pembuat murid kami. Kami 

memiliki pertemuan bulanan 

para Katalisator kami untuk 

berbicara tentang 

pembelajaran. MMM-Melatih, 

Melatih dan Melatih Kembali 
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telah menjadi mantra bagi 

kami. 

Kami menggunakan 

strategi menyiram dan 

meneteskan. Kami mulai 

dengan empat jam 

perendaman dalam proses 

penemuan dan perpindahan 

pemikiran untuk para fasilitator 

kami (menyiram). Selanjutnya 

adalah banyak kesempatan 

untuk mengasah keterampilan 

dan pola pikir mereka 

(meneteskan).  
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Komitmen untuk pelatihan 

ini tumbuh tidak hanya dari 

para praktisi kami tetapi juga 

dari para pemimpin kami. Kami 

belajar baik di dalam dan di luar 

upaya-upaya gerakan kami. 

Kami belajar bagaimana untuk 

menempatkan kata-kata 

dengan lebih baik dalam 

instruksi kami. Kami belajar 

metafora baru untuk 

menjelaskan apa yang kami 

lakukan dan latihan-latihan 

baru untuk membantu ide-ide 

kami tersampaikan. Kami 
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belajar dari orang lain 

bagaimana untuk melatih 

dengan lebih baik. 

NILAI KEENAM: MENANTANG 

PENYAKIT DUNNING-KRUGER  

Pembinaan dan mentoring 

adalah tidak mudah dilakukan 

dengan orang-orang Amerika 

yang hidup di pinggiran kota, 

yang tidak mencari atau 

terutama menghargai hal itu. 

Sebuah semangat kompetensi 

berada di dalam mentalitas 

orang-orang pinggiran kota 
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yang mungkin timbul dari rasa 

demokrasi atau bahkan rasa 

tidak aman, tetapi hal itu 

menyebabkan orang untuk 

menolak mencari nasihat dan 

menerima evaluasi dari orang 

lain. Saya akan mengatakan 

bahwa ide ini bahkan mungkin 

lebih intens dalam budaya 

Kristen modern, terutama 

ketika berkaitan dengan 

pemuridan. 

Mereka yang “menjual” 

strategi Gerakan Pemuridan 

sering berlebihan 
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menggunakan kata 

“sederhana.” Hal ini mengarah 

pada kesimpulan oleh orang-

orang yang mendengar bahwa 

hal ini adalah “kelebihan 

sederhana.” Dan hal ini salah 

setidaknya pada dua sebab.  

Hal ini tidak sederhana 

karena Anda berurusan dengan 

budaya Kristen yang kokoh 

yang tidak senang akan 

perubahan radikal. Terlalu 

sering metodologi erat melekat 

pada teologi. Rata-rata orang 

Kristen modern memandang 
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teologi sebagai sesuatu yang 

tidak bisa berubah. Jika 

metodologi dan teologi 

dihubungkan, maka 

mengancam yang satu akan 

mengancam yang lain. Sebuah 

perubahan dalam metodologi 

menjadi pertarungan untuk 

iman alkitabiah.  

Kedua, meskipun 

menggunakan prinsip-prinsip 

pemuridan yang berlipat ganda 

adalah sederhana, hal ini 

tidaklah mudah. Beberapa 

“memikirkan ulang” dan 
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pemrograman ulang perlu 

dilakukan sebelum rata-rata 

orang dapat menjadi efektif. 

Semakin “terlatih” seseorang, 

semakin pemrograman ulang 

perlu dilakukan. 

Peneliti David Dunning dan 

Justin Kruger mengukur 

pemikiran ini dalam 

membangun efek Dunning-

Kruger.4 Mereka menunjukkan 

bahwa musuh terbesar kita 

bukanlah apa yang kita ketahui, 

melainkan apa yang kita tidak 

tahu bahwa kita tidak tahu. 
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Bahkan mereka menunjukkan 

bahwa semakin kita kurang 

kompeten, semakin besar 

kemungkinan kita untuk 

membuat kesalahan ini. 

Mereka hanya membuktikan 

apa yang dikatakan oleh 

Epictetus, “Adalah mutahil bagi 

manusia untuk mempelajari 

apa yang dia pikir dia sudah 

tahu.”  

Waspadalah terhadap 

sikap, “Saya mengerti,” karena 

kemungkinan mereka belum 

mengerti! Amati, bimbing dan 
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latih dengan sepenuh hati. Hal 

ini membantu para pembina 

kami untuk menjadi lebih baik 

melalui pembinaan dan 

meningkatkan praktik 

pemuridan di tingkat hidup 

sehari-hari. Pada akhirnya hal 

ini menggerakkan Amanat 

Agung ke arah penyelesaian. 

Pada tingkat praktis kami 

menawarkan lokakarya singkat 

dan yang dilakukan di akhir hari 

kerja, sesi pembinaan pada 

jam-jam tertentu di mana 

orang bisa mampir dalam 
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perjalanan pulang mereka dan 

berinteraksi dengan satu sama 

lain. Kami berkomitmen untuk 

menelepon setiap fasilitator 

kelompok baru setiap minggu 

selama enam sampai delapan 

minggu awal. Kami 

mengharapkan kelompok yang 

dulu mereka hadiri untuk 

memberikan pembinaan, tetapi 

kami juga menolong beberapa 

“pembina super” kami untuk 

berinteraksi dengan mereka, 

untuk  menemukan bagaimana 
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kami dapat membantu para 

fasilitator baru. 

Karena ini bukan hal yang 

mudah melainkan hal yang 

sulit, menjadi penting untuk 

memiliki nilai pelatihan, 

pembinaan, dan 

pendampingan sebagai pusat 

untuk mengkatalisisasi suatu 

gerakan. Hidup dan mati 

gerakan bergantung pada 

pembinaan (mentoring) dan 

pendampingan yang baik. Jadi 

kami memulai gerakan kami 

mengkatalisasi upaya-upaya 
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dikelilingi dengan peluang 

pembinaan. Kami tidak bisa 

membiarkan apa yang orang 

tidak tahu bahwa mereka tidak 

tahu menghalangi mereka 

untuk menjadi pemain dalam 

pekerjaan kerajaan Yesus! 

Kami memiliki rencana 

berkembang untuk memenuhi 

tantangan mimpi saya yang 

menjadi mimpi buruk berubah 

menjadi sebuah strategi. 

Akhirnya, kami mulai melihat 

penyesuaian untuk cara 
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berpikir yang benar-benar baru 

tentang Amanat Agung.  
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6 

MENEMUKAN 

SEBUAH 

PERJALANAN  

MEMURIDKAN MURID 

YANG MEMURIDKAN 

MURID 
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Dalam ceramah TED (rangkaian 
ceramah global di AS yang 
menyangkut semua topik dari 
bisnis sampai isu-isu global) 
2005, Terry Moore secara 
rendah hati dan bercanda 
menunjukkan kepada 
penonton yang paling 
berpendidikan, canggih, dan 
cerdas budaya bahwa mereka 
telah diajarkan untuk mengikat 
sepatu mereka dengan salah. 
Sebuah tuduhan yang tampak 
lancang dan tidak masuk akal 
untuk penonton terpelajar. 
Namun jika kita mendengarkan 
dan belajar, kita akan 
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mengetahui bahwa Terry 
Moore adalah sangat benar. 

Saya melakukan ziarah 
Camino de Santiago pada bulan 
Mei 2014. Ketika kita berjalan 
lima belas mil sehari, memiliki 
tali sepatu yang diikatkan 
dengan benar adalah hal yang 
penting. Cara awal saya 
diajarkan untuk mengikat 
sepatu saya berarti 
mengikatkannya kembali 
beberapa kali sehari. Namun 
saya mendengarkan, belajar, 
dan berubah. Setiap hari 
selama tiga puluh satu hari, 
saya mengikat sepatu saya 
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seperti yang Terry ajarkan, dan 
tali-tali sepatu saya tetap 
terikat kuat.  

Saya merasa seperti Terry 
dalam buku ini. Saya 
menghadapi lebih dari seribu 
tahun sejarah gereja dan 
berpendapat bahwa kita 
mungkin telah melakukan 
gereja secara salah selama ini. 
Izinkan saya menjelaskannya. 
Terry menunjukkan bahwa cara 
kebanyakan dari kita diajarkan 
untuk mengikat sepatu kita 
adalah tidak salah, tetapi bukan 
cara yang paling efisien. Cara 
kita mempromosikan ajaran 
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Yesus mungkin tidak yang 
paling efisien, terutama karena 
populasi bumi bergerak menuju 
sepuluh miliar. 

Paradigma baru kita adalah 
begini: 
• setiap orang bersedia untuk 
menaati Yesus adalah seorang 
murid, 
• mengajar sehingga 
menyebabkan orang untuk 
belajar, 
• membangun pola-pola yang 
berfokus pada ketaatan, 
• secara radikal menghilangkan 
ketergantungan pada manusia. 
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Paradigma ini memungkinkan 
kita untuk terhubung dengan 
pusat dari apa yang kita lihat 
terjadi di luar AS dan 
menghentikan etnosentrisme 
(persepsi yang dimiliki oleh 
individu yang menganggap 
bahwa budayanya adalah yang 
terbaik di antara budaya-
budaya yang lain) diri kita 
sehingga hal itu bisa terjadi di 
antara kita. 

Di Shoal Creek, kami tidak 
lagi mengajarkan orang untuk 
berbagi iman mereka. Dalam 
budaya yang saya tinggali, 
orang tidak mau tahu apa yang 
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kita percayai atau mengapa kita 
mempercayainya. Mereka tidak 
ingin dijual pada dalil; mereka 
tertarik pada hidup kita. Dan 
jika kita belajar untuk berbagi 
hidup kita ketimbang berbagi 
seperangkat fakta yang kita 
percayai, mereka akan terlibat. 

Untuk waktu yang lama, 
saya (dulunya) dilatih untuk 
memperlengkapi orang-orang 
untuk menjadi agen penjualan 
bagi Yesus. Menjual alat 
penghisap debu atau menjual 
Yesus—teknik-tekniknya tidak 
jauh berbeda—motivasinya 
berbeda, tetapi tekniknya 
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sama. Dari papan iklan yang 
pertama untuk Fuller Brush 
Man (penjual barang keliling 
masa dulu di AS) atau wanita 
yang mempromosikan produk-
produk Avon lalu iklan-iklan di 
TV hingga iklan di mana-mana 
yang menyelinap ke setiap layar 
yang kita miliki, kita adalah 
budaya yang terlalu banyak 
menjual.  

Dengan mencampurkan 
budaya kita yang terlau banyak 
menjual dengan hilangnya 
otoritas terpercaya di dunia 
kita, maka kita telah menjadi 
pulau-pulau yang ditinggali 
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oleh para skeptis terisolasi yang 
menciptakan struktur otoritas 
sendiri untuk memberdayakan 
agama dalam masing-masing 
kita. Sikap orang adalah, 
“Siapakah Anda yang 
memberitahu saya apa yang 
harus dipercayai? Apa yang 
memberi Anda hak untuk 
menganggap bahwa saya perlu 
berubah?” 

Hidup dalam budaya ini 
dan harapan untuk membantu 
orang lain menemukan Yesus 
telah membawa kita untuk 
menantang teknik-teknik yang 
diberikan kepada kita oleh 
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gereja-gereja lama. Panggilan 
altar, doa pengakuan dosa, dan 
bahkan penginjilan pribadi 
sudah berumur kurang dari tiga 
ratus tahun. 

Kita melihat bahwa orang-
orang di dunia kita masih 
tertarik kepada Yesus, Tuhan, 
dan Alkitab; hanya tidak 
tertarik pada gereja, dan 
terutama tidak tertarik pada 
orang-orang gereja yang 
mengatakan kepada mereka 
bahwa mereka tidak percaya 
pada hal-hal yang benar. 
Bagaimana kita bisa membuat 
orang-orang yang tidak akan 
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pernah datang ke kebaktian 
Minggu pagi dekat dengan 
Yesus? 

Hal ini menyebabkan kami 
untuk belajar cara sederhana 
yang dapat dilipatgandakan 
untuk membawa siapapun ke 
dalam suatu hubungan 
pemuridan dan menunjukkan 
kepada mereka bagaimana 
berhubungan dengan Allah 
melalui membaca, menaati, 
dan berbagi Alkitab. Proses ini 
cukup sederhana sehingga 
mereka bisa mengulanginya di 
mana mereka tinggal, belajar, 
bekerja, atau bermain. Sifat 
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mereplikasi sendiri yang alami 
membebaskan Injil dari bentuk-
bentuk gereja, komunitas misi, 
dan program pemuridan dan 
mengizinkan Injil berjalan 
bebas melalui jaringan-jaringan 
sosial. 

Seperti apa bentuknya? 
Tujuh pertanyaan dasar 
menjadi tulang punggung dari 
proses penemuan. 

1. Apa yang Anda lakukan untuk 
menaati pernyataan “saya 
akan” dan “berbagi” Anda? 
(Hal-hal ini ditanyakan setelah 
pertemuan pertama)  
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2. Apa yang Anda syukuri?  

3. Apa yang Anda pergumulkan 
hari ini? 

4. Apakah Anda memiliki 
kebutuhan atau apakah 
seseorang yang Anda kenal 
memiliki kebutuhan yang bisa 
dipenuhi oleh kelompok ini?  

5. Apa yang Tuhan katakan hari 
ini? (suatu bagian dari Kitab 
Suci dipelajari di sini) 

6. Jika ini adalah perkataan 
Allah, apa yang akan Anda 
lakukan tentang hal ini? 
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(biasanya dinyatakan dengan 
“Saya akan...”) 

7. Dengan siapa Anda dapat 
berbagi pada minggu ini 
tentang apa yang Tuhan 
lakukan dalam hidup Anda? 

Tidak ada hal di luar Alkitab 
untuk dibaca atau dibicarakan. 
Setiap minggu, peserta 
melanjutkan melalui daftar 
yang ditentukan dari ayat-ayat 
Alkitab. Kami mengembangkan 
jalur ini menjadi tujuh disiplin 
rohani (7 Perjalanan) yang 
menjadi kunci untuk hidup 
dalam ketaatan kepada Yesus. 
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Proses teratur dan pelan ini 
memberikan kesempatan bagi 
pertumbuhan rohani. 
Kebanyakan orang tidak 
percaya bahwa mereka 
terhilang. Bagi mereka itu 
adalah istilah yang menghina. 
Butuh waktu bagi mereka 
untuk membaca dan 
mendengar dari Tuhan. 

Ketika mereka 
mempelajari Alkitab, mereka 
menemukan sendiri bahwa 
manusia telah memberontak. 
Mereka melihat secara 
langsung apa yang Tuhan 
lakukan dalam dunia ini. Tuhan 
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mengatakan kepada mereka 
apa yang menjadi nilai-nilai-
Nya. Para fasilitator ada 
bersama mereka sebagai saksi. 
Pekerjaan saya adalah untuk 
menjadi saksi karya Allah dalam 
saya dan membiarkan Dia 
menjadi guru dan menarik 
orang kepada Diri-Nya (lihat 
Yohanes 6:44-46).  

 

PENEMUAN VERSUS 
PERJALANAN  

Kelompok-kelompok yang kami 
minta orang-orang untuk 
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bergabung di dalamnya 
memiliki dua nama yang 
berbeda dalam struktur hibrida 
kami. Di sisi Ayo Datang, 
mereka disebut Kelompok 
Perjalanan; dan pada sisi Pergi, 
mereka disebut sebagai 
Kelompok Penemuan. 
Kelompok Perjalanan bekerja 
secara semester. Mereka mulai 
tiga kali setahun dengan proses 
perekrutan resmi, baik untuk 
anggota maupun fasilitator. 
Nama-nama yang kami 
gunakan untuk kelompok-
kelompok ini sebenarnya tidak 
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penting dan dipilih untuk 
alasan-alasan bermanfaat saja. 

Karena sifat dari kebaktian 
Minggu kami (tidak ada 
penyembahan dengan musik, 
meskipun kami memang 
mendengarkan musik), kami 
tidak menarik bagi banyak 
orang Kristen. Apa yang kami 
pelajari dari David Watson, 
salah satu penulis dari buku 
Contagious Disciple-Making 
(Pemuridan yang Menular), 
adalah daya tarik kami untuk 
“orang-orang damai.” Temukan 
konsep ini dalam Lukas 10 di 
mana Yesus sedang melatih 
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murid-murid-Nya. Dia 
mengatakan kepada mereka 
untuk menemukan sebuah 
rumah di mana ada 
penerimaan terhadap Injil dan 
tinggal di sana. Rumah ini akan 
mewakili “orang atau rumah 
damai.” 

Setiap bulan, sekitar empat 
puluh keluarga datang ke 
ibadah-ibadah kami. Lima 
puluh persen dari mereka 
mengidentifikasi diri sebagai 
orang yang tidak percaya. 
Orang-orang ini berpotensi 
sebagai “orang damai.” 
Kelompok Perjalanan kami 
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dirancang untuk memuridkan 
mereka ke dalam suatu 
hubungan dengan Sang 
Pencipta yang ingin menjadi 
Bapa mereka. 

Ketika orang bertanya, 
“Apa itu Kelompok 
Perjalanan?” respons kami 
adalah bahwa itu adalah 
tempat untuk mencari teman, 
belajar untuk membaca Alkitab, 
dan mendengar apa yang 
Tuhan katakan tentang 
kehidupan. Kita telah terlalu 
lama diberitahu apa yang harus 
dipikirkan dan dipercayai; 
sekarang giliran Tuhan untuk 
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berbicara, dan hal itu yang 
terjadi pada Kelompok 
Perjalanan. 

Izinkan saya menjelaskan 
secara singkat perbedaan 
antara Kelompok Perjalanan 
dan Penemuan. Ketika Anda 
berada di dalamnya, 
sebenarnya tidak ada 
perbedaan. Kami menggunakan 
tujuh pertanyaan yang sama 
dan daftar ayat-ayat Alkitab 
yang sama. Perbedaannya 
terletak pada bagaimana kami 
memulai kelompok-kelompok 
tersebut. 
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Kelompok Perjalanan 
memiliki permulaan buatan 
untuk mereka. Kami 
merencanakan permulaan tiga 
kali setahun. Kelompok 
Penemuan adalah lebih alami. 
Mereka memulai di mana orang 
tinggal, belajar, bekerja, dan 
bermain. Mereka mungkin 
memulai di luar dari Kelompok 
Perjalanan, tetapi tidak ada 
permulaan yang ditentukan 
pada Kelompok Penemuan. 

Misalnya, saat seseorang 
dalam Kelompok Perjalanan 
sedang berbagi dengan 
temannya tentang apa yang 
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Tuhan lakukan dalam hidupnya, 
temannya mungkin bertanya di 
mana dia belajar semua hal 
rohani ini. Kemudian akan 
menjadi alamiah untuk 
mengundang teman ini ke 
Kelompok Perjalanan atau 
Penemuan. Namun para 
fasilitator kelompok kami 
diajarkan untuk berpikir dalam 
hal pelipatgandaan ketimbang 
pertumbuhan. Alih-alih 
membiarkan kelompok untuk 
bertumbuh, fasilitator 
menawarkan untuk membantu 
anggota kelompok ini memulai 
sebuah kelompok dengan 
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seorang teman. Kelompok baru 
ini akan disebut Kelompok 
Penemuan untuk tujuan-tujuan 
kami, tetapi fasilitator 
kelompok baru dan anggota-
anggota kelompok bahkan 
mungkin tidak memiliki nama 
untuk kelompok mereka.  

Dua nama muncul dari 
upaya kami untuk melacak 
pertumbuhan generasi, ketika 
kelompok melahirkan 
kelompok atau murid 
memuridkan murid. Dua nama 
itu membantu kami 
memfasilitasi ke mana Injil 
bergerak dalam komunitas 
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kami secara kelembagaan dan 
alamiah. Pelatihan dan fasilitasi 
untuk setiap jenis kelompok 
adalah persis sama. 

Undangan ke Kelompok 
Perjalanan bisa datang dari 
seorang teman atau pesan 
promosi dari Shoal Creek. Satu 
Kelompok Penemuan dipenuhi 
oleh orang-orang yang hanya 
diundang secara pribadi. Setiap 
orang dalam Kelompok 
Penemuan biasanya akan 
menjadi bagian dari jaringan 
teman-teman yang telah ada. 
Jaringan itu mungkin adalah 
jaringan pekerjaan atau 
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lingkungan, tetapi masing-
masing dari mereka yang 
menghadiri Kelompok 
Penemuan ini biasanya 
memiliki hubungan yang sudah 
ada sebelumnya. 

Undangan ke kelompok ini 
adalah sederhana. Katalis 
rohani kelompok bertanya, 
“Saya memulai sebuah 
kelompok yang akan membaca 
Alkitab bersama-sama dan 
mencari tahu apa yang Tuhan 
katakan tentang kehidupan. 
Maukah Anda bergabung 
dengan kami?” Adalah penting 
agar yang diundang tahu bahwa 
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tidak akan ada yang menjadi 
ahli materi dalam kelompok. 
Kelompok akan melakukan hal 
ini bersama-sama. Mereka 
tidak akan berbagi preferensi 
rohani mereka atau apa yang 
diajarkan kepada mereka 
sewaktu kanak-kanak. Mereka 
akan membaca Alkitab dan 
membiarkan Tuhan 
memberitahu mereka dengan 
kata-kata-Nya sendiri apa yang 
Dia katakan tentang kehidupan. 

Fakta bahwa mereka akan 
melakukan hal ini bersama-
sama akan melepas sorotan 
kepemimpinan dari katalis 
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rohani yang mengawali 
kelompok itu dan mulai untuk 
mengurangi ketergantungan 
para anggota kelompok. Hal ini 
juga membangun potensi untuk 
berbagi fasilitasi dalam 
kelompok, dan pada gilirannya 
menyiapkan potensi bagi 
kelompok ini untuk mengalami 
pelipatgandaan.  

Visi untuk kelompok-
kelompok bukan untuk 
membangun komunitas, 
bertumbuh secara hubungan, 
dan juga bukan untuk 
membangun sebuah kelompok 
akrab untuk menjalani hidup 
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bersama-sama. Para fasilitator 
Kelompok Penemuan dan 
Kelompok Perjalanan diajarkan 
untuk berpikir tentang 
pertumbuhan generasi. Hal ini 
berarti menghilangkan 
ketergantungan yang tidak 
perlu dan yang sering tak 
terlihat yang mungkin bisa 
timbul. 

 

BERPIKIR SECARA BERBEDA 
TENTANG FASILITASI 

Setiap bulan Januari, Mei, dan 
September kami mencari 
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fasilitator untuk kelompok-
kelompok ini. Kami 
mensyaratkan para fasilitator 
untuk melakukan empat hal: 

1. Menghadiri sesi pelatihan 
empat jam tentang cara 
melakukan proses penemuan. 

2. Mengikuti proses yang 
ditentukan dengan 
menanyakan semua tujuh 
pertanyaan pada setiap 
pertemuan kelompok. 

3. Menggunakan daftar ayat-
ayat Alkitab yang kami 
sediakan. 
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4. Merespons pembina mereka 
yang telah ditugaskan ketika ia 
melepon.   

Kami mengamanatkan 
kepada para “peragu maupun 
penyembah” (istilah-istilah ini 
dapat dilihat di bab-bab 
sebelumnya) untuk 
memfasilitasi kelompok-
kelompok ini. Tingkat 
kenyamanan kami berasal dari 
dua hal. Satu, Yesus tidak 
menunjukkan kecemasan 
ketika Dia mengamanatkan 
kedua kelompok untuk 
melaksanakan misi-Nya. Dan 
dua, kami menjadikan Alkitab 
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sebagai otoritas dalam 
kelompok-kelompok ini 
sehingga kami tidak 
bergantung pada pemimpin. 

Pelatihan fasilitator kami 
menyediakan visi untuk 
kelompok. Kelompok-
kelompok ini dirancang untuk 
belajar membaca Alkitab dan 
mendengar dari Allah apa yang 
Dia katakan tentang kehidupan. 
Sebuah kelompok tidak ada di 
sana untuk mendengar 
pendapat satu sama lain atau 
omongan terbaru dari guru 
rohani terbaru atau diva zaman 
baru (new-age). Ini adalah 
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kesempatan Tuhan untuk 
berbicara langsung kepada 
anggota kelompok melalui 
membaca, menaati, dan 
berbagi apa yang telah Ia tulis 
dalam Alkitab. 

Para fasilitator 
diperlengkapi untuk 
mengajukan pertanyaan, “Di 
mana hal itu dikatakan dalam 
teks ini?” Hal ini berfungsi 
untuk orang yang suka 
mengacu pada Oprah, Dr. Phil, 
Joel Osteen (beberapa 
penasehat terkenal di TV di AS), 
atau buku Rick Warren terbaru. 
Hal ini juga berfungsi untuk 
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orang gereja yang tidak bisa 
berfokus dalam satu bagian 
Firman, tetapi yang suka 
melompat ke seluruh bagian 
Alkitab ketika menjawab 
pertanyaan. 

Kami telah menemukan 
bahwa ketikaada orang-orang 
yang tidak berpengalaman 
dalam Alkitab, berfokus pada 
satu bagian sederhana 
membuat pengalaman awal 
mereka menjadi nyaman 
ketimbang membuat mereka 
merasa bodoh. Ketika sebuah 
kebingungan akan ayat-ayat 
Alkitab mulai dibahas, orang-
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orang akan berhenti berdiskusi 
dan mencoba untuk 
menemukan tempat untuk 
bersembunyi. Tragedinya 
adalah mereka mungkin tidak 
akan pernah kembali lagi. Jadi 
“Di mana hal itu dikatakan 
dalam teks ini?” adalah titik 
kunci pelatihan. Untuk 
‘memerangi’ mereka yang 
menolak tinggal di bagian ayat 
yang difokuskan, fasilitator 
akan mengatakan, “Hari ini kita 
akan mencoba untuk mencari 
tahu apa yang Tuhan katakan 
dalam teks ini. Kita akan 
berbicara tentang bagian teks 
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yang lain saat kelompok telah 
selesai.” 

Kami juga ingin fasilitator 
kami memahami bahwa ini 
adalah proses penemuan. 
Orang menyetujui, 
mempercayai, dan bertindak 
atas kesimpulan mereka sendiri 
jauh lebih banyak daripada 
kesimpulan yang diberikan 
kepada mereka oleh orang lain. 
Kelompok ini dirancang untuk 
mendengar dari Tuhan sendiri, 
sehingga dalam Kelompok 
Perjalanan/Penemuan) tidak 
ada ide mengajar atau 
memberitahu orang-orang apa 
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yang harus dipercayai tentang 
teks ayat Alkitab..  

Tidak diperlukan disertasi 
S3 untuk membuktikan bahwa 
sebagai manusia kita senang 
untuk mencari tahu hal-hal 
untuk diri kita sendiri. Putri 
tertua saya menyukai frasa 
yang membuat kebenaran ini 
mustahil terlupakan bagi saya. 
Semenjak dia bisa berbicara, 
ketika saya akan mencoba 
untuk membantu dia, dia akan 
melihat saya dan berkata, “Biar 
saya sendiri!” Ketika kita intim 
berkenalan dengan semua liku-
liku pemikiran kita sendiri, kita 
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memiliki ikatan alami pada 
kesimpulan dari aktivitas 
pemikiran kita.  

Keberhasilan para 
fasilitator tidak ditentukan oleh 
berapa banyak tetapi berapa 
sedikit mereka berbicara atau 
membujuk. Melatih para 
fasilitator untuk berfokus pada 
menanyakan lebih banyak 
pertanyaan daripada 
memberikan jawaban 
membantu mereka melihat 
peranan penting mereka dalam 
penemuan kebenaran Allah. 
Pembelajaran dimulai ketika 
kita menyadari bahwa kita bisa 
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berhenti berusaha untuk 
memberitahu orang-orang apa 
yang harus dipercayai dan 
mulai menyarankan apa yang 
seharusnya mereka pikirkan 
untuk mempercayai. 

Banyak fasilitator memiliki 
karunia ramah-tamah dan 
senang melihat orang-orang 
ada dalam rumah mereka. 
Mereka mungkin tidak sengaja 
menghambat aliran 
pertumbuhan generasi Injil 
dengan karunia ini. Jika setiap 
orang dalam kelompok akan 
dilihat sebagai pembuat murid 
yang potensial, para fasilitator 
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harus tidak melakukan apa pun 
yang orang lain bisa pikir tidak 
bisa dilakukan oleh diri mereka 
sendiri. 

Mungkin fasilitator 
memiliki rumah yang bagus, 
dan tidak semua peserta 
kelompok dapat 
membayangkan kelompok 
terjadi di rumah-rumah mereka 
sendiri. Mungkin rumahnya 
sangat bersih atau tuan rumah 
membuat jamuan yang luar 
biasa untuk kelompok. Untuk 
alasan ini, fasilitator dilatih 
untuk mengadakan pertemuan 
Kelompok Perjalanan di rumah-
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rumah yang berbeda. 
Kelompok Penemuan didorong 
untuk memulai pada tempat 
orang yang tertarik secara 
rohani atau setidaknya pada 
tempat yang netral.  

Pergeseran penting lainnya 
adalah fasilitasi yang dilakukan 
bersama-sama. Jika satu 
fasilitator masih melakukan 
seluruh fasilitasi setelah 
pertemuan kelompok yang 
ketiga, ia melakukan tugasnya 
dengan buruk! Proses ini sangat 
sederhana dan dapat 
dilipatgandakan sehingga 
setelah beberapa kali berada 
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dalam Kelompok 
Perjalanan/Penemuan, adalah 
sederhana untuk menanyakan 
tujuh pertanyaan dasar dan 
meminta pertanggungjawaban. 
Jadi pada dasarnya, fasilitator 
kami adalah pelatih fasilitator.  

Harapan ini bisa dijelaskan 
pada pertemuan pertama 
Kelompok Perjalanan; 
Kelompok Penemuan 
memerlukan kecakapan lebih 
banyak. Jika fasilitator 
melakukan pekerjaannya 
dengan baik, ia akan 
memodelkan pada para 
anggota betapa mudahnya 
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fasilitasi itu dan dapat 
meneruskannya dengan 
mudah. 

Ketergantungan adalah 
masalah yang halus dan jahat. 
Kebenaran yang pahit adalah 
bahwa banyak dari kita 
menyukai kepemimpinan 
rohani karena ketergantungan 
yang diciptakannya. Sering 
ketergantungan orang lain 
pada kita memberi kita tujuan 
dan makna. Hal itu bahkan bisa 
memberikan pengalihan dari 
rasa sakit kita sendiri saat kita 
membantu orang lain 
menghadapi rasa sakit mereka. 
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Dalam kedok ingin mengikuti 
Yesus, kita secara pada 
dasarnya menghambat 
pertumbuhan orang dengan 
mengajarkan mereka untuk 
bergantung pada kita, dan kita 
menciptakan stres yang tidak 
perlu pada diri kita sendiri. 

Hal ini mengingatkan saya 
pada sebuah kebenaran pahit 
dari Ben Franklin:  

Saya berbuat baik kepada 
orang miskin, tetapi saya 
berbeda pendapat dalam 
hal cara. Saya pikir cara 
terbaik untuk melakukan 
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yang baik kepada orang 
miskin adalah dengan tidak 
membuat mereka mudah 
dalam kemiskinan, tetapi 
memimpin atau menuntun 
mereka keluar dari 
kemiskinan. Di masa muda 
saya banyak bepergian, 
dan saya mengamati di 
negara-negara yang 
berbeda, bahwa semakin 
banyak penyediaan umum 
dilakukan untuk orang 
miskin, semakin sedikit 
orang miskin tersebut 
menyediakan untuk diri 
mereka sendiri dan tentu 
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saja menjadi lebih miskin. 
Dan, sebaliknya, semakin 
sedikit dilakukan untuk 
mereka, semakin banyak 
mereka melakukan untuk 
diri mereka sendiri, dan 
menjadi lebih kaya.1 

Hal ini berlaku dalam dunia 
rohani juga. Semakin banyak 
kita melakukan untuk orang, 
semakin buruk mereka jadinya. 
Tidak mengherankan kita 
memiliki gereja yang lesu. 
Sebagian besar dari kita yang 
berjalan di bawah nama 
pelayanan adalah hubungan 
kodependen halus antara 
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pemimpin dan pengikut: 
pemimpin butuh untuk 
dibutuhkan dan pengikut yang 
ingin seseorang selain diri 
mereka sendiri untuk 
bertanggung jawab atas 
perjalanan rohani mereka. 

Fasilitator dilatih untuk 
menjadi katalitik sehingga 
sukacita terbesar mereka 
adalah melihat pelayanan 
berlipatganda menjauh dari 
mereka. Pertumbuhan generasi 
adalah memuaskan lebih dalam 
daripada perasaan-perasaan 
rohani lainnya. Saya sebagai 
kakek dari delapan cucu 
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melihat bahwa tidak ada 
sukacita yang lebih besar 
daripada melihat anak-anak 
saya membesarkan anak-anak. 
Hal ini sampai ke esensi Amanat 
Agung saat kita mengajarkan 
orang untuk menjadi murid 
yang memuridkan murid.  

 

PROSES KELOMPOK 

Proses untuk memfasilitasi 
sebuah Kelompok 
Perjalanan/Penemuan adalah 
sederhana dalam desainnya 
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(lihat lampiran A: Tuntunan 
Fasilitasi). 

Karena para anggota dari 
Kelompok Penemuan memiliki 
hubungan-hubungan yang 
sudah ada sebelumnya, Anda 
bisa melompat langsung ke 
pertanyaan-pertanyaan. Tujuh 
pertanyaan (yang disebut di 
beberapa halaman 
sebelumnya) mewakili DNA 
alkitabiah, kode genetik dari 
kehidupan rohani yang Yesus 
wariskan. Pertanyaan-
pertanyaan tersebut adalah 
metode yang olehnya Roh akan 
mentransfer kode genetik ke 
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dalam kehidupan orang-orang 
yang dimuridkan. 

Mengajukan pertanyaan, 
“Apa yang Anda syukuri?” 
memberikan kelompok sebuah 
cara mudah untuk memulai, 
dan semua orang bisa memiliki 
sesuatu untuk dikatakan, 
bahkan orang-orang yang 
introvert (pemalu) sekalipun. 
Anda mungkin melihat bahwa 
kami tidak memulai dengan 
doa. Orang-orang Kristen 
memulai kelompok dengan 
doa; mereka yang jauh dari 
Tuhan tidak. 
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Seringkali dalam kelompok 
pra-Kristen, setelah kelompok 
berjalan, seseorang mungkin 
berkata, “Apakah kita tidak 
seharusnya berdoa sebelum 
kita mulai?” Fasilitator bisa 
berkata, “Maukah Anda 
berdoa?” Biasanya responsnya 
adalah, “Saya tidak tahu 
bagaimana untuk berdoa!” 

Hal ini menjadi momen 
pembelajaran yang sempurna. 
Fasilitator dapat menjelaskan 
bahwa doa bisa sesederhana 
seperti mengatakan kepada 
Allah apa yang kita syukuri. Dia 
kemudian dapat menunjukkan 
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apa yang telah kelompok 
bagikan tentang yang mereka 
syukuri dan bahwa doa ialah 
memberitahu Allah hal yang 
sama. Fasilitator bisa memulai 
kelompok dan berkata, “Mari 
kita katakan kepada Allah apa 
yang kita syukuri.” 

Fasilitator kemudian dapat 
menundukkan kepalanya dan 
mendengarkan saat kelompok 
berbicara kepada Allah, tetapi 
tidak ada di dalam Alkitab 
memberitahu kita untuk 
melakukan hal itu. Jadi dengan 
menundukkan kepala dan 
menutup mata, fasilitator 
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mengajar kelompok bahwa ini 
adalah cara yang baik untuk 
berdoa. Murid melakukan apa 
yang kita lakukan, bukan apa 
yang kita katakan! Para anggota 
kelompok akan belajar untuk 
berdoa karena mereka 
menjawab dua pertanyaan 
pertama dalam cara yang 
sangat alami dan organik. 

Sebagai fasilitator, kita 
harus ingat bahwa kita juga 
adalah anggota kelompok. 
Jawaban kita untuk pertanyaan 
akan menjadi model bagi 
kelompok. Menjadi bijaksana 
dalam jawaban kita adalah 
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penting. Tunjukkan pada 
anggota kelompok lain apa itu 
syukur dengan kejujuran dan 
keterbukaan dalam jawaban 
kita. Satu minggu, jawaban kita 
untuk pertanyaan itu mungkin 
tentang pasangan kita yang 
melayani kita dalam beberapa 
hal. Minggu berikutnya, 
mungkin tentang mengetahui 
bahwa kita tinggal dalam 
perkenanan Bapa kita di surga 
meskipun kita mengalami 
masalah di tempat kerja.  

Titik kunci yang lain—
jangan selalu menjadi yang 
pertama atau terakhir. 
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Bervariasilah bagaimana dan 
kapan kita menjawab 
pertanyaan sehingga kita tidak 
mengajar kelompok kita bahwa 
ada cara yang benar dan salah 
untuk fasilitator dalam 
menjawab. 

 

APAKAH URUTAN PENTING? 

Meskipun pertanyaan pertama 
adalah pemecah es (istilah yang 
dipakai untuk memecahkan 
kebekuan-kebekuan di antara 
para peserta sehingga mereka 
bisa saling berinteraksi dengan 
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baik) yang mudah dan begitu 
pun pertanyaan kedua, 
pertanyaan-pertanyaan 
tersebut tidak harus berada 
dalam urutan yang 
dicantumkan. Misalnya, kita 
bisa memulai dengan 
pertanggungjawaban. Bertanya 
bagaimana mereka lakukan 
“Saya akan” mereka dan 
berbagi dari minggu 
sebelumnya dapat menjadi hal 
yang pertama. Bersabarlah 
dengan kelompok kita saat 
mereka bertumbuh dalam 
pembelajaran untuk menaati 
apa kata Tuhan. Perlu waktu 
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beberapa lama bagi mereka 
untuk memikirkan hal ini, tetapi 
teladan konsistensi kita akan 
memberikan sebuah penerang 
bagi mereka. 

Pertanyaan ketiga—“Apa 
yang Anda pergumulkan hari 
ini?”—bisa menjadi bom 
waktu. Menanyakan 
pertanyaan ini dapat 
menyebabkan 30 menit 
jawaban. Ini bukanlah 
kelompok pendukung, sehingga 
jawaban tidak harus panjang 
dan bertele-tele. Saat inilah 
mungkin akan bermanfaat 
apabila kita menjawab terlebih 
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dahulu pertanyaan pertama, 
sehingga dapat menyediakan 
model untuk bagaimana hal ini 
dilakukan. Ingat bahwa 
Kelompok Penemuan terdiri 
dari orang-orang yang memiliki 
hubungan yang sudah ada 
sebelumnya, jadi ini bukan 
satu-satunya koneksi mereka. 
Karena hubungan ini, mereka 
memiliki banyak waktu untuk 
berbicara tentang kehidupan di 
luar kelompok. 

Kadang-kadang, anggota 
kelompok akan memiliki 
masalah yang membutuhkan 
fasilitator untuk 
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mengesampingkan dahulu teks 
ayat-ayat Alkitab. Dalam 
momen-momen ini, adalah 
tepat untuk terbuka dan 
menghapus tekanan dengan 
cara mengesampingkan teks 
ayat Alkitab. Jika hal ini  terlalu 
sering terjadi, kita mungkin 
memiliki anggota kelompok 
yang motivasinya untuk berada 
dalam kelompok adalah bukan 
untuk mendengar dari Tuhan, 
tetapi agar masalahnya dapat 
didengarkan.  

Masalah ini dapat 
membubarkan kelompok, jika 
tidak ditangani. Sering kali kita 
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hanya bisa menyarankan 
kepada kelompok bahwa 
karena mereka telah memiliki 
waktu yang sulit untuk 
menyelesaikan kelompok 
setiap minggu, setiap orang 
harus mencoba membatasi 
jawaban mereka untuk setiap 
pertanyaan tidak lebih dari dua 
menit. Sebuah cara humor 
untuk melakukan ini adalah 
dengan mengatakan bahwa 
orang-orang berbagi dalam 
kalimat bukan paragraf. 

Jika satu orang sering 
mengambil terlalu banyak 
waktu, kita mungkin perlu 
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berbicara secara pribadi 
dengan orang itu dan meminta 
bantuan dengan 
memperpendek jawaban, agar 
kelompok dapat menjalankan 
tugas. Cara lain adalah untuk 
tidak meneruskan fasilitasi 
kepada orang yang berulang-
ulang memakai waktu terlalu 
banyak. Tuntunan Fasilitasi  
memberikan beberapa 
panduan waktu. Berikan salah 
satu Tuntunan Fasilitasi kepada 
fasilitator baru untuk 
menekankan masalah 
manajemen waktu. 
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Ukuran kelompok dapat 
menjadi masalah juga di sini. 
Pikirkan hal ini: kita memiliki 
tujuh pertanyaan, dan setiap 
pertanyaan rata-rata mungkin 
memerlukan dua menit untuk 
dijawab. Matematika 
sederhana membantu saya 
melihat bahwa saya memiliki 
empat belas menit untuk setiap 
orang. Kalikan empat belas kali 
jumlah orang dalam kelompok 
dan sekarang kita memiliki 
tantangan. Jika kelompok 
memiliki enam anggota, kita 
akan membutuhkan antara 
satu setengah dan dua jam 
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untuk pertemuan. Jadi ukuran 
kelompok harus dibatasi 
sampai lima ke di bawah, 
setidaknya bagi kelompok-
kelompok yang diadakan di 
Amerika Serikat. Seorang 
teman Afrika pernah 
mengingatkan saya, “Waktu 
adalah tuhan bagi orang 
Amerika.” Waktu adalah musuh 
terbesar kita dalam tantangan 
untuk membuat orang 
berhubungan dengan Tuhan. 

Pertanyaan keempat 
“Apakah Anda memiliki 
kebutuhan atau apakah ada 
orang yang Anda kenal memiliki 



 

694 

 

kebutuhan yang kelompok ini 
bisa bantu?” adalah salah satu 
bagian DNA paling sulit untuk 
disiapkan. Pertanyaan ini 
dimaksudkan untuk memulai 
proses pemuridan dengan 
melibatkan anggota kelompok 
di paruh kedua Amanat Agung, 
yaitu mengasihi sesama. 

Masalahnya, kebutuhan 
sering diidentikkan dengan 
uang, sehingga dalam pikiran 
orang pertanyaan ini 
dicondongkan ke arah 
kemiskinan. Dibutuhkan waktu 
untuk membantu orang 
melihat orang lain dalam 
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konteks langsung mereka. 
Sering, kita sebagai fasilitator 
dapat menemukan kebutuhan 
di lingkungan atau tempat kerja 
yang dapat dipenuhi. Mungkin 
seseorang sedang menjalani 
kemoterapi dan membutuhkan 
makanan, pekerjaan rumah 
tangga, atau bantuan untuk 
mengantar anak-anak ke 
sekolah. 

Melayani bersama untuk 
mengubah dunia di sekitar kita 
membuat kelompok 
memahami siapa Tuhan 
sebenarnya. Hal ini mengajar 
anggota kelompok bahwa 
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hubungan dengan Allah perlu 
dihidupi, tidak hanya 
dipikirkan. Sangat penting 
untuk bergulat akan 
pertanyaan ini dengan realitas 
dalam kelompok. Pertanyaan 
ini, bersama dengan 
pertanyaan keenam, di mana 
setiap orang mengungkapkan 
pernyataan “Saya akan” 
mereka, adalah rangkuman dari 
budaya yang berfokus pada 
ketaatan dalam Kelompok 
Perjalanan/Penemuan.  

 

MEMBACA ALKITAB BERSAMA 
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Pertanyaan kelima 
memberikan kesempatan 
kepada kelompok untuk 
membuka Alkitab dan 
mendengar langsung dari Allah. 
Seringkali anggota kelompok 
tidak memiliki Alkitab, atau 
seseorang akan memiliki 
terjemahan Alkitab yang sulit 
dimengerti. Untuk beberapa 
pertemuan awal, mungkin baik 
bagi Anda untuk mencetak 
salinan bagian Alkitab. Anda 
juga dapat berperan sebagai 
konsultan penjualan Alkitab, 
yang merupakan hal yang baik. 
Suatu tujuan penting dalam 
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proses kelompok awal adalah 
agar anggota kelompok 
memiliki Alkitab sendiri yang 
dapat dibaca. . 

Kami mendorong fasilitator 
kami untuk mencetak dua 
salinan dari dua terjemahan 
modern Alkitab yang berbeda 
atau membawa dua versi 
Alkitab yang berbeda. Hal ini 
tidak hanya memecahkan 
masalah ketika seseorang 
dalam kelompok Anda tidak 
memiliki Alkitab, tetapi juga 
memungkinkan waktu untuk 
menjelaskan bagaimana Alkitab 
disusun. Sebelum menemukan 
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hal ini, kami mengekspos 
asumsi tentang keakraban 
dengan isi Alkitab yang hampir 
fatal dalam kelompok. 

Seorang anggota kelompok 
diminta untuk membaca 1 
Yohanes 5:13. Ketika dia mulai, 
dia membaca banyak ayat di 
depan kelompok lalu banyak 
orang mengerutkan wajah dan 
bertanya versi apa yang ia baca. 
Fasilitator menghentikannya 
dan memintanya memeriksa 
untuk memastikan bahwa ia 
membaca “Satu” Yohanes. 
Dengan bangga ia mengangkat 
Alkitabnya dan berkata, “Saya 



 

700 

 

berbalik ke Yohanes yang 
pertama dan menemukan pasal 
5 ayat 13.” 

Bagi kita yang akrab dengan 
Alkitab, kita tahu bahwa orang 
tersebut membaca Injil 
Yohanes, bukan Surat Pertama 
Yohanes. Kebanyakan orang 
tidak biasa dengan 
pengorganisasian Alkitab, jadi 
dengan hanya mencari salah 
satu teks Alkitab bisa menjadi 
penyebab kecemasan yang 
tidak semestinya. Mencetak 
ayat-ayat Alkitab di kertas 
memberi kita kesempatan 
untuk menjelaskan bagaimana 
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Alkitab diatur. Setelah anggota 
kelompok memiliki Alkitab 
sendiri, lakukanlah latihan 
menemukan sesuatu yang 
akrab seperti Yohanes 3:16 
untuk menciptakan lebih 
banyak kenyamanan dalam 
menggunakan Alkitab. 

Menunjukkan kepada 
anggota kelompok isi halaman 
di depan Alkitab dapat 
memberikan mereka sarana 
untuk memulai. Menjelaskan 
perbedaan antara kitab, pasal, 
dan ayat dapat 
memperlengkapi mereka untuk 
menelusuri Alkitab sendiri. 
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Berlatih menemukan ayat-ayat 
yang mereka mungkin pernah 
dengar, misalnya Yohanes 3:16 
dan Mazmur 23, memberikan 
mereka kepercayaan diri 
bahwa mereka tidak akan 
ditempatkan dalam situasi di 
mana mereka merasa bodoh 
jika mereka harus menemukan 
ayat-ayat tertentu dalam 
Alkitab. 

Beritahu kelompok bahwa 
kita akan membaca teks ayat 
Alkitab dua kali. Jika teksnya 
panjang (lebih dari sepuluh 
ayat), bagi ayat-ayat menjadi 
lima ayat dan suruh mereka 
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membagikan lembaran kertas 
dan bergantian dalam 
membaca. Kita dapat secara 
bergantian menyoroti lima ayat 
pada kertas yang bertuliskan 
ayat-ayat Alkitab dengan 
stabilo berwarna untuk 
membuatnya lebih mudah bagi 
mereka untuk mengikuti ketika 
mereka menyebarkan 
lembaran-lembaran kertas. 

Pastikan sementara kita 
berbagi petunjuk bahwa kita 
juga memberitahu mereka 
bahwa jika mereka tidak 
nyaman membaca dengan 
suara keras, mereka dapat 
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meneruskan kertas kepada 
yang lain yang mau membaca. 
Tidak perlu untuk membiarkan 
kemampuan membaca 
seseorang mengahalangi 
mereka berhubungan dengan 
Allah. 

Ketika kita mempersiapkan 
lembaran kertas yang dicetak, 
atau jika kita membawa dua 
Alkitab, adalah baik untuk 
membawa dua versi Alkitab 
yang berbeda. 

Teks ini akan dibaca dua 
kali, sehingga mereka 
mendapatkan dua 
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kesempatan untuk 
mendengarnya dengan kata-
kata yang sedikit berbeda. 
Meskipun Alkitab versi The 
Message oleh Eugene 
Peterson adalah versi Alkitab 
yang baik untuk dimiliki oleh 
orang yang tidak akrab dengan 
Alkitab, Alkitab versi ini bukan 
pilihan yang baik untuk Anda 
bawa ke kelompok. Langkah 
setelah membaca ayat dua kali 
adalah untuk menyuruh 
seseorang dalam kelompok 
menceritakan kembali teks 
tersebut dalam kata-katanya 
sendiri. Sayangnya, Eugene 
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Peterson begitu fasih sehingga 
sekali parafrasanya dibaca, 
ada sangat sedikit perubahan 
yang dapat dilakukan. 
Menggunakan Alkitab versi 
The Message dapat 
menghentikan diskusi dengan 
cepat karena tidak ada yang 
dapat menambahkan sesuatu 
pada apa yang Peterson telah 
tulis. 

 
Ketika memilih suatu versi 

Alkitab untuk digunakan, 
pastikan bahwa versi itu 
adalah terjemahan modern. 
Bahkan versi King James telah 
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diperbarui. Alkitab versi The 
New King James (NKJV) atau 
The New International Readers 
Version (NIRV) adalah versi 
yang baik untuk digunakan. 
The VoiceTM adalah versi baru 
Alkitab yang merupakan 
pilihan yang sangat baik begitu 
juga versi New English Bible 
(NET). Kita akan menemukan 
bahwa banyak orang akan 
menemukan sumber seperti 
YouVersion dan 
Biblegateway.com sebelum 
mereka memiliki sebuah 
Alkitab. Adalah hal biasa bagi 
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mereka untuk membaca dari 
ponsel atau iPad mereka. 
 
BERIKAN MEREKA INFORMASI! 
Sebelum membaca teks ayat 
Alkitab, mintalah seseorang 
dalam kelompok untuk 
mendengarkan dengan 
seksama agar dia bisa siap 
menyampaikan isi teks itu 
dengan kata-katanya sendiri. 
Hal ini memberikan orang 
kesempatan untuk 
mendengarkan dengan 
seksama daripada terkejut 
dengan tugas di akhir 
pembacaan. CATATAN: Harus 
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kita pahami bahwa kita perlu 
melakukan segalanya untuk 
menghindari membuat orang 
merasa “kurang dari yang 
diharapkan.” 

 
Kalau orang yang 

ditugaskan untuk 
menyampaikan isi teks 
tersebut dengan kata-katanya 
sendiri tampak kesulitan untuk 
menyelesaikannya, mintalah 
seluruh kelompok untuk 
membantu. Hal ini dapat 
membuat diskusi yang sehat 
tentang teks tersebut. Kita 
ingin agar mereka 
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mendapatkan kebenaran inti 
dari teks itu. Misalnya, jika kita 
mempelajari Kejadian 1, 
intinya adalah bukan 
penciptaan versus evolusi, 
tetapi bahwa Allah adalah 
Pencipta segala yang ada. 
Jangan teralihkan pada soal-
soal sampingan.  
 

Ketika kita menjadi terbiasa 
untuk memfasilitasi kelompok, 
kita mungkin menemukan 
beberapa pertanyaan berikut 
bisa bermanfaat untuk 
merangsang diskusi tentang 
hal-hal kunci. Pertanyaan-
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pertanyaan ini tidak diperlukan 
jika kelompok kita memahami 
teks ayat-ayat Alkitab dan 
menemukan hal-hal kunci 
dalam teks tersebut. 

Ketiga pertanyaan berikut 
ditujukan untuk mendapatkan 
tanggapan pribadi tentang teks 
ayat-ayat Alkitab: 

• Apa yang menarik perhatian 
Anda? 

• Apa yang Anda sukai dalam 
teks ini? 

• Apa yang mengganggu Anda 
dalam teks ini? 
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Tiga pertanyaan berikut 
berfokus pada maksud Allah 
dalam berkomunikasi dengan 
kita: 

• Apa yang dikatakan ayat ini 
tentang Allah? 

• Apa yang dikatakan ayat ini 
tentang manusia? 

• Apa yang dikatakan ayat ini 
tentang kehidupan yang Allah 
ingin kita hidupi? 

Sementara mengejar gelar 
sarjana di bidang teologi, saya 
belajar menghafal daftar 
panjang detail-detail teologis 
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dengan menggunakan akronim. 
Skill tersebut dapat membantu 
kita mengingat dua set 
pertanyaan ini. Ambil huruf 
pertama dari setiap kata dan 
buat kalimat dari huruf-huruf 
tersebut. Misalnya, “Putri Suka 
Makan Apel, Mangga dan 
Kedondong. Perhatikan P, S, M, 
A, M, dan K. Huruf-huruf 
tersebut mengacu pada 
Perhatian, Sukai, Mengganggu, 
Allah, Manusia dan Kehidupan.  

 

Jika kita memerlukan 
bantuan untuk memulai 
diskusi, maka ingatlah bahwa 
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Putri (perhatian) Suka (sukai) 
Makan (mengganggu) Apel 
(Allah), Mangga (manusia), dan 
Kedondong (kehidupan). Hal ini 
mungkin terdengar lucu, tetapi 
saya meraih gelar sarjana 
dalam teologi karena skill itu. 
Sayangnya, hal itu bisa berarti 
bahwa saya berpendidikan 
tinggi untuk menjadi tidak 
berguna sama sekali.  

 

 

MEMPELAJARI “SAYA AKAN...” 
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Rangkaian pertanyaan terakhir, 
“Apa yang ayat ini katakan 
tentang Allah, manusia, dan 
kehidupan yang Dia ingin kita 
hidupi?” dapat membentuk 
bagian DNA keenam dengan 
sangat mudah. Hal ini membuat 
transisi ke pernyataan “Saya 
akan” dengan sangat alami. 

Pertanyaan keenam, “Jika 
ini adalah perkataan Allah, apa 
yang akan Anda lakukan 
tentang hal ini? Sangat mudah 
untuk menjawabnya dengan 
“Saya akan...” Saat waktu terus 
berjalan, kelompok kita akan 
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mulai menyebut bagian ini 
sebagai “Saya akan.”  

Pada awalnya, sering sulit 
bagi orang untuk 
menyebut/merencanakan 
kegiatan nyata yang akan 
ditindaklanjuti. Karena akronim 
SMART begitu umum dalam 
budaya bisnis, adalah wajar 
untuk menyarankan agar “Saya 
akan” mereka Spesifik 
(Specific), Terukur 
(Measurable), Dapat Dicapai 
(Achievable), Realistis 
(Realistic), dan Dibatasi Waktu 
(Time-bound). Cara lain untuk 
mengatakan hal ini adalah, 
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“Dalam 24 sampai 48 jam ke 
depan, apa yang bisa Anda 
lakukan untuk menaati apa 
yang Allah katakan di sini?”  

Pernyataan “Saya akan” 
yang akan ditindaklanjuti 
haruslah spesifik. Salah satu 
cara untuk mengujinya adalah 
dengan bertanya, “Jadi, ketika 
Anda datang kembali minggu 
depan, bagaimana kita akan 
tahu apakah Anda telah 
melakukan ‘Saya akan’ itu atau 
tidak?” Hal ini membantu 
anggota kelompok Anda 
menjelaskan bagaimana 
mereka ingin menaati Allah. 
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Bersabarlah, miliki kasih, 
dan berikan teladan yang baik 
saat kelompok Anda mulai 
terbiasa untuk bertindak atas 
kebenaran yang ditemukan 
dalam Alkitab. Sementara 
belajar Kejadian 1, adalah biasa 
untuk melihat orang-orang 
yang ingin mulai mendaur ulang 
untuk menunjukkan kepada 
Allah bahwa mereka peduli 
dengan ciptaan-Nya. Ini adalah 
cara nyata menanggapi 
kebenaran. Tindakan respons 
sederhana kepada perkataan 
Allah adalah tujuan kita. 
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Perhatikan tren dalam 
kelompok Anda, misalnya 
orang tidak melakukan “Saya 
akan” mereka. Hal ini mungkin 
merupakan tanda dari keadaan 
rohani mereka. Karena kita 
tidak mau menyia-nyiakan 
usaha kita, bersiaplah untuk 
menanyakan kepada mereka 
setelah tiga atau empat minggu 
bagaimana kita bisa membantu 
mereka menindaklanjuti “Saya 
akan” mereka. Biasanya jenis 
perhatian ini akan memberikan 
energi pada ketertarikan rohani 
seseorang atau menyingkapkan 
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bahwa tidak ada kehausan 
rohani di sana. 

Kecenderungan lain adalah 
orang membuat pernyataan 
“Saya akan” yang sama setiap 
minggu. Jelas, kita semua bisa 
fokus pada beberapa hal untuk 
waktu yang lama dan 
bertumbuh melalui fokus itu. 
Namun mengulangi pernyataan 
“Saya akan” dapat mengekspos 
kemalasan rohani dan 
menunjukkan bahwa upaya-
upaya yang kita lakukan terus 
menerus untuk menanam 
benih yang baik ternyata 
dilakukan di tanah yang tidak 
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subur. Katakan saja, “Hmm... 
Anda sudah menyatakan 
pernyataan itu minggu lalu, 
Anda perlu untuk membuat 
pernyataan yang lain minggu 
ini”; atau “Ini adalah teks yang 
berbeda, saya pikir kita 
mungkin perlu pernyataan 
‘Saya akan’ yang berbeda.” Hal 
ini akan menerangkan kepada 
kelompok bahwa mereka perlu 
sedikit lebih kreatif dalam 
mendengarkan apa yang Tuhan 
katakan. Jika perlu, buatlah 
kelompok membantu 
seseorang mengembangkan 
“Saya akan.” Ingat bahwa 
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kelompok ini sudah memiliki 
hubungan-hubungan 
sebelumnya, sehingga 
pengetahuan mereka tentang 
kehidupan satu sama lain cukup 
banyak. Di atas semuanya, 
jangan ragu untuk memberikan 
pertanggungjawaban yang 
lembut dan konstan dalam 
menaati apa yang Tuhan 
katakan. Itu adalah perintah 
Yesus: “Ajarlah mereka 
melakukan segala sesuatu yang 
telah kuperintahkan 
kepadamu.”  

PELIPATGANDAAN  
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Pertanyaan ketujuh, “Dengan 
siapa Anda bisa berbagi minggu 
ini tentang apa yang Tuhan 
lakukan dalam hidup Anda?” 
Membawa DNA 
pelipatgandaan ke dalam 
proses. 

Setiap anggota kelompok 
diminta untuk menyebutkan 
nama seseorang untuk diajak 
berbagi di minggu mendatang. 
Isi berbagi dapat berhubungan 
dengan apa yang mereka baca 
dan taati dari Alkitab atau 
secara umum apa yang Tuhan 
lakukan dalam hidup mereka. 
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Sedini mungkin dalam 
proses pemuridan, murid 
diajarkan untuk 
mengidentifikasi dengan Yesus. 
Hal ini tidak dilakukan dengan 
cara-cara menjengkelkan yang 
membentuk tembok antara 
teman-teman atau kerabat, 
tetapi dalam cara-cara 
sederhana dan jelas. Berbagi 
tidak boleh persuasif. Orang 
merasakan tekanan persuasi 
dan bereaksi dengan 
memasang hambatan dan 
batasan dalam hubungan, 
tetapi pengalaman atau cerita 
menarik dapat membawa 
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mereka masuk. Ketika 
seseorang berbagi apa yang 
terjadi dalam hidupnya, kita 
mendengarkan, mendekat, dan 
menikmati undangan ke dalam 
dunia internal orang lain. 

Baru-baru ini seorang pria 
yang belum pernah membaca 
Alkitab sebelumnya berbagi 
bahwa membaca Alkitab 
membantunya tidur di malam 
hari. Dia tidak bisa tidur 
nyenyak selama berbulan-
bulan karena sebuah hubungan 
yang mengalami masalah. Dia 
mulai membaca Alkitab dan 
tidur. Jadi ia berbagi dengan 
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teman-teman bahwa Alkitab 
membuatnya tidur di malam 
hari. Hal ini nyata, relevan, dan 
sangat provokatif! 

Orang-orang Kristen yang 
berpengalaman memiliki 
kesulitan dengan hal ini karena 
kemampuan mereka untuk 
berbagi hidup mereka telah 
dibentuk oleh dunia yang 
menghargai ketidakotentikan. 
Kita telah diajarkan bahwa 
penting untuk menjadi 
konservatif/kolot dan menjaga 
tingkah laku kita di dunia 
Kristen. Melatih orang-orang 
gereja menjadi alami dalam 
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berbagi kisah mereka adalah 
sedikit seperti melatih kucing 
untuk berjabat tangan dan 
berguling. Hal ini bukannya 
mustahil, tetapi jika kita bisa 
melakukannya, maka kita 
memiliki kesuksesan. 

Anggota kelompok sering 
berbagi dengan menyebutkan 
kepada teman bahwa mereka 
belajar sesuatu saat membaca 
Alkitab. Karena anggota 
kelompok ini berasal dari 
jaringan hubungan pra-Kristen, 
penyebutan ini menciptakan 
percakapan, satu hal yang 
dapat menyebabkan 
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pelipatgandaan. Ketika teman-
teman tahu bahwa seseorang 
ada dalam kelompok membaca 
Alkitab, dan tidak ada yang 
memaksakan tentang agama, 
hal ini meningkatkan 
ketertarikan mereka. Beberapa 
orang bahkan mungkin ingin 
bergabung dengan kekompok. 
Di sinilah DNA pelipatgandaan 
dimulai. Kelompok-kelompok 
perlu berlipat ganda, bukan 
bertumbuh.  

Alkitab adalah otoritas 
dalam proses penemuan, 
sehingga tidak perlu ada ahli 
materi untuk menjelaskannya 
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kepada orang-orang. Perkataan 
Allah tidak diajarkan, tetapi 
dibaca dan ditaati. Allah adalah 
guru yang memimpin orang 
kepada Yesus (Yohanes 6:44-
46). Proses penemuan yang 
sederhana dan berlipat ganda 
memungkinkan kelompok 
untuk bermultiplikasi. Semua 
orang dalam kelompok 
pertama telah melihat tujuh 
pertanyaan sederhana 
diajukan, dan mereka mungkin 
telah mengambil giliran untuk 
memfasilitasi. 

Ketika seorang teman 
meminta untuk bergabung, 
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alih-alih memasukkan dia ke 
kelompok yang lama, yang 
selanjutnya akan menciptakan 
masalah waktu, fasilitator 
dapat menyarankan agar 
memulai kelompok lain. Ini 
adalah argumen yang dapat 
dimenangkan, karena 
prosesnya begitu mudah 
sehingga siapa pun dapat 
melakukannya. Lakukan saja 
apa yang telah dilakukan dalam 
kelompok awal. 

Fasilitator kelompok awal 
dapat secara teratur melatih 
anggota kelompok saat dia 
memulai kelompok baru ini. 
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Panggilan telepon yang teratur 
atau pertemuan-pertemuan 
pribadi untuk membicarakan 
hal-hal sulit dan soal-soal yang 
berkembang akan 
meningkatkan kepercayaan 
fasilitator baru. Karena 
pengembangan kepemimpinan 
perlu dibangun dan bukanlah 
hal yang mudah dilakukan, 
setiap anggota kelompok 
diperlengkapi untuk memulai 
sebuah kelompok. 

 

PERTANYAAN TENTANG 
WAKTU 
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Akhirnya, kelompok diakhiri 
dengan mengulas kembali 
keputusan-keputusan yang 
dibuat ketika membahas 
pertanyaan tentang kebutuhan 
yang bisa dibantu. Sebelum 
bubar, pastikan bahwa setiap 
orang jelas kapan dan di mana 
pertemuan berikutnya 
diadakan, terutama jika tempat 
pertemuan digilir di rumah-
rumah yang berbeda. Pada saat 
ini, kelompok telah selesai. 
Diskusi kelompok sering 
berlanjut secara informal. 
Anggota kelompok akan pergi 
sesuai waktu yang mereka mau. 
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Proses yang dijelaskan di 
atas mengasumsikan tidak ada 
kendala buatan. Jika Kelompok 
Penemuan terjadi selama jam 
makan siang di tempat kerja, 
adalah sulit untuk 
mendapatkan lebih dari tiga 
atau empat orang untuk 
menjalani proses ini secara 
bermakna.  

Berikut adalah beberapa 
strategi untuk mengurangi 
tekanan waktu: 

KOMUNIKASI ELEKTRONIK 
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Tiga pertanyaan awal dapat 
diajukan dan dijawab melalui e-
mail, sms, atau chatting pagi 
kelompok. Hal ini 
memungkinkan kelompok 
untuk langsung memulai 
dengan membaca teks ayat-
ayat Alkitab ketika mereka 
bertemu bersama-sama. 

METODE TIGA-KOLOM 

Judul metode ini berasal dari 
praktik mengubah lembaran 
kertas ke format landscape dan 
membagi lembaran menjadi 
tiga kolom. Hal ini bukan yang 
harus dilakukan, tetapi dapat 
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berguna. Kolom-kolom 
merujuk pada tiga langkah 
terpisah dalam proses ini (lihat 
contoh pada lampiran B). 
Anggota kelompok 
mendapatkan teks ayat-ayat 
Alkitab pada minggu 
sebelumnya dan melengkapi 
studi tiga kolom sebelum 
pertemuan berikutnya. 

Pada kolom pertama, teks 
ayat Alkitab ditulis kata demi 
kata dari Alkitab. Dalam dunia 
digital, banyak orang tidak mau 
melakukan hal ini. Mengapa 
tidak memotong (cut) dan 
menempelkannya (paste) saja? 
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Latihan menyalin dengan 
tangan dari Alkitab adalah cara 
untuk membaca lebih lambat 
dari yang biasa kita lakukan. 
Kata demi kata Alkitab dipindah 
dari halaman Alkitab ke 
halaman buku catatan atau 
jurnal. 

Proses kata demi kata yang 
lambat ini memungkinkan otak 
untuk melihat ayat-ayat Alkitab 
dengan lebih dekat dan 
merasakan teks dengan cara 
yang kita tidak bisa lakukan 
dalam cara lain. Mungkin sulit 
untuk menyuruh orang 
mengeluarkan alat-alat tulis 
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dan menyalin ayat-ayat, tetapi 
setelah mereka melakukannya, 
mereka akan terkejut dengan 
kedalaman pengalaman dari 
hal itu. 

Setelah menyalin teks dari 
Alkitab ke buku catatan atau 
jurnal mereka, langkah atau 
kolom kedua meminta mereka 
untuk menuliskan ayat-ayat itu 
dengan kata-kata mereka 
sendiri. Proses ini 
menyebabkan keputusan yang 
harus dibuat tentang apa yang 
Tuhan katakan dalam teks ini. 
Ketika pelajaran kelompok tiba 
pada bagian ini, beberapa 
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anggota kelompok dapat 
membaca dengan bersuara apa 
yang telah mereka tulis pada 
kolom kedua, sehingga hal ini 
menyelesaikan pertanyaan 
kelima dalam proses 
penemuan. Anggota kelompok 
tidak perlu terburu-buru 
melalui bagian Alkitab ini, 
karena mereka telah 
menghabiskan waktu secara 
pribadi dalam teks ini sebelum 
pertemuan. 

Kolom kedua akan menjadi 
tantangan bagi mereka yang 
tidak suka menulis atau 
mengekspresikan diri dalam 
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tulisan. Mendorong ketekunan 
akan menuai imbalan yang 
berharga. Proses yang lambat 
dari menyalin dan menuliskan 
teks ini dengan kata-kata 
sendiri membawa kita sedekat 
pikiran Allah yang tidak pernah 
kita dapatkan di dunia ini. 

Kolom atau langkah ketiga 
memiliki dua kegiatan terpisah. 
Jika buku catatan atau jurnal 
diubah ke bentuk landscape, 
maka bagilah kolom ini menjadi 
dua bagian; atas dan bawah. Di 
bagian atas, tuliskan 
pernyataan “Saya akan.” Pada 
bagian bawah, tuliskan 
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jawaban untuk pertanyaan 
“berbagi.” 

Proses ini dapat dilakukan 
oleh anggota kelompok 
sebelum mereka sampai di 
tempat pertemuan. Kelompok 
dapat melanjutkan ke tiga 
pertanyaan pertama dan porsi 
diskusi Alkitab kelompok 
dipersingkat. 

Studi Tiga-Kolom 
menyelesaikan dua tujuan 
utama: membuat orang 
mendekat secara pribadi 
dengan Alkitab dan 
menciptakan penggunaan 
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waktu yang efektif ketika 
jumlah waktu yang tersedia 
terbatas. 

Proses penemuan, entah 
dilakukan dalam format 
kelompok atau dengan 
menggunakan metode Tiga 
Kolom, membuat orang 
mempelajari Alkitab. Tidak ada 
kemajuan dalam perjalanan 
rohani tanpa membaca Alkitab. 
Kedua metode ini 
memungkinkan orang untuk 
menemukan bagaimana 
mereka dapat berhubungan 
dengan Tuhan secara pribadi. 
Dengan demikian, mereka 
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diperlengkapi untuk 
memuridkan murid yang 
memuridkan murid yang lain 
karena mereka dapat dengan 
mudah meneruskan hal ini ke 
teman, kerabat, dan rekan 
sekerja mereka. 
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7 

7 PERJALANAN 
BERGERAK DARI 

KEROHANIAN ANALOG KE 
KEROHANIAN DIGITAL 

 

Setelah berjam-jam 
mendengarkan pelatihan David 
Watson, salah satu penulis 
Contagious Disciple-Making 
(Pemuridan yang Menular), 
dalam banyak konteks yang 
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berbeda, kami menemukan 
sesuatu. DNA yang ia 
ungkapkan dalam pemuridan 
berbasis penemuan dan yang 
berfokus pada ketaatan 
menyatu dengan DNA di Shoal 
Creek, terutama dengan 
paradigma kami tentang 
kehidupan rohani—yaitu 7 
Perjalanan: 

1. Upahan ke Ahli Waris—
Percaya 

2. Hati Keras ke Hati Lembut—
Menaati 
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3. Penerima ke Pemberi—
Berbagi  

4. Isolasi (Ketersendirian) ke 
Komunitas—Berhubungan  

5. Konsumen ke Produsen—
Melayani 

6. Biasa ke Luar Biasa—
Memberi 

7. Wisatawan ke Pemandu—
Memuridkan 

Alih-alih memulai dengan 
penginjilan tradisional, kami 
memulai dengan menunjukkan 
kepada orang bagaimana 
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mereka dapat mengundang 
teman-teman mereka, 
tetangga, dan rekan sekerja 
mereka untuk berpartisipasi 
dalam kelompok yang 
membaca Alkitab bersama-
sama dan menemukan apa 
yang Tuhan katakan tentang 
kehidupan. Pada dasarnya 
mereka mulai membuat orang-
orang pra-Kristen menjadi 
murid yang memuridkan orang 
lainnya. Ide ini sebenarnya 
tidak asing seperti yang orang 
pikirkan, karena hal ini telah 
menghasilkan jutaan pengikut 
Kristus di Timur dan hingga saat 
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ini telah menyebabkan 
setidaknya empat puluh ribu 
jemaat yang terbentuk (lihat 
kisah Bhojpuri di Bab 5). 

Praktik tradisional yaitu 
orang-orang percaya 
membagikan iman mereka 
kepada orang pra-Kristen 
dan/atau mungkin 
mengundang orang-orang 
tersebut ke kebaktian gereja. 
Melalui proses langkah demi 
langkah, seseorang akan 
menerima Yesus sebagai Juru 
Selamat mereka dan mulai 
menghadiri ibadah-ibadah 
gereja secara teratur. Mereka 
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pada gilirannya akan diajarkan 
untuk berbagi iman mereka. 
Biasanya hal ini memerlukan 
pembelajaran informasi yang 
cukup untuk menjawab semua 
pertanyaan umum yang 
ditanyakan tentang 
Kekristenan sehingga orang 
merasa nyaman untuk 
mencoba meyakinkan 
seseorang untuk percaya 
kepada Yesus.  

Proses ini dipromosikan 
secara luas, tetapi jarang 
dipraktikkan. Studi-studi terus-
menerus menunjukkan bahwa 
meskipun orang-orang Kristen 
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percaya bahwa mereka harus 
berbagi iman mereka, hanya 
kurang dari setengah mereka 
yang benar-benar 
melakukannya. James Kennedy, 
pendiri Evangelism Explosion 
(Ledakan Penginjilan), sering 
dikutip karena menyatakan 
bahwa 95 persen dari orang-
orang Kristen saat ini tidak 
pernah memimpin orang 
kepada Kristus. Saya tidak yakin 
apakah George Barna1 yang 
mendukungnya dalam statistik 
itu, tetapi tidak akan sulit untuk 
membuktikannya di rata-rata 
gereja.  
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Daripada melanggengkan 
sistem yang gagal untuk 
menyebarkan iman, kami 
mengikuti pendekatan baru di 
Shoal Creek, salah satu yang 
dipelajari dari suku Bhojpuri di 
India dan yang dilipatgandakan 
di banyak budaya lain. Ini 
adalah strategi yang 
menciptakan peluang bagi 
orang untuk membaca, taat, 
dan berbagi apa yang Allah 
ajarkan kepada mereka melalui 
Alkitab. Proses sederhana dan 
berlipat ganda ini 
memungkinkan siapapun, 
terlepas dari kepribadian dan 
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karunia, untuk memuridkan 
murid yang memuridkan murid. 
Alih-alih mengundang teman ke 
gereja agar orang lain bisa 
memberitahu mereka tentang 
Yesus, orang-orang dalam 
persekutuan kami mengundang 
teman-teman untuk membaca 
Alkitab bersama dan 
menemukan apa yang Tuhan 
katakan tentang kehidupan. 

Kelompok-kelompok ini 
berpusat pada Alkitab sebagai 
otoritas, berusaha melakukan 
apa yang Tuhan katakan, dan 
kemudian membagikannya 
dengan teman-teman mereka. 
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Dalam konteks kelompok yang 
berfokus pada ketaatan, 
teman, tetangga, dan rekan 
sekerja menemukan bersama-
sama tanpa kehadiran dari 
seorang ahi materi. Yohanes 
6:45 berbunyi: “Ada tertulis 
dalam kitab nabi-nabi: Dan 
mereka semua akan diajar oleh 
Allah. Dan setiap orang, yang 
telah mendengar dan 
menerima pengajaran dari 
Bapa, datang kepada-Ku.” 
Proses ini menjadi kenyataan 
karena Allah adalah guru dan 
memimpin orang kepada Anak-
Nya. Pola ini tidak bergantung 
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pada seseorang atau lembaga. 
Mengarahkan orang pada 
perjalanan rohani yang 
bergantung pada Allah 
memberikan kekuatan luar 
biasa, karena menyediakan 
wadah untuk budaya yang 
berlipat ganda.  

7 Perjalanan menyediakan 
sebuah paradigma untuk ziarah 
rohani yang melibatkan baik 
realitas pengalaman individu 
maupun kebenaran Allah yang 
telah diberikan pada kita. 
Pendekatan ini berbeda dari 
pengajaran kehidupan rohani 
yang biasa saat ini, karena 
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menyediakan pengalaman 
seumur hidup dalam 
keseluruhan kebenaran Allah; 
tidak melanjutkan melalui 
langkah-langkah, tahapan, atau 
tingkatan. Sinergi terjadi antara 
bagaimana seseorang mulai 
mengikuti Yesus dan jalan yang 
mereka ikuti dalam kehidupan. 

Di Shoal Creek, kami 
menemukan bahwa hal ini 
sangat membantu dalam 
bekerja dengan orang-orang 
yang ingin memahami lebih 
lanjut tentang Allah, Yesus, dan 
Alkitab. Alih-alih menekankan 
tingkat-tingkat pertumbuhan 
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tetap, 7 Perjalanan berfokus 
pada gerakan. Hal ini 
memungkinkan orang untuk 
menjadi dewasa tanpa 
menyiratkan bahwa mereka 
telah menguasai suatu bagian 
hidup dan juga untuk gagal 
tanpa menyerah pada 
perjalanan. 

Konsep gerakan juga 
menyentuh kenyataan. 
Misalnya, perjalanan pertama 
bergerak dari upahan ke ahli 
waris. Terlepas dari bagaimana 
kita mendefinisikan seseorang 
masuk ke dalam keluarga Allah, 
baik dengan proses bertahap 
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atau tiba-tiba, setiap orang 
memiliki perjalanan seumur 
hidup menemukan bahwa 
mentalitas orang upahan 
tertanam dalam dirinya. Tidak 
peduli jarak dari titik 
pertobatan atau jumlah 
pengetahuan yang dia miliki, 
perlu waktu untuk menghapus 
mental upahan itu.  

Orang-orang pra-Kristen 
memerlukan alat bantu 
petunjuk arah. Adalah penting 
untuk berbagi peta yang 
meringkas perjalanan dan 
sebuah kompas yang menunjuk 
ke arah yang benar saat mereka 
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menemukan di mana mereka 
berada dalam peta pribadi 
mereka. 

Berlawanan dengan 
pendekatan injili populer yang 
mengundang orang untuk 
mengeksplorasi hubungan 
dengan Tuhan, setiap orang 
memiliki hubungan dengan 
Tuhan. Kita sering gagal untuk 
memahami bahwa semua 
orang sudah memiliki 
hubungan Pencipta dengan 
ciptaan-Nya. Mereka 
menikmati ciptaan yang Allah 
telah buat dan sering bersyukur 
untuk apa yang mereka anggap 
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sebagai berkat dari Pencipta 
mereka. Bahasa kita harus 
mengakui hal ini dan tidak 
menyangkal teologi yang kita 
dukung: yaitu Allah 
menciptakan segala sesuatu 
dan semua orang. 

Ketika kita menawarkan 
untuk membantu orang 
mengembangkan hubungan 
dengan Tuhan, hal itu 
menyebabkan masalah dari 
awal. Mereka merasa seolah-
olah mereka sudah memiliki 
hubungan, dan Alkitab 
menyatakan bahwa memang 
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mereka memiliki hubungan, Dia 
adalah Pencipta mereka.  

 
Terlalu sering, kita merujuk 

pada “hubungan pribadi” 
dengan Tuhan. Tetapi pada 
kenyataannya, apa yang kita 
bicarakan adalah sebuah jalan 
pengetahuan yang ditentukan 
atau persetujuan untuk 
serangkaian fakta. Dan jalan itu 
jarang mempersiapkan 
seseorang untuk memiliki 
hubungan intim dengan Bapa di 
surga.  
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Tugas kita adalah untuk 
memperdalam hubungan orang 
dengan Allah. Mulai membaca 
Alkitab untuk diri mereka 
sendiri membantu mereka 
bergerak dari hubungan 
Pencipta dengan ciptaan ke 
hubungan Bapa dengan anak. 
Kita berharap untuk membantu 
mereka melihat bahwa 
Pencipta mereka ingin menjadi 
Bapa mereka dan Dia memiliki 
hikmat tentang kehidupan di 
dunia ini dan dunia yang akan 
datang. Hikmat ini akan 
memungkinkan mereka hidup 
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dalam keluarga-Nya sekarang 
dan selamanya. 

 

SIFAT DARI 7 PERJALANAN  

Konsep dari 7 Perjalanan yang 
tidak harus berurutan muncul 
dari kunjungan tahunan ke 
Disney World. Mertua saya 
tinggal sekitar 130 km dari 
Disney di Florida. Setiap tahun 
ketika kami berkunjung, ayah 
mertua saya berpikir bahwa 
adalah tugasnya untuk 
mentraktir kami ke Disney 
World, jadi kami mengambil 
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perjalanan wajib dari Venesia 
ke Orlando untuk mengunjungi 
dunia Disney. 

Setelah beberapa 
kunjungan, saya menjadi 
terpesona dengan peta taman 
hiburan, begitu terpesona 
sehingga saya menghafalnya 
dan bisa membuat keputusan 
yang cukup efisien tanpa 
mengacu pada tempat itu. 
Ketika meninggalkan 
Tomorrowland, kami tidak 
harus melalui Fantasyland 
untuk mencapai Frontierland. 
Kami bisa pergi langsung dari 
Tomorrowland ke Frontierland. 
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Koneksi langsung dari masing-
masing tempat ke tempat yang 
lain berarti kami bisa 
mengunjungi tempat dengan 
urutan yang bisa kami pilih 
(mengikuti peta digital); kami 
tidak harus pergi mengelilingi 
taman dalam urutan tertentu 
(mengikuti peta analog). 

Pada saat itu, saya juga 
terlibat dalam memikirkan 
kembali skema dari kehidupan 
rohani. Di sini juga, saya 
bermain-main dengan pikiran 
digital versus analog, berurutan 
versus acak, dan linear versus 
sirkular. Paradigma lama atau 
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skema—yaitu Navigator Wheel, 
10 Langkah Dasar Bill Bright, 5 
G Willow Creek, bisbol berlian 
Rick Warren—menyebabkan 
masalah serius untuk saya. 
Semua itu agak bersifat linear. 
Langkah-langkah atau tingkat-
tingkat berikutnya bersifat 
meninggalkan hal-hal lain di 
belakang, menghadiahi 
kedewasaan rohani dengan 
lencana atau sertifikasi. Semua 
itu tampaknya didasarkan pada 
model pendidikan pencapaian 
kompetensi dalam tingkat-
tingkat. 
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Saya ingin kembali ke 
kebenaran dasar tertentu 
secara teratur, tetapi itu semua 
terbungkus dalam tingkat awal 
paradigma-paradigma 
tersebut. Model pemikiran 
yang dulunya saya pakai 
menunjukkan bahwa saya 
mengalami kemunduran dalam 
perjalanan saya di setiap upaya 
untuk mengeksplorasi 
kehidupan yang “berpusat pada 
salib.”  

Ketidaknyamanan lain yang 
terkait dengan bidang-bidang 
sebagai bagian dari 
keseluruhan, potongan-
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potongan teka-teki yang saling 
berkaitan tetapi terpisah. 
Sinergi dan interaksi di antara 
daerah-daerah yang berbeda 
tidak jelas dalam skema-skema 
yang sangat terkotak ini. 
Pemahaman saya tentang 
posisi saya dalam keluarga 
Allah secara langsung berkaitan 
dengan bagaimana saya bisa 
melayani Tuhan dengan 
menggunakan sumber daya 
yang Dia telah berikan kepada 
saya. Saya ingin sekali memiliki 
batas yang lebih sedikit dan 
lebih sinergi di antara area-area 
kunci dalam perjalanan rohani. 
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Skema lain juga tampak 
dibungkus dalam pola pikir 
Yunani—bergantung pada 
pemerolehan pengetahuan 
daripada bergerak ke hubungan 
perasaan yang intim dengan 
Allah Pencipta. Saya 
membutuhkan sesuatu yang 
tidak hanya ditujukan pada 
pikiran saya, tetapi juga 
membukakan saya ke 
pendekatan yang lebih 
menyentuh perasaan dan yang 
mengurangi bagian kognitif 
untuk kehidupan rohani. 
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Melalui serangkaian uji 
lapangan kehidupan nyata, 7 
Perjalanan akhirnya muncul. 
Setiap perjalanan didefinisikan 
sebagai gerakan dari satu 
ekstrem ke ekstrem yang lain. 
Hal ini menunjukkan bahwa kita 
tidak pernah menyelesaikan 
perjalanan jika kita hanya diam. 
Setiap perjalanan juga 
ditentukan oleh kata kerja. 
Berpindah dari orang upahan 
ke ahli waris dalam hubungan 
kita dengan Tuhan 
mengharuskan kita berhenti 
untuk mempercayai pada diri 
kita sendiri dan upaya kita 
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untuk menyenangkan Tuhan 
dan mulai mempercayai pada 
siapa Dia dan bahwa apa yang 
telah Dia lakukan adalah cukup 
untuk memberikan kita tempat 
dalam keluarga-Nya. 

 
Perjalanan-perjalanan 

tersebut menyerupai peta di 
Disney World. Kita dapat 
berpindah dari satu tempat ke 
yang lain secara langsung. Saat 
Roh mengajar dan bergerak 
dalam hidup kita, kita dapat 
mengalir dari satu perjalanan 
ke perjalaanan yang lain. Itu 
adalah digital (CD) daripada 
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analog (kaset). Kita tidak harus 
melalui semua lagu untuk 
mendapatkan satu lagu yang 
kita inginkan. Kita bisa langsung 
mendapatkannya. Jadi, juga 
dengan Roh yang berinteraksi 
dengan kita, bisa bergerak 
dengan bebas dari satu tempat 
ke tempat yang lain. 
 
 
TIGA PEMAHAMAN KUNCI 
Ada tiga pemahaman kunci 
tentang perjalanan yang 
membantu untuk kita terlibat di 
dalamnya. Pertama, apa yang 
kita anggap baik atau benar 
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sesungguhnya dapat 
mengganggu pertumbuhan 
rohani kita. Rencana Allah bagi 
hidup kita sering berlawanan 
dengan apa yang kita pikirkan 
atau rasakan. Mengikuti-Nya 
dapat menjadi menarik dan 
membingungkan saat kita 
segera menyadari bahwa kita 
tidak tahu apa yang terbaik 
bahkan untuk diri kita sendiri 
dan percaya bahwa Dia 
mengetahuinya. Analogi dari 
ikan yang merasa basah yang 
digunakan dalam bab 
sebelumnya adalah tepat di 
sini. Apa yang berlaku bagi kita 
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dalam kehidupan, dalam gaya 
kita berhubungan dengan 
orang lain, menjadi biasa bagi 
kita, tetapi tidak selalu sesuai 
dengan hikmat Allah.  

Kedua—dan tidak ada cara 
mudah untuk mengatakan hal 
ini—yaitu kita lebih buruk 
daripada yang kita pikirkan, 
tetapi kita lebih dicintai 
daripada yang pernah bisa kita 
bayangkan. Alkitab 
menyatakan bahwa kita semua 
telah begitu lama hidup 
terpisah dari Allah. Namun 
Alkitab juga menunjukkan 
betapa Allah mengasihi kita 
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begitu besar sehingga Dia 
mengutus Anak-Nya untuk mati 
menggantikan kita. Luar biasa, 
bukan? 

Saya suka berpikir tentang 
hal ini sebagai kimia anugerah, 
hubungan antara kita yang 
diciptakan menurut gambar 
Allah—yaitu martabat kita—
dan penolakan kita untuk 
mengizinkankan Allah untuk 
menjadi prinsip yang mengatur 
kehidupan kita sendiri—
keburukan kita. Ketika dua hal 
itu bertabrakan, katalis kasih 
Allah yang tak terpikirkan bagi 
kita membuat kehidupan yang 
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mengubahkan kehancuran, 
pertobatan, ditinggalkan, 
kepercayaan diri, dan 
pembebasan.  

Ketiga, kita tidak akan 
bertumbuh secepat yang kita 
inginkan. Tidak ada yang instan 
tentang perjalanan rohani. 
Mungkin ada lompatan tiba-
tiba, tetapi hal itu tidak selalu 
terjadi. Kebiasaan sehari-hari 
yaitu tinggal dalam ketaatan 
kepada Allah akan mengubah 
kita dari dalam ke luar. 
Mungkin perlu bertahun-tahun 
untuk melihat hasilnya, dan 
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hasil itu sering dirasakan 
sebelum dilihat.  

Namun, kita akan 
bertumbuh saat kita bermitra 
dengan Allah dan melatih 
kepercayaan kita dengan 
secara teratur membaca dan 
menaati Firman-Nya. Seperti 
Paulus, sering kelemahan kita 
menjadi kesempatan bagi Allah 
untuk menyatakan kekuatan-
Nya, dan sekali lagi kita 
mengalami sifat berlawanan 
dari perjalanan ini (2 Kor 12:9). 
Pada dasarnya, menjadi 
pengikut setia Kristus 
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membutuhkan waktu. Bahkan 
seumur hidup! 

 

KITA SEMUA ADALAH TEOLOG 

Setiap manusia adalah seorang 
teolog. Kebanyakan orang akan 
menyangkalnya, tetapi menjadi 
seorang teolog sederhananya 
berarti menghasilkan strategi 
yang bisa diterapkan untuk 
menghadapi kenyataan. 
Biasanya ada dewa, sesuatu 
yang semuanya berpusat 
padanya. Hal ini memberikan 
prinsip pengorganisasian bagi 
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kehidupan. Prinsip yang 
mengatur atau dewa ini bisa 
tidak bermoral atau ilegal, atau 
bisa bermoral dan diterima 
oleh masyarakat. Kita sering 
berpikir tentang hubungan 
seksual, penggunaan narkoba, 
penyalahgunaan alkohol, atau 
pengejaran akan harta benda 
yang tak berujung sebagai 
bagian kunci yang akan mengisi 
tempat yang seharsunya 
diberikan untuk Tuhan. Namun, 
keluarga, melayani, belanja, 
menjaga image/kesan, dan 
sejumlah kegiatan lainnya juga 
dapat mengambil tempat Allah. 



 

778 

 

Dilahirkan ke dunia, kita 
manusia, diciptakan dalam 
gambar Allah, berusaha untuk 
mencari tahu apa itu 
kehidupan. Saat kita melakukan 
hal ini, kita mengembangkan 
gaya berhubungan pribadi 
dengan orang-orang di sekitar 
kita. Jika orang tua kita memiliki 
standar perilaku, pendidikan, 
dan pekerjaan yang tinggi, kita 
mungkin mengembangkan 
kegemaran untuk 
menyenangkan orang-orang di 
sekitar kita. Jika ayah atau ibu 
Anda meninggalkan Anda pada 
waktu Anda masih kecil, Anda 
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mungkin memiliki rasa rendah 
diri, merasa bahwa Anda tidak 
layak dicintai, dan menghindari 
hubungan yang mendalam. 

Menempatkan potongan-
potongan kehidupan itu 
bersama adalah apa yang 
membuat kita menjadi teolog. 
Sayangnya bahwa gaya pribadi 
berhubungan dengan orang itu 
tidak selalu diinformasikan oleh 
Pencipta kehidupan. Otoritas 
dalam kehidupan kita biasanya 
menjadi sistem panduan 
internal yang mengalir dari 
pencarian kita tentang 
bagaimana untuk mengarahkan 
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keadaan-keadaan dengan cara 
yang paling sedikit 
menyakitkan. Melalui sejarah 
pribadi kita, kita 
mengembangkan gaya pribadi 
untuk berhubungan dengan 
orang lain.  

Pikiran bahwa ada 
Pencipta yang mungkin 
memiliki sesuatu untuk 
dikatakan tentang apa yang 
terjadi di dalam diri kita hanya 
ada pada beberapa orang. 
Melibatkan Pencipta ini dalam 
proses bagaimana saya 
merumuskan tanggapan-
tanggapan saya terhadap dunia 
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luar saya, bahkan ketika 
tumbuh dewasa di bawah 
pengaruh keluarga Kristen, 
adalah jarang terjadi. 
Sementara itu, proses internal 
ini berkembang dan 
mendewasakan sebuah teologi 
atau pandangan hidup yang 
mulai menyajikan perjalanan 
sukses saya melalui kehidupan. 

Dallas Willard 
mengingatkan kita bahwa 
setiap orang berada dalam 
perjalanan rohani karena kita 
adalah orang-orang rohani. 
Pertanyaannya adalah, 
perjalanan apa yang telah 
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membentuk kita? Apakah kita 
sedang dibentuk sesuai dengan 
hikmat Allah, Yesus, dan 
Alkitab; atau dibentuk dari 
hikmat pribadi kita, upaya-
upaya kita untuk mencari tahu 
bagaimana untuk 
mengemudikan kehidupan 
tanpa rasa sakit? Yesus 
memanggil saya untuk 
menukarkan gaya pribadi saya 
dalam berhubungan dengan 
gaya berhubungan yang 
alkitabiah. Hal ini adalah 
pertukaran teologi pribadi saya 
dengan teologi alkitabiah. Hal 
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ini sering menyakitkan dan 
berlawanan. 

 
Mengemudi di Afrika Selatan 

 
Belajar mengemudi di 
Afrika Selatan adalah sulit 
bagi saya. Menyetir dari sisi 
mobil yang berbeda, 
menyetir di sisi jalan yang 
berbeda. Alat 
transportasinya sama, 
tetapi pengalamannya 
sama sekali berbeda. Butuh 
usaha untuk mengingat 
kapan berbelok ke kanan 
dan tetap berada di sebelah 
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kiri jalan. Lebih dari sekali 
saya langsung berbelok ke 
lalu lintas karena secara 
alami saya akan kembali ke 
sisi kanan jalan. Seiring 
waktu, karena saya telah 
memperhatikan cara baru 
mengemudi, saya mulai 
merasa rileks dan merasa 
agak alami menyetir di sisi 
kiri jalan. Cara lama 
mengemudi selalu hadir 
sehingga mengemudi 
adalah pengalaman yang 
disengaja dan yang selalu 
hadir, tetapi semakin 
berkurang usaha yang 
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diperlukan untuk 
melakukannya.  
 

Siklus pendidikan atau 
transformasi selalu sama, tidak 
peduli apa yang kita pelajari 
atau yang kita ubah dari  

• Ketidakmampuan yang 
tidak disadari ke  

• ketidakmampuan yang 
disadari ke 

• Kemampuan yang disadari 
ke  

• Kemampuan yang tidak 
disadari 
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Pertama kita ditemukan 
dalam ketidakmapuan yang 
tidak disadari. Kita bebal dan 
tidak tahu bahwa kita bebal. 
Gerakan awal transformasi 
adalah menjadi sadar akan 
kebebalan kita, yang 
membawa kita ke tahap kedua 
dalam mencapai 
ketidakmampuan yang 
disadari. Kita sekarang 
menyadari ketidakmampuan 
kita. Satu-satunya hal yang 
telah berubah hanya menjadi 
sadar diri. Langkah ini jauh lebih 
sulit daripada yang kebanyakan 
orang pikirkan. Epictetus 
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mengatakan, “Adalah tidak 
mungkin bagi seseorang untuk 
belajar apa yang dia pikir dia 
sudah tahu.”2 

 

Peneliti David Dunning dan 
Justin Kruger mengukur 
pemikiran ini dalam 
membangun Pengaruh 
Dunning-Kruger.3 Pada 
dasarnya, dalam eksperimen 
dengan mahasiswa, mereka 
menunjukkan bahwa musuh 
terbesar kita adalah bukan apa 
yang kita tahu, tetapi apa yang 
kita tidak tahu bahwa kita tidak 
tahu. Bahkan lebih buruknya, 
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Dunning dan Kruger 
menunjukkan bahwa semakin 
kita kurang kompeten, semakin 
besar kemungkinan kita 
membuat kesalahan ini. 
Dengan kata lain, semakin 
kurang sadar kita akan 
ketidakmampuan kita, semakin 
besar kemungkinan kita untuk 
melebih-lebihkan kemampuan 
kita. Penyanyi-penyanyi tidak 
berbakat pada putaran audisi 
American Idol dengan tepat 
menunjukkan hal itu!  

Tahap ketiga adalah kerja 
keras memilih untuk 
membangun kebiasaan 
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berdasarkan kesadaran baru 
kita. Tindakan kehendak 
konstan menuju masa depan 
yang baru dan berbeda 
memimpin kita ke tingkat 
keempat. Kompetensi bawah 
sadar adalah keadaan alami 
hidup tanpa banyak energi ke 
perilaku baru. Hal ini menjadi 
cara alami yang normal untuk 
berpikir atau untuk mengambil 
tindakan. 

Bagaimana hal ini 
berhubungan dengan 
perjalanan rohani? Gaya 
pribadi kita dalam 
berhubungan hanya begitu 
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saja—pribadi, buatan kita. Hal 
itu efektif bagi kita karena kita 
membuatnya sebagai sejarah 
pribadi kita yang terbuka. Kita 
menjadi melekat padanya, 
seperti korban tenggelam yang 
melekat pada karet 
penyelamat. Gaya pribadi 
dalam berhubungan dengan 
orang terasa seperti perangkat 
untuk keselamatan nyawa. 

Mengekspos perangkat 
keselamatan ini dengan gaya 
berhubungan yang alkitabiah 
dapat menimbulkan masalah. 
Jika menghindari konflik cocok 
dengan gaya pribadi saya dalam 
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bergaul karena saya dibesarkan 
di sebuah rumah di mana 
konflik tidak pernah 
membangun, saya belajar 
untuk menghindari konflik 
apapun harganya. Ketika saya 
mulai mengikuti Yesus, saya 
belajar bahwa Dia mengatakan, 
“Apabila saudaramu berbuat 
dosa, tegorlah dia di bawah 
empat mata.” (Mat. 18:15). 
Gaya pribadi saya dalam 
berhubungan dan gaya 
berhubungan yang alkitabiah 
bertabrakan. Sekarang siapa 
yang akan saya percayai? Saya, 
yang sampai sekarang 
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memimpin diri saya, atau 
Yesus, yang mengatakan 
sesuatu begitu berlawanan 
dengan gaya pribadi saya 
berhubungan sehingga 
mempercayai-Nya tampaknya 
membawa saya menuju 
kehancuran diri? Hal ini adalah 
esensi dari gerakan dalam 
perjalanan rohani.  

Sama seperti belajar 
mengemudi di sisi jalan yang 
berbeda, saya harus bergerak 
melalui gejolak internal yang 
diperlukan untuk mengizinkan 
kebenaran Alkitab untuk 
menggerakkan saya dari tidak 
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sadar tidak mampu ke sadar 
tidak mampu. Saya mungkin 
belum percaya Yesus, tetapi 
setidaknya sekarang saya tahu 
bahwa saya tidak 
mempercayainya. Tidak ada 
yang berubah dalam perasaan 
atau tindakan saya, tetapi saya 
sudah membuat lompatan 
besar mengatasi Efek Dunning-
Kruger. Sekarang saya tahu 
bahwa saya tidak mampu. 
 

Itulah sifat dari perjalanan 
rohani dan alasan mengapa 
penting untuk diingat betapa 
sulitnya perjalanan itu bisa 
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menjadi. Banyak orang 
memulai perjalanan rohani 
untuk mencari bantuan, 
ketenangan pikiran, atau untuk 
mengatasi rasa bersalah atau 
aib. Ketika mereka menemukan 
bahwa perjalanan terdiri dari 
gejolak dan bahkan rasa sakit, 
hal itu menguji apakah mereka 
benar-benar mencari 
hubungan dengan Tuhan atau 
hanya ingin terbebas dari rasa 
sakit pribadi mereka. Sebagian 
besar orang yang kami layani 
harus sampai pada kesimpulan 
bahwa mereka terhilang 
sebelum mereka dapat 
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ditemukan. Dibutuhkan waktu 
untuk melihat gambaran besar 
dari Allah yang benar dan adil 
dan memahami bagaimana 
pilihan-pilihan pribadi telah 
mengganggu hubungan 
keluarga dengan-Nya. 
 
 
MENJELAJAHI 7 PERJALANAN  
 
Ketika orang mengunjungi 
ibadah Shoal Creek, kami tidak 
mencoba program asimilasi 
yang menghubungkan mereka 
dengan visi dan nilai-nilai Shoal 
Creek. Kami berusaha untuk 
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menghubungkan mereka 
dengan Allah. Gaya pelayanan 
pra-Reformasi yang lama hanya 
membangun ketergantungan 
yang membuat pelipatgandaan 
sulit terjadi. Semakin banyak 
kita menambahkan bagian-
bagian gerakan ke proses 
pemuridan, semakin rumit 
pemuridan itu jadinya. 
Kerumitan tidak berlipat ganda.  
 

Jadi kami memberitahu 
orang-orang bahwa perjalanan 
rohani terdiri dari membaca, 
menaati, dan berbagi Alkitab. 
Kami menawarkan mereka 
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kesempatan untuk bergabung 
dengan kelompok dan jalan 
melalui Alkitab—yaitu 7 
Perjalanan—yang akan 
membawa mereka melalui 
tujuh disiplin utama dari 
perjalanan rohani. Mereka 
belajar bagaimana membaca, 
menaati, dan berbagi Alkitab 
dalam Kelompok Penemuan 
(dimulai oleh seorang teman, 
tetangga, atau rekan sekerja) 
atau Kelompok Perjalanan 
(dimulai oleh Shoal Creek 
dengan jadwal semesteran). 
Dalam masing-masing 
kelompok ini, mereka memiliki 



 

798 

 

kesempatan untuk 
memfasilitasi proses 
penemuan dan bahkan menjadi 
tuan rumah kelompok di rumah 
atau kantor mereka (lihat bab 
6). 
 

Kedua kelompok, 
Perjalanan dan Penemuan, 
didorong untuk berlipat ganda 
dan bukan bertumbuh. 
Mencapai proses penemuan 
dalam sembilan puluh menit 
sulit dilakukan jika ada lebih 
dari lima orang dalam 
kelompok, sehingga 
menambah anggota kelompok 
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bisa menjadi masalah. Memulai 
kelompok baru adalah 
kuncinya. Kesediaan untuk 
berlipat ganda membantu 
memperjelas apakah anggota 
kelompok termotivasi untuk 
bertumbuh ke arah Tuhan atau 
tidak. Proses penemuan, yang 
merupakan sistem yang berlaku 
dalam kelompok, dirancang 
untuk memperlengkapi setiap 
anggota kelompok untuk 
mengulangi proses tersebut. 
Visi pelipatgandaan—
menemukan orang yang 
tertarik secara rohani di mana 
mereka tinggal, belajar, 
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bekerja, dan bermain dan 
mengundang mereka untuk 
bergabung bersama-sama 
untuk membaca Alkitab dan 
menemukan apa yang Tuhan 
katakan tentang kehidupan—
menjadi kenyataan ketika 
anggota kelompok memulai 
kelompok mereka sendiri. 

 
Kejeniusan dari apa yang 

telah kita pelajari ada pada 
kesederhanaan. TIDAK ada 
buku atau kurikulum lain selain 
Alkitab. TIDAK ada ahli materi 
lain selain Alkitab. Berfokus 
pada ketaatan adalah tujuan 
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dari mengacu pada Alkitab. 
Memacu semangat tentang 
bertumbuh ke arah Allah 
merangsang untuk berbagi 
dengan orang lain. 
Pelipatgandaan dimulai pada 
saat itu. 

 
Kejeniusan memuridkan 

orang-orang pra-percaya 
ditemukan dalam tidak 
mengubah proses. Tidak ada 
penginjilan dua langkah di 
mana orang pertama didorong 
untuk mengubah sistem 
kepercayaan mereka dan 
kemudian sistem perilaku 
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mereka. Mereka mulai menaati 
apa yang dikatakan Tuhan dan 
mengijinkan kebenaran itu 
menembus area-area utama 
dari tujuh perjalanan rohani 
mereka. Perpindahan yang 
mulus dan sederhana dari 
orang upahan ke ahli waris, hati 
keras ke hati lembut, penerima 
ke pemberi, isolasi 
(ketersendirian) ke komunitas, 
konsumen ke produsen, biasa 
ke luar biasa, dan wisatawan ke 
pemandu mempersiapkan 
seorang murid untuk menjadi 
pembuat murid—inilah yang 
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membuat murid memuridkan 
murid! 
 

Proses pemuridan murid 
yang memuridkan murid 
bukanlah aktivitas manusia, 
meskipun manusia yang 
terlibat. Proses ini dimulai 
dengan Tuhan pribadi yang 
telah menyediakan segala 
sesuatu yang diperlukan agar 
hubungan ini dapat 
berkembang. Dia menciptakan 
kita seturut gambar-Nya 
sehingga kita dapat 
berkomunikasi dengan-Nya. 
Dia membungkus beberapa 
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hikmat-Nya dalam sebuah buku 
yang kita sebut Alkitab. Allah 
Roh datang kepada kita untuk 
memberdayakan pikiran dan 
tubuh kita saat kita belajar 
berjalan dengan Tuhan. 
 

Perjalanan ini adalah 
bertumbuhnya seseorang 
untuk mengenal dan 
mempercayai orang lain. Hal ini 
membutuhkan pertukaran 
makna yang tetap untuk 
mengizinkan hubungan 
tersebut bertumbuh. Pikiran 
kita ingin menempatkan 
pertukaran makna itu ke dalam 
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kotak yang disebut doa. Sangat 
disayangkan bahwa kita 
memagar betis komunikasi kita 
dengan Allah ke dalam kotak 
ini. Dalam cara berpikir Ibrani, 
orang berhubungan dengan 
Bapa mereka dalam momen 
demi momen, bukan dalam 
kotak yang terkotak. Ketika kita 
bergerak masuk dan keluar dari 
perjalanan, kita mendengar 
dari Allah dan kita meminta, 
memohon, berseru, berbagi, 
mengeluh, dan bersyukur; 
semua itu hanya beberapa 
kata-kata yang 
menggambarkan pertukaran 
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makna kita dengan Allah. Kita 
tidak pernah keluar dari kasih 
sayang-Nya yang selalu hadir 
bagi kita, tetapi kita sering 
merasa jauh dari-Nya. Sifat 
hubungan kita yang mendalam 
dengan Tuhan ditemukan 
dalam memberikan perhatian 
secara teratur kepada-Nya dan 
menerima perhatian-Nya yang 
selalu ada untuk kita. 
 

7 Perjalanan memberikan 
beberapa suasana untuk 
pekerjaan Tuhan dalam hidup 
kita dan substansi untuk 
komunikasi kita dengan-Nya 
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saat kita bertumbuh untuk 
mempercayai, menaati, 
berbagi, berhubungan, 
melayani, memberi, dan 
memuridkan. Kita harus 
meninggalkan apa yang 
dulunya biasa bagi kita untuk 
terlibat dalam perjalanan murni 
kepada Allah melalui Yesus. 
 

Daftar ayat-ayat Alkitab 
dirancang untuk membantu 
menyerap kisah penciptaan 
Allah, pemberontakan 
manusia, pengorbanan Allah 
bagi pemberontakan, dan 
bagaimana kita bisa bergabung 
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dalam misi Allah di dunia ini dan 
dunia yang akan datang. Saat 
orang membaca dan 
menanggapi dalam ketaatan 
kepada hikmat Allah dalam 
bagian-bagian kecil yang dapat 
dipahami dan dapat dijalani, 
langkah-langkah ketaatan 
menuntun mereka tepat ke 
dalam keluarga Allah. 
 

Daftar yang diberikan di sini 
dirancang bagi mereka yang 
telah bertumbuh di dunia 
materialistik Barat di mana 
perjalanan rohani sering 
dibingungkan dengan agama 
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sipil atau bahkan gaya kaum 
Kristen. Meminjam daftar dari 
orang lain adalah awal, tetapi 
setiap budaya memerlukan 
daftar bacaan yang dirancang 
khusus. Setiap kebudayaan 
memiliki kendala tersendiri 
dalam berhubungan dengan 
Tuhan dari Alkitab. Misalnya, 
karena materialisme begitu 
lazim di pinggiran kota Amerika 
Serikat, daftar bacaan Alkitab di 
Shoal Creek memiliki kisah 
orang muda yang kaya di 
dalamnya. Karena uang adalah 
saingan utama Allah, menjadi 
murid Yesus perlu memahami 
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uang secara benar. Daftar ayat-
ayat dalam setiap perjalanan 
hanyalah awal pengejaran 
hikmat Allah seumur hidup. 
Masing-masing perjalanan ini 
memiliki sejumlah ayat-ayat 
dan konsep-konsep Alkitab 
yang dapat memperdalam dan 
memperluas pengalaman kita 
dengan Allah. Setelah kita 
menjadi terbiasa untuk 
menggunakan daftar bacaan, 
kita hanya perlu satu langkah 
lagi untuk belajar 
mengembangkan daftar kita 
sendiri. 
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Sisa bab ini memberikan 
pandangan mendalam pada 
proses 7 Perjalanan. Sebelum 
membaca lebih lanjut, tinjaulah 
daftar singkat ayat-ayat Alkitab 
di bawah ini untuk membantu 
mempersiapkan perjalanan: 

• Roma 12:1-2 

• Mazmur 8 

• 2 Timotius 3:16-17 

• Mazmur 23 

• 2 Petrus 1:3-11 

• Mazmur 139:23-24 
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• Matius 5:3-10 

 

PERJALANAN 1 : UPAHAN KE 
AHLI WARIS -- PERCAYA 

Meskipun kita diciptakan 
menurut gambar Allah, 
memiliki martabat sebagai 
hasilnya, dan diciptakan untuk 
memusatkan kehidupan kita 
pada-Nya, hati memberontak 
kita telah memisahkan kita dari 
Allah dengan cara mencari 
hidup yang terpisah dari Allah. 
Pengejaran kita akan hidup 
yang terpisah dari Allah 



 

813 

 

meliputi segala bentuk fokus 
atau energi yang kita gunakan 
untuk mengatur kehidupan 
kita. Pengejaran kehidupan ini 
menampilkan kebobrokan kita. 
Adalah biasa untuk berpikir 
tentang kecanduan atau 
amoralitas dalam konteks 
kebobrokan. Hal ini tentu 
adalah bagian dari kebobrokan, 
tetapi keluarga, melayani, 
pengejaran kenyamanan, dan 
banyak tujuan atau energi lain 
tidak sering dianggap sebagai 
kebobrokan yang membuat 
gambaran yang lebih 
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menyeluruh tentang dewa 
pengganti. 

Adam dan Hawa, dan 
kemudian seluruh umat 
manusia, tidak hanya 
melanggar hukum. Kita semua, 
secara alami, menyakitkan hati. 
Kita telah menyakiti hati Allah 
dengan memilih untuk 
mempercayai diri kita sendiri 
dalam pengejaran kehidupan 
daripada mempercayai-Nya. 
Dia merancang Adam dan Hawa 
dan lingkungan mereka untuk 
memberikan kehidupan terbaik 
yang bisa mereka bayangkan. 
Mereka ingin lebih dan memilih 
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sesuatu yang lain, lalu 
menyakiti hati Tuhan dan 
memutuskan hubungan 
mereka dengan-Nya. 

Karena cinta-Nya yang tak 
terlukiskan bagi kita, Allah 
secara bebas tetapi perih hati 
mengirim Yesus untuk 
memulihkan hubungan kita 
meskipun hati-Nya hancur. 
Kehidupan Yesus, kematian, 
dan kebangkitan-Nya 
membayar harga untuk 
masuknya kita kembali ke 
dalam keluarga Allah dan 
memberikan kita kehidupan 
dengan Allah sebelum 
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kematian kita, bukan hanya 
setelahnya. 

Karena kita telah melanggar 
bukan hanya hukum tetapi juga 
menyakiti hati Allah—dan kita 
tidak dapat memperbaiki hati 
yang hancur—kita tidak bisa 
berbuat apa-apa dari diri kita 
sendiri untuk mendapatkan 
perkenanan-Nya. Sebaliknya, 
Dia dengan penuh kasih 
menawarkan perkenanan-Nya 
kepada kita sehingga kita dapat 
menjadi bagian dari keluarga-
Nya. Perjalanan kita dimulai 
saat kita berpindah dari 
mempercayai upaya-upaya kita 
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dan mulai mempercayai Yesus. 
Kita tidak lagi berusaha untuk 
mendapatkan perkenanan-
Nya, tetapi kita hidup sebagai 
pewaris kekayaan Allah. 

AYAT ALKITAB KUNCI: TITUS 
3:5-6 

“Pada waktu itu Dia telah 
menyelamatkan kita, bukan 
karena perbuatan baik yang 
telah kita lakukan, tetapi 
karena rahmat-Nya oleh 
permandian kembali dan oleh 
pembaharuan yang dikerjakan 
oleh Roh Kudus, yang sudah 
dilimpahkan-Nya kepada kita 
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oleh Yesus Kristus, Juruselamat 
kita.”  

MANTRA 

Kita lebih buruk daripada yang 
kita pikirkan, tetapi lebih 
dikasihi daripada yang pernah 
kita tahu.  

  

DAFTAR BACAAN ALKITAB: 

• Kejadian 1. Ada Allah, dan Dia 
menciptakan dunia dan 
manusia menurut gambar-Nya. 
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• Kejadian 3:1-19. Manusia 
pertama tidak menaati Allah 
dan memisahkan diri dari-Nya. 

• Kejadian 6:9-22. Tuhan 
berduka atas ketidaktaatan 
manusia tetapi memberikan 
harapan. 

• Keluaran 20:1-21. Tuhan 
memberikan perintah-
perintah-Nya kepada umat-
Nya. 

• Imamat 4:1-7. Allah menuntut 
persembahan untuk 
ketidaktaatan umat-Nya. 
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• Yesaya 53. Allah 
menceritakan tentang 
penderitaan yang akan datang 
yang akan dialami oleh Juru 
Selamat yang dijanjikan. 

• Hosea 3. Meskipun manusia 
terus-menerus tidak setia, Allah 
memberikan jalan kembali. 

• Lukas 2:1-20. Yesus lahir 
sesuai dengan prediksi pada 
bagian pertama Alkitab 
(Perjanjian Lama). 

• Lukas 5:17-26. Yesus memiliki 
otoritas untuk mengampuni 
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ketidaktaatan kita dan untuk 
menyembuhkan. 

• Yohanes 3:1-18. Yesus adalah 
Anak tunggal Allah, yang diutus 
untuk membawa kita kembali 
ke kehidupan dengan Allah. 

• Lukas 15:11-32. Allah rindu 
untuk kita kembali ke keluarga-
Nya. 

• Lukas 18:18-25. Yesus ingin 
kita memahami nilai dari 
mempercayai-Nya. 
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• Yohanes 11:38-44. Yesus 
memiliki otoritas atas 
kematian. 

• Lukas 24:36-49. Yesus mati 
dan hidup kembali 
untuk menjamin 
pengampunan kita.  

• Roma 5:1-11. Kematian dan 
kebangkitan Yesus membayar 
hutang kita kepada Allah dan 
membuat kita dapat kembali ke 
keluarga Allah.  

• Kisah Para Rasul 1:1-11. Yesus 
akan datang kembali dengan 
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cara yang sama sewaktu Dia 
naik ke surga.  

• Kisah Para Rasul 2:29-38. 
Orang-orang percaya 
merespons dengan 
menyatakan hubungan pribadi 
mereka secara terbuka melalui 
pertobatan dan pembaptisan. 

 

PERJALANAN 2: HATI KERAS KE 
HATI LEMBUT—
MENAATI 
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Tuhan menginginkan hubungan 
langsung dengan kita masing-
masing, hubungan yang 
berubah dari yang berpusat 
pada diri sendiri menjadi yang 
berpusat pada Allah karena kita 
membaca Alkitab dan menaati 
apa yang Tuhan katakan. 
Mengenali jiwa kita yang 
berhati keras dan mengakui 
keinginan egois kita membuka 
pintu bagi kita untuk 
mengalami pengampunan-Nya 
dan untuk menghidupi 
kehidupan yang berhati lembut 
di mana apa yang Dia katakan 
adalah hal yang paling penting.  
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Sistem yang berlaku atau 
gaya berhubungan pribadi kita 
perlu dibersihkan secara 
teratur oleh pembaharuan 
kebenaran Alkitab. Kebiasaan 
ini lebih lanjut mendefinisikan 
kesetiaan kita kepada Yesus 
dan karena kita menuruti 
perintah-Nya, hal ini 
menunjukkan bahwa kita tidak 
hanya “diselamatkan,” tetapi 
kita memutuskan untuk 
mengikuti-Nya dengan 
menaati-Nya. Saat perintah-
perintah itu menjadi bagian 
dari pengalaman mingguan 
kita, gaya berhubungan pribadi 
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kita ditentang dan diubah oleh 
kuasa Roh Allah yang 
memperbaharui. 

Yesus mendefinisikan 
untuk murid-murid-Nya apa 
artinya mengikuti Dia. Ketaatan 
kepada perintah-Nya 
menunjukkan kasih dan 
kepercayaan dari orang yang 
mengakui Yesus sebagai Tuhan 
yang datang untuk memimpin 
kita kembali kepada Bapa kita. 

Perjalanan rohani adalah 
proses seumur hidup 
mengidentifikasi bidang-bidang 
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kekerasan hati dan 
mengizinkan campur tangan 
ilahi untuk menciptakan pribadi 
yang berhati lembut dan taat 
terhadap Bapa kita di sorga. 

AYAT ALKITAB KUNCI: ROMA 
12:1-2 

“Karena itu, saudara-saudara, 
demi kemurahan Allah aku 
menasihatkan kamu, supaya 
kamu mempersembahkan 
tubuhmu sebagai persembahan 
yang hidup, yang kudus dan 
yang berkenan kepada Allah: 
itu adalah ibadahmu yang 
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sejati. Janganlah kamu menjadi 
serupa dengan dunia ini, tetapi 
berubahlah oleh pembaharuan 
budimu, sehingga kamu dapat 
membedakan manakah 
kehendak Allah: apa yang baik, 
yang berkenan kepada Allah 
dan yang sempurna.”  

 

MANTRA 

Apa yang Tuhan katakan 
haruslah yang paling 
penting. 

 

DAFTAR BACAAN ALKITAB: 
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• Markus 7:17-23. 
Pekerjaan Tuhan 
dimulai pada batin kita 
dan bergerak ke luar. 

• Lukas 9:23-25. 
Mengikuti Yesus adalah 
kehidupan yang 
berserah. 

• Lukas 18:9-14. 
Pemahaman yang benar 
tentang diri kita sendiri 
menciptakan 
kerendahan hati di 
hadapan Allah. 

• Efesus 2:1-10. Kita 
harus mengenali dan 



 

830 

 

mengubah cara berpikir 
lama kita. 

• 1 Yohanes 2:1-6. 
Ketaatan adalah bahasa 
kasih Allah. 

• Mazmur 119:24-33. 
Apa yang Tuhan katakan 
adalah yang paling 
penting. 

• Roma 12:1-2. 
Berserah adalah 
melakukan kehendak 
Allah. 

• Amsal 3:5-6. Ketaatan 
adalah mempercayai 
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Tuhan dan bukan diri 
kita sendiri. 

• 1 Korintus 6:12-20. 
Tubuh saya adalah 
tempat tinggal Allah di 
bumi ini. 

 

 

PERJALANAN 3: PENERIMA 
KE PEMBERI—BERBAGI  

Setelah tersentuh oleh 
tindakan Allah bagi kita, 
adalah alami untuk berbagi 
berita baik ini dengan orang 
lain. Manfaat dari apa yang 
kita tidak layak terima 
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melahirkan semangat 
kemurahan hati yang 
menular. Karena kita 
diberikan kasih Allah secara 
cuma-cuma, setiap orang 
memiliki kesempatan untuk 
menikmati perkenanan dari 
Sang Pencipta yang baru 
ditemukan ini. Misi-Nya 
untuk menjangkau manusia 
dengan kisah Yesus yang 
mengubahkan menjadi misi 
kita. Limpahan alami dari 
kehidupan dalam ketaatan 
kepada Allah terpancar di 
hadapan orang banyak 
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tentang apa yang terjadi di 
dalam diri.  

Kita mulai menjalani 
hidup kita “dengan 
terbuka,” mengungkapkan 
kepada mereka dalam 
lingkaran hubungan kita 
perubahan yang Allah buat 
dalam hidup kita. Kasih 
Allah mulai mengubah 
hubungan kita. Sama 
seperti satu pengemis 
menunjukkan kepada 
pengemis lain di mana 
untuk menemukan 
makanan, kita berbagi 
dengan teman-teman kita, 
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tetangga, keluarga, dan 
rekan sekerja tentang 
bagaimana hidup kita 
sedang diubah.  

Alih-alih berbagi iman 
kita dengan teman-teman 
kita, kita belajar untuk 
berbagi hidup kita. 
Daripada menekan mereka 
untuk percaya, kita 
mengundang mereka untuk 
melihat perjalanan kita, 
baik dan buruk, dekat dan 
pribadi. Hal ini 
menyediakan tempat untuk 
mengundang mereka untuk 
membaca Alkitab dan 
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menemukan apa yang 
Tuhan katakan tentang 
kehidupan. 

 

AYAT ALKITAB KUNCI: 2 
Korintus 5:11-21 

“Kami tahu apa artinya 
takut akan Tuhan, karena 
itu kami berusaha 
meyakinkan orang. Bagi 
Allah hati kami nyata 
dengan terang dan aku 
harap hati kami nyata juga 
demikian bagi 
pertimbangan kamu. 
Dengan ini kami tidak 
berusaha memuji-muji diri 
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kami sekali lagi kepada 
kamu, tetapi kami mau 
memberi kesempatan 
kepada kamu untuk 
memegahkan kami, supaya 
kamu dapat menghadapi 
orang-orang yang 
bermegah karena hal-hal 
lahiriah dan bukan batiniah. 
Sebab jika kami tidak 
menguasai diri, hal itu 
adalah dalam pelayanan 
Allah, dan jika kami 
menguasai diri, hal itu 
adalah untuk kepentingan 
kamu. Sebab kasih Kristus 
yang menguasai kami, 
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karena kami telah mengerti, 
bahwa jika satu orang 
sudah mati untuk semua 
orang, maka mereka semua 
sudah mati. Dan Kristus 
telah mati untuk semua 
orang, supaya mereka yang 
hidup, tidak lagi hidup 
untuk dirinya sendiri, tetapi 
untuk Dia, yang telah mati 
dan dibangkitkan untuk 
mereka. Sebab itu kami 
tidak lagi menilai seorang 
juga pun menurut ukuran 
manusia. Dan jika kami 
pernah menilai Kristus 
menurut ukuran manusia, 



 

838 

 

sekarang kami tidak lagi 
menilainya demikian. Jadi 
siapa yang ada di dalam 
Kristus, ia adalah ciptaan 
baru: yang lama sudah 
berlalu, sesungguhnya yang 
baru sudah datang. Dan 
semuanya ini dari Allah, 
yang dengan perantaraan 
Kristus telah mendamaikan 
kita dengan diri-Nya dan 
yang telah mempercayakan 
pelayanan pendamaian itu 
kepada kami. Sebab Allah 
mendamaikan dunia 
dengan diri-Nya oleh Kristus 
dengan tidak 
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memperhitungkan 
pelanggaran mereka. Ia 
telah mempercayakan 
berita pendamaian itu 
kepada kami.  

Jadi kami ini adalah utusan-
utusan Kristus, seakan-akan 
Allah menasihati kamu 
dengan perantaraan kami; 
dalam nama Kristus kami 
meminta kepadamu: 
berilah dirimu didamaikan 
dengan Allah. Dia yang tidak 
mengenal dosa telah 
dibuat-Nya menjadi dosa 
karena kita, supaya dalam 
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Dia kita dibenarkan oleh 
Allah.”  

 

MANTRA 

Orang-orang terhilang penting 
bagi Allah, jadi mereka pun 
seharusnya penting bagi saya.  

 

DAFTAR BACAAN ALKITAB: 

• Matius 28:16-20. Pergi 
ajarkan dunia untuk menaati 
Yesus. 
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• 2 Korintus 5:16-21. Kita 
bergabung dengan Allah dalam 
mendamaikan dunia. 

• Matius 5:13-16. Melayani 
orang lain memperlihatkan 
perubahan dalam diri kita. 

• 1 Korintus 9:19-23. Misi 
Tuhan harus mendasari 
hubungan-hubungan kita. 

• Lukas 10:1-11. Yesus 
memanggil kita kepada orang-
orang yang tertarik secara 
rohani. 
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• Kisah Para Rasul 1:6-8. Semua 
pengikut Yesus ditentukan 
untuk berbagi pesan-Nya. 

• Yohanes 4:27-35. Ada orang 
yang siap untuk mendengar 
tentang berhubungan kembali 
dengan Bapa di surga. 

• Lukas 19:1-10. Yesus datang 
untuk mencari dan 
menghubungkan kembali 
manusia dengan Allah 

• Matius 9:35-38. Yesus melihat 
manusia lemah dan tak 
berdaya. 
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PERJALANAN 4: ISOLASI 
(KESENDIRIAN) KE 
KOMUNITAS--BERHUBUNGAN 

Diciptakan menurut gambar 
Allah Tritunggal (Bapa, Anak, 
dan Roh Kudus), kita diciptakan 
untuk hidup dalam komunitas 
yang memiliki pandangan yang 
berbeda. Bahkan dengan 
semua keterhubungan kita 
zaman ini, isolasi gampang 
terjadi. Kebenarannya adalah 
ketika kita berhubungan 
dengan orang lain secara 
mendalam, kita bertumbuh 
lebih banyak, kita tertawa dan 
menangis lebih banyak, kita 
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mengasihi lebih banyak. Hidup 
ditujukan untuk dihidupi 
bersama. 

Orang tidak perlu tahu 
rincian kehidupan saya, tetapi 
saya perlu agar mereka tahu. 
Yakobus 5:16 mendorong kita 
untuk berbicara tentang 
kegagalan kita dengan teman-
teman kita. Perkenanan yang 
diberikan Allah kepada kita 
memberikan kita kebebasan 
untuk mengeksplorasi gaya 
berhubungan pribadi kita dan 
berbagi keburukan kita dengan 
keluarga rohani kita. Galatia 6 
menunjukkan kepada kita 
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bagaimana untuk menciptakan 
komunitas kasih karunia yang 
menyediakan visi untuk hati 
Allah dalam hidup kita dan 
kemampuan untuk menegur 
ketika kita jatuh. Saat isolasi 
jiwa kita dihancurkan, kekuatan 
dari komunitas bertumbuh. 

Kesendirian dan isolasi 
adalah musuh kehidupan yang 
Allah maksudkan karena kita 
memiliki kebutuhan yang 
dirancang secara rohani untuk 
berhubungan dengan orang 
lain. Benar-benar mengenal 
orang lain dan terlibat dengan 
mereka adalah sangat penting. 
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Perubahan hidup paling baik 
terjadi dalam hubungan yang 
jujur dan dapat 
dipertanggungjawabkan. 

AYAT ALKITAB KUNCI: IBRANI 
10:24-25 

“Marilah kita saling 
memperhatikan supaya kita 
saling mendorong dalam kasih 
dan dalam pekerjaan baik. 
Janganlah kita menjauhkan diri 
dari pertemuan-pertemuan 
ibadah kita, seperti dibiasakan 
oleh beberapa orang, tetapi 
marilah kita saling menasihati 
dan semakin giat 
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melakukannya menjelang hari 
Tuhan yang mendekat.”  

 

 

 

MANTRA 

Diciptakan menurut gambar 
Allah, saya dirancang untuk 
hidup dalam komunitas.  

DAFTAR BACAAN ALKITAB: 

• Markus 2:1-12. Pengorbanan 
dan komitmen menandai 
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hubungan dari para pengikut 
Yesus. 

• Ibrani 10:24-25. Membangun 
hubungan yang membangun 
adalah penting untuk 
perjalanan rohani.  

• Filipi 2:3-8. Pengorbanan 
Yesus menetapkan standar 
untuk hubungan kita.  

• Pengkhotbah 4:9-10. 
Kekuatan ditemukan dalam 
hubungan, bukan dalam 
kesendirian. 

• Kisah Para Rasul 2:41-47. 
Hidup bersama-sama yang 
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berfokus pada Alkitab 
menopang kehidupan 
komunitas yang sehat. 

• Yohanes 13:34-35. Ketika 
kasih mendefinisikan hubungan 
kita, Yesus dikenal sebagai 
pemimpin kita. 

• 1 Petrus 1:13-23. Kualitas 
hubungan kita dengan satu 
sama lain mendefinisikan kita 
sebagai pengikut Yesus. 

• Efesus 4:20-29. Sebagai anak-
anak Allah kita 
menggambarkan cara-Nya 
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dalam berhubungan melalui 
cara kita berhubungan. 

• Roma 12:9-21. Ketaatan 
kepada Yesus terlihat dalam 
hubungan kita dengan orang 
lain dalam kasih. 

 

PERJALANAN 5: KONSUMEN 
KE PRODUSEN–
MELAYANI 

Alkitab mengatakan bahwa 
Yesus datang untuk melayani 
bukan untuk dilayani. Dia tidak 
memasuki dunia dengan 
membawa semua hak dan 
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keistimewaan yang diberikan 
Allah. 

Filipi 2 menggambarkan 
sikap-Nya yang rendah hati, 
bersedia mengesampingkan 
klaim-Nya sebagai Allah dalam 
upaya untuk melayani. Paulus 
mendesak kita (Filipi 2:5) untuk 
memiliki sikap melayani yang 
sama seperti Yesus. Sebagai 
anak-anak Allah, diciptakan 
dalam gambar-Nya dan berada 
dalam misi untuk memperluas 
kerajaan-Nya, kita juga 
diciptakan untuk melayani. 
Yesus memberi kita kunci untuk 
hidup ketika Dia menunjukkan 
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prinsip berlawanan untuk 
mendapatkan kehidupan kita 
dengan cara menghilangkannya 
(Lukas 17:33). Hidup tidak 
ditemukan dalam koleksi 
kenyamanan, kemudahan, atau 
uang tunai tetapi dengan 
mencari tempat untuk 
melayani dalam misi Allah di 
bumi ini. 

Allah telah memberikan 
semua pengikut-Nya sumber-
sumber daya unik dan khusus. 
Salah satu tujuan seumur hidup 
kita haruslah untuk 
menemukan dan menggunakan 
sumber daya tersebut untuk 
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melayani agar membawa surga 
ke bumi. Tindakan memberikan 
waktu dan bakat kita untuk 
kepentingan orang lain menjadi 
suatu disiplin yang memelihara 
kehidupan rohani kita. Mencari 
tempat untuk melayani orang 
lain adalah sangat penting—
bukan untuk orang lain, tetapi 
untuk kita. 

AYAT ALKITAB KUNCI: 1 PETRUS 
4:7-11 

“Kesudahan segala sesuatu 
sudah dekat. Karena itu 
kuasailah dirimu dan jadilah 
tenang, supaya kamu dapat 
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berdoa. Tetapi yang terutama: 
kasihilah sungguh-sungguh 
seorang akan yang lain, sebab 
kasih menutupi banyak sekali 
dosa. Berilah tumpangan 
seorang akan yang lain dengan 
tidak bersungut-sungut. 
Layanilah seorang akan yang 
lain, sesuai dengan karunia 
yang telah diperoleh tiap-tiap 
orang sebagai pengurus yang 
baik dari kasih karunia Allah. 
Jika ada orang yang berbicara, 
baiklah ia berbicara sebagai 
orang yang menyampaikan 
firman Allah; jika ada orang 
yang melayani, baiklah ia 
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melakukannya dengan 
kekuatan yang dianugerahkan 
Allah, supaya Allah dimuliakan 
dalam segala sesuatu karena 
Yesus Kristus. Ialah yang 
empunya kemuliaan dan kuasa 
sampai selama-lamanya! 
Amin.” 

MANTRA 

Kehidupan ditemukan dalam 
memberi.  

DAFTAR BACAAN ALKITAB: 
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• Lukas 12:13-21. Kehidupan 
berkelimpahan yang dijanjikan 
Yesus adalah hidup yang 
kaya dalam hubungan dengan 
Allah. 
 
• Lukas 8:4-15. Berbuahnya 
hidup saya ditentukan oleh 
ketaatan saya. 

• Roma 12:3-8. Saya harus 
menggunakan karunia yang 
Tuhan telah beri kepada saya 
untuk mengalami kekayaan 
keluarga-Nya. 

• Lukas 19:10-27. Saya 
dipercayakan oleh Allah 
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sebagai pelayan-Nya atas dunia 
dan karunia-karunia saya. 

• 1 Petrus 4:7-11. Karunia Allah 
digunakan untuk tujuan-Nya 
bagi Kerajaan-Nya. 

• Galatia 3:26-29. Tidak ada 
sistem kasta dalam keluarga 
Allah. Semua adalah ahli waris. 

• 1 Petrus 2:1-9. Allah 
memanggil Keluarga-Nya 
menjadi imam dan menyebar 
pesan-Nya. 

• Matius 28:16-20. Kita semua 
dipanggil untuk memuridkan 
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murid yang memuridkan murid 
yang lain. 

• 1 Korintus 12:1-12. Kita 
dipanggil untuk 
menginvestasikan apa yang 
Allah beri buat kita untuk 
tujuan-Nya. 

 

PERJALANAN 6: BIASA KE LUAR 
BIASA—MEMBERI  

Di dalam diri kita ada 
pertempuran kontrol. Yesus 
berkata kita harus memilih 
antara Allah dan uang, sesuatu 
yang sangat sulit khususnya 
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bagi mereka yang berasal dari 
negara-negara maju di mana 
uang adalah dewa saingan. 
Kehadiran uang menciptakan 
masalah kepercayaan bagi 
manusia. Kehadiran kekayaan 
menarik kenyamanan. 
Ketiadaan kekayaan 
mengekspos masalah 
kepercayaan tersebut karena 
kecemasan meningkat. 

Kasih Allah yang luar biasa 
bagi kita memberdayakan kita 
menjadi luar biasa dalam 
pemberian kita. Memberi 
adalah suatu tindakan 
kepercayaan dalam pemberi 
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setiap hadiah yang baik dan 
sempurna (Yakobus 1:17). Dia 
mempercayakan kita dengan 
karunia-Nya, dan kita pada 
gilirannya menunjukkan kasih 
dan kepercayaan kita kepada-
Nya dengan secara murah hati 
membagikan karunia-Nya 
untuk misi-Nya. Dia 
meminjamkan kita sumber 
daya-Nya saat kita ada di bumi 
ini dan memberikan kita 
kesempatan untuk 
mengekspresikan kepercayaan 
kita kepada-Nya dengan 
memberi secara murah hati 
untuk perluasan kerajaan 
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Yesus. Sungguh hak istimewa 
untuk bermitra dengan Allah 
dengan berinvestasi dalam 
pekerjaan-Nya di dunia kita! 
Perjalanan rohani kita sangat 
dikaitkan dengan cara kita 
mengelola sumber daya yang 
Tuhan percayakan kepada kita.  

AYAT ALKITAB KUNCI: 2 
Korintus 9:6-8 

“Camkanlah ini: Orang yang 
menabur sedikit, akan menuai 
sedikit juga, dan orang yang 
menabur banyak, akan menuai 
banyak juga. Hendaklah 
masing-masing memberikan 
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menurut kerelaan hatinya, 
jangan dengan sedih hati atau 
karena paksaan, sebab Allah 
mengasihi orang yang memberi 
dengan sukacita. Dan Allah 
sanggup melimpahkan segala 
kasih karunia kepada kamu, 
supaya kamu senantiasa 
berkecukupan dalam segala 
sesuatu dan malah 
berkelebihan di dalam pelbagai 
kebajikan.” 

MANTRA 

Jika ada sesuatu yang saya 
miliki yang saya tidak bisa 
berikan, saya tidak 
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memilikinya; sesuatu itu yang 
memiliki saya. 

DAFTAR BACAAN ALKITAB: 

• Roma 8:31-32. Allah 
menunjukkan hati yang murah 
hati dalam pemberian-Nya 
melalui Anak-Nya. 

• Matius 6:19-24. Kita bisa 
mempercayakan Tuhan dengan 
segala yang kita miliki karena Ia 
menunjukkan diri-Nya dapat 
dipercaya. 

• Lukas 18:18-25. Uang adalah 
saingan Allah yang dapat 
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menjauhkan kita dari keluarga 
Allah. 

• 2 Korintus 9:6-15. Kemurahan 
hati kita adalah gambaran 
alami akan apa yang Tuhan 
lakukan untuk dan bagi kita. 

• Pengkhotbah 2:1-11. 
Pengejaran kehidupan yang 
terpisah dari Allah 
menyebabkan kesia-siaan. 

• Amsal 6:6-11. Persiapan dan 
kecermatan adalah tanda-
tanda kontrol Allah akan uang 
kita. 
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• 1 Timotius 6:6-10. Keinginan 
untuk kaya dapat merusak 
kehidupan kita dengan Tuhan. 

• Mark 12:41-44. Pengorbanan 
besar datang dari kemiskinan 
kita. 

• 2 Korintus 8:1-7. Adalah hak 
istimewa dan tanggung jawab 
kita untuk memberi bagi 
pekerjaan Tuhan. 

 

PERJALANAN 7: WISATAWAN 
KE PEMANDU—MEMURIDKAN  
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Allah berencana untuk 
menyebarkan pesan-Nya 
sampai ke ujung-ujung bumi 
melalui para pengikut-Nya—
bukan pengikut kelas khusus, 
bukan pengikut terlatih khusus, 
tetapi setiap pengikut biasa. 
Dia mengamanatkan murid 
yang biasa! Sebagai murid-Nya, 
kita memiliki hak istimewa dan 
tanggung jawab untuk 
mempengaruhi pertumbuhan 
orang lain, bukan sebagai ahli 
atau pendeta, tetapi sebagai 
pemandu yang selalu menunjuk 
jalan kepada Yesus. 
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Sementara kemandulan 
fisik bisa menjadi hal yang 
menyakitkan bagi pasangan 
menikah yang ingin memiliki 
anak, kemandulan dalam dunia 
rohani tidak terpikirkan dalam 
pikiran Yesus. Setiap pengikut 
Yesus mengalami kelahiran 
kembali untuk tujuan 
melipatgandakan. Kita 
dilahirkan untuk berlipat 
ganda! Ini adalah tujuan alami 
pembelajaran untuk mengasihi 
Allah dan menaati Yesus. Tidak 
ada kasih akan Allah dan orang 
lain yang lebih besar daripada 
untuk melipatgandakan 
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kehidupan Allah pada orang 
lain. 

Semakin jauh kita 
melanjutkan perjalanan ini, 
semakin kita menyadari 
peranan kita dalam pekerjaan 
Tuhan adalah bukan tentang 
kita, tetapi tentang orang lain. 
Kita bertanggung jawab untuk 
menyampaikan kepada orang 
lain pengalaman, keterampilan, 
dan kesempatan yang telah 
dipercayakan kepada kita. 
Tuhan ingin agar kita 
bergabung dengan-Nya dalam 
memuridkan murid yang 
memuridkan sehingga kabar 
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baik dapat mencapai ujung-
ujung bumi. 

AYAT ALKITAB KUNCI: MATIUS 
28:19-20 

“Karena itu pergilah, jadikanlah 
semua bangsa murid-Ku dan 
baptislah mereka dalam nama 
Bapa dan Anak dan roh Kudus, 
dan ajarlah mereka melakukan 
segala sesuatu yang telah 
kuperintahkan kepadamu. Dan 
ketahuilah, Aku menyertai 
kamu senantiasa sampai 
kepada akhir zaman.”  

MANTRA 
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Saya diciptakan untuk berlipat 
ganda. 

DAFTAR BACAAN ALKITAB: 

• Matius 28:16-20. Pemuridan 
adalah biasa bagi pengikut 
Kristus. 

• Lukas 14:25-33. Akses untuk 
hidup dengan Allah 
membutuhkan kematian setiap 
hari. 

• 2 Timotius 2:1-7. Mengikuti 
Yesus berarti memberikan 
dampak pada kehidupan orang 
lain. 
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• Yohanes 15:1-8. Hal yang 
penting untuk menjadikan 
pembuat murid adalah belajar 
untuk tetap terhubung ke 
sumber penghasil buah (Allah).  

• Matius 5:3-12. Mengubah 
karakter internal seorang murid 
adalah sangat penting untuk 
menjadikan pembuat murid.  

• 2 Korintus 5:16-20. Kita 
memiliki hak istimewa untuk 
bergabung dengan Allah 
sementara Dia mendamaikan 
dunia dengan diri-Nya. 
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Ibrani 5:11-14. Pengabdian 
penuh dan pertumbuhan 
teratur adalah biasa bagi 
pengikut Kristus. 

• Matius 7:21-27. Melakukan 
apa yang dikatakan Yesus 
adalah bukti dari murid yang 
memuridkan.  

 

Hidup ini bukanlah tentang 
kebenaran, tetapi tentang 

bertumbuh dalam kebenaran, 
bukan kesehatan, tetapi 

kesembuhan, bukan sudah jadi 
tetapi menjadi, bukan 

perhentian tetapi latihan. Kita 
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belum menjadi apa yang kita 
akan menjadi, tetapi kita 
bertumbuh ke arahnya, 

prosesnya belum selesai, tetapi 
sedang berlangsung, ini bukan 

ujung, tetapi ini jalannya. 
Semua belum bersinar dalam 
kemuliaan, tetapi semuanya 

sedang dimurnikan.4 

Martin Luther  
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8 
 

PELAJARAN 
KEPEMIMPINAN  

DARI TEMPAT 
YANG TIDAK 

BIASA  
 

DARI PENJUAL KE 
REVOLUSIONER  
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Saya berharap buku ini telah 
menggelitik minat Anda dalam 
mengeksplorasi ide pemuridan 
yang berlipat ganda. Jika 
demikian, saya sarankan Anda 
membaca dan membaca ulang 
bab ini. 

Salah satu kesalahan 
paling berat yang bisa kita 
lakukan adalah menerapkan 
strategi baru dengan cara-cara 
lama. Yesus menyebutnya 
menempatkan anggur yang 
baru ke dalam kulit anggur tua 
(Markus 2:22). Hal ini memiliki 
tingkat keberhasilan yang sama 
seperti menemukan aplikasi 
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baru yang keren untuk iPhone 
dan berusaha untuk 
mendapatkannya pada 
Android—dua platform yang 
berbeda yang dibangun dengan 
dua bahasa yang berbeda. 
Meskipun keduanya memiliki 
beberapa kesamaan, mereka 
tidak sepadan, masing-masing 
tidak dirancang untuk saling 
menggantikan.  

 
Kita telah belajar untuk 

mendorong ide-ide baru 
melalui organisasi-organisasi 
dengan mentalitas seorang 
penjual. Kita dapat 
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memanfaatkan saluran 
komunikasi kita, staf kunci, dan 
dorongan kreatif untuk 
program-program baru yang 
membawa kita ke arah yang 
baru. Kita membesarkan 
volume pada saluran 
komunikasi utama kita, 
mengurangi kekacauan 
informasi lainnya untuk 
menciptakan kejelasan, dan 
bertahan dengan pesan 
konstan. Hal ini berhasil--kita 
melihat contoh dalam 
kehidupan kita sehari-hari. 
Bahkan hal ini berhasil dalam 
gereja dengan struktur 
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kelompok yang berbasis 
semesteran, kampanye 
strategi, dan perekrutan 
relawan. 

 
Apa yang buku ini 

tawarkan, bagaimanapun, 
adalah bukan program baru 
yang bisa diimplementasikan. 
Buku ini memperlihatkan 
budaya baru, cara berpikir baru 
tentang ide lama—yaitu 
budaya memuridkan. 
Membangun budaya 
membutuhkan waktu. Bahasa 
perlu dikembangkan, 
pergeseran pola pikir harus 
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dialami, dan keterampilan 
perlu dipelajari. Para penganut 
tidak bisa hanya tahu nama 
label-label baru; mereka perlu 
memahami makna dari kata-
kata yang mereka pelajari. 

 
Kita dapat 

menggunakan taktik seorang 
penjual untuk melaksanakan 
strategi pemuridan yang 
berlipat ganda dalam organisasi 
yang ada, tetapi strategi ini 
akan memiliki siklus hidup 
seperti program lainnya. Ketika 
strategi ini masih baru, akan 
ada energi dan semangat, 
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tetapi saat strategi ini mulai 
usang, kegembiraan pun 
mereda. Akhirnya strategi ini 
akan digantikan oleh sesuatu 
yang lebih baru dan lebih 
menarik. Itulah yang terjadi 
dengan hal-hal yang 
dipasarkan. 

 
Kami tidak menawarkan 

program baru. Kami 
merenungkan cara berpikir 
baru dan bertindak dengan 
kabar baik untuk menjangkau 
dunia yang berada dalam 
perjalanan menuju kekekalan 
tanpa Kristus. Membangun 
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budaya membutuhkan waktu, 
terutama karena hal ini bukan 
proyek konstruksi baru, tetapi 
proyek konstruksi ulang. Cara-
cara berpikir lama perlu 
diruntuhkan dan cara-cara baru 
perlu dieksplorasi. 

Ada pepatah lama 
dalam renovasi: dibutuhkan 
dua kali lebih lama dan biaya 
dua kali lebih banyak. Jika 
pepatah tersebut berlaku di 
sini, dan saya pikir begitu, hal 
ini akan membutuhkan 
kesabaran, ketekunan, dan 
metafora baru. 
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Mari kita mulai dengan 
metafora. Alih-alih melihat pola 
pikir pemasaran klasik, kita 
harus melihat gerakan teroris. 
Hal ini mungkin tampak salah 
pada awalnya, tetapi pikirkan 
sejenak tentang siapa yang 
paling memiliki dampak pada 
kehidupan Anda dalam lima 
belas tahun terakhir. Jika Anda 
sering bepergian, itu adalah 
teroris. Ada hari ketika kita bisa 
tiba di bandara tiga puluh menit 
sampai satu jam lebih awal dan 
berada di sana dalam waktu 
yang lama. Hari itu tidak ada 
lagi. Para teroris dari kejadian 
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11 September telah 
menyebabkan kita untuk harus 
tiba di bandara hingga dua jam 
lebih awal untuk berdiri dalam 
antrean panjang dan melepas 
sepatu kita, mengeluarkan 
laptop kita, melepas jaket kita, 
dan berdiri dengan tangan di 
atas kepala kita untuk dipindai. 

 
Tontonlah berita dan 

dalam tiga puluh menit kita 
akan menyaksikan beberapa 
organisasi teroris di seluruh 
dunia yang disebutkan. Konflik 
di Timur Tengah, Asia Selatan, 
dan Afrika disulut oleh 
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organisasi-organisasi amorf 
(tak berbentuk) yang 
menghindari praktik-praktik 
kepolisian tradisional. Karena 
tidak ada kata yang lebih baik, 
teroris memiliki organisasi yang 
paling efektif yang ada saat ini, 
karena berkaitan dengan 
bagaimana mereka 
mempengaruhi semua orang di 
sekitar mereka. 

 
Yesus menggunakan 

kekuatan kasih ilahi, teladan 
kehidupan-Nya dan kesatuan-
Nya dengan Bapa untuk 
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memotivasi perubahan dalam 
hidup kita. 

 
Yesus adalah seorang 

revolusioner. Strategi-Nya 
sangat cerdas sehingga 
strategi-Nya tidak hanya 
bertahan tetapi berkembang 
melalui tiga abad pertama 
setelah kematian-Nya. 
Melibatkan kembali cara 
berpikir-Nya memberi kita 
kesempatan terbaik untuk 
mengubah suatu budaya. 

 
Berpikir berlawanan seperti 

seorang revolusioner, seperti 
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Yesus, memiliki setidaknya 
empat unsur yang terpisah: 
1. Kita harus secara radikal 
berkomitmen pada suatu 
tujuan. 
2. Kita harus memulai dari 
pinggiran, bukan dari depan. 
3. Kita harus memulai dari yang 
kecil. 
4. Kita harus bertahan dengan 
belajar untuk gagal lebih cepat 
dan lebih cerdas. 

 
Sebagai seorang 

perintis gereja, saya selalu haus 
akan ide-ide baru yang akan 
menumbuhkan gereja. Tujuh 



 

887 

 

tahun yang lalu ketika tujuan 
kami berubah dari 300.000 ke 
2,5 juta orang, pemikiran kami 
tentang gereja, pertumbuhan 
gereja, dan bagaimana kami 
mengukur keberhasilan 
berubah. Kami tidak lagi bisa 
puas dengan ide 
mengembangkan suatu gereja; 
kami menjadi berkomitmen 
untuk menumbuhkan “Gereja.” 
Hanya karena kita berhasil 
menjangkau yang terhilang, 
tidak memberi kita hak untuk 
menjadi sombong terhadap 
mereka yang tidak 
menjangkau. Kita, Gereja, 
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adalah satu tim dan jika kita 
tidak berhasil, tidak ada yang 
berhasil. 

 
Berikut adalah tes 

lakmusnya: Jika saya dapat 
memperlengkapi Anda dengan 
cara berpikir baru dan 
melakukan Amanat Agung, dan 
jika hal ini tidak akan 
menambahkan satu relawan ke 
gereja Anda, uang ke kotak 
persembahan Anda, atau orang 
yang menghadiri kebaktian 
gereja Anda, tetapi benar-
benar mengembangkan 
kerajaan Yesus, apakah Anda 
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tertarik? Jangan menipu diri 
sendiri di sini karena jawaban 
atas pertanyaan ini sangat 
penting untuk kesuksesan Anda 
dalam melaksanakan setiap 
jenis strategi pemuridan yang 
berlipat ganda. 

 
Pendeta dan staf gereja 

tidak dibayar untuk 
menyebabkan kerajaan 
menjauh dari mereka. Mereka 
dibayar untuk 
mengembangkan kerajaan ke 
arah mereka sehingga hal itu 
dapat diukur, dirayakan, dan 
dibayar. Jadi jawaban positif 
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atas pertanyaan ini 
menempatkan kita pada sikap 
yang berlawanan dengan 
budaya, bahkan sering 
berlawanan dengan gereja 
lokal. Dalam beberapa 
lingkungan, jawaban yang 
positif mungkin bahkan 
menyebabkan pengangguran.  

 
Perubahan radikal 

membutuhkan komitmen yang 
radikal. Sebelum Anda mulai 
membawa orang lain dalam 
perjalanan, pastikan Anda 
memahami perjalanan ini 
secara menyeluruh dan sedang 
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mengembangkan komitmen 
kuat untuk alasan ini. Tidak 
cukup untuk menjadi 
penasaran atau frustrasi 
dengan status quo. Pada satu 
waktu, memiliki keadaan “aku 
tak tahan lagi” mengarah ke 
pengejaran yang penuh gairah 
dan berhikmat akan cara baru 
untuk memikirkan atau 
melaksanaan Amanat Agung. 
 
MENGUBAH KULIT ANGGUR  
Dalam kasus saya, butuh tiga 
tahun untuk berubah! Saya 
mencari David Watson, rekan 
penulis dari buku Contagious 
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Disciple-Making (Pemuridan 
yang Menular) dan orang lain 
yang berbicara tentang 
pemuridan berlipat ganda. Saya 
mencari David Broodryk, murid 
Watson, sewaktu saya berada 
di Afrika, untuk memberikan 
lokakarya kepada beberapa 
orang yang bekerja sama 
dengan saya. Saya membaca 
ulang Injil dan kitab Kisah Para 
Rasul. Saya mempelajari 
perjalanan Paulus untuk 
melihat apakah yang mereka 
katakan adalah benar. Saya 
melakukan perjalanan ke 
pertemuan-pertemuan di mana 
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saya bisa berbicara dengan 
orang-orang ini secara langsung 
dan menantang mereka dengan 
pertanyaan-pertanyaan saya. 
Seperti bawang, lapisan saya 
perlahan-lahan mulai 
mengelupas dan visi saya 
dibersihkan ketika saya mulai 
belajar membaca Alkitab tanpa 
bias budaya saya. Saya sudah 
menggambarkan pergeseran 
pola pikir dalam bab 
sebelumnya, tetapi mari kita 
melakukan tinjauan singkat: 
• Dari penginjilan ke konversi 
menjadi pemuridan ke konversi 
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• Dari berfokus pada 
pengetahuan menjadi 
pemuridan yang berfokus pada 
ketaatan 
• Dari memuridkan, menjadi 
memuridkan murid yang 
memuridkan murid lain 
• Dari mempercayai orang yang 
memenuhi syarat menjadi 
melepaskan mereka yang 
bersedia 
• Dari reproduksi menjadi 
pelipatgandaan  
• Dari kurang peduli tentang 
apa yang saya katakan menjadi 
lebih peduli tentang apa yang 
orang pikirkan 
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• Dari memberitahu orang-
orang apa yang harus dipikirkan 
menjadi menyarankan apa 
yang mereka harus pikirkan 
• Dari mengukur masukan 
menjadi mengukur hasil  
• Dari komunikator menjadi 
seorang perancang 
pembelajaran 
• Dari serius untuk lebih radikal 
menjadi benar-benar 
berkomitmen untuk menjadi 
sederhana 
 

Beberapa pergeseran 
ini disambut gembira seperti 
matahari pada hari di musim 
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dingin, sementara yang lain 
datang melalui perjalanan 
panjang yang menyakitkan. 
Untuk mengatakan bahwa saya 
telah “berhasil” akan menjadi 
suatu penyalahgunaan kata. 
Saya benar-benar baru 
memulai langkah ini. Saya telah 
belajar untuk hidup di dunia 
yang tidak nyaman di mana 
semua kecenderungan teologis 
alami saya berada di bawah 
pengawasan. Adalah sikap 
belajar yang saya nikmati 
meskipun ada 
ketidaknyamanan. 
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Saya berkomitmen, 
sangat berkomitmen secara 
tidak rasional. Jika dibutuhkan 
bekerja di Starbucks untuk 
mencari nafkah, maka saya 
akan melakukannya asal saya 
bisa mengkatalisasi gerakan 
pemuridan berlipat ganda 
sebelum saya mati. Saya ingin 
membantu transisi pemikiran 
gerakan pemuridan berlipat 
ganda ini dari desa ke kota. Kita 
harus meluangkan waktu yang 
dibutuhkan untuk 
mengeksplorasi, menemukan, 
dan berkomitmen untuk 
pengembangan budaya baru 
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pemuridan yang berlipat 
ganda. Perjalanan ini bukan 
untuk orang yang lemah hati!  

 
Menemukan pemikiran 

revolusioner memberi kita 
petunjuk di mana untuk 
memulai, setelah kita berada 
dalam perjalanan komitmen. 
Para revolusioner tidak 
berteriak dari ruang depan, 
tetapi bekerja di pinggiran. 
Pekerjaan mereka tak terlihat 
untuk waktu yang lama. 
Mereka tidak tertarik menjadi 
populer atau menghabiskan 
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waktu mengembangkan logo, 
brosur, atau slogan.  

 
Mereka mencari orang 

yang kehilangan haknya, orang-
orang yang ada di pinggiran, 
orang-orang yang tanpa suara. 
Setiap gereja atau organisasi 
Kristen memiliki kelompok 
“kudus yang tak terpuaskan.” 
Saya tidak berbicara tentang 
para pengeluh dan orang-orang 
yang tidak bisa dipuaskan oleh 
setiap langkah yang gereja lokal 
buat. Kelompok “kudus tak 
terpuaskan” biasanya adalah 
orang-orang yang memiliki visi 
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dari apa yang mungkin bisa 
terjadi, tetapi merasa bahwa 
struktur yang ada mencegah 
mereka untuk bertindak atau 
tidak memberi mereka izin 
untuk bertindak. Mereka 
umumnya adalah orang-orang 
yang aktif melayani di luar 
struktur, tetapi merasa bahwa 
pelayanan ini tidak diakui atau 
bahkan tidak disukai oleh para 
pemimpin gereja mereka. 
Sebagai hasil dari fokus 
eksternal mereka, orang-orang 
ini biasanya memiliki lebih 
banyak hubungan dengan 
dunia yang tidak percaya 
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daripada yang dimiliki oleh 
rata-rata orang yang 
menghadiri gereja. 

 
Orang-orang yang 

kehilangan haknya merupakan 
kelompok yang dicari seorang 
revolusionier. Mereka siap 
untuk cara berpikir dan 
bertindak yang baru. 
Percakapan-percakapan 
pribadi dan singkat tentang apa 
yang bisa terjadi menyalakan 
gairah di mata mereka. Mereka 
adalah para pembuat budaya 
baru, kantong kulit anggur baru 
yang menunggu anggur baru. 
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Mereka tidak harus dimotivasi 
untuk bergerak; mereka 
bersemangat untuk bergerak di 
luar struktur tradisional gereja. 

 
Panggil mereka untuk 

praktik-praktik kecil dan pribadi 
dari budaya baru ini sebagai 
langkah selanjutnya dalam 
membangun budaya 
pemuridan. Gereja-gereja 
cenderung berbicara tentang 
hal-hal baru daripada 
melakukan hal-hal baru. 
Mengajar orang untuk 
menggunakan proses 
penemuan dalam kehidupan 
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mereka sendiri dan untuk mulai 
memberitakan kabar baik ke 
jaringan relasional mereka di 
luar gereja yang ada 
menciptakan gerakan pertama 
dari banyak gerakan yang 
menarik. Orang-orang 
semacam inilah yang tertarik 
untuk dimuridkan. 

 
JANGAN BERTUMBUH; 
BERLIPAT GANDA  
Tidak ada bahayanya 
menggunakan proses 
penemuan dengan orang-orang 
yang kita kenal. Namun keluar 
dari konteks Kristen Anda saat 
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ini akan membawa energi yang 
sulit untuk Anda bayangkan. 
Jadi bertemulah dan gunakan 
proses pemenuan, tetapi 
berdoa dan susunlah strategi 
untuk menelepon teman-
teman yang tidak menikmati 
keluarga Allah pada saat ini. 
Mintalah mereka untuk 
bergabung dengan Anda untuk 
membaca Alkitab bersama-
sama untuk belajar apa yang 
Tuhan katakan tentang 
kehidupan. 

 
Setelah beberapa 

minggu bertemu dan membaca 
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Alkitab sebagai kelompok 
katalis internal, tetapkan 
prinsip bahwa semua sharing 
(berbagi) akan dilakukan 
dengan mereka yang 
perjalanan rohaninya belum 
jelas. Fokus pada orang yang 
terhilang ini akan membuat 
atau memecahkan kelompok 
Anda. Jika, setelah tiga atau 
empat minggu, anggota 
kelompok gagal untuk 
menemukan orang-orang yang 
terhilang, Anda mungkin 
bekerja dengan orang yang 
salah. Jangan berkecil hati; 
adalah biasa bagi seorang 
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Kristen untuk tidak memiliki 
teman non-Kristen. Juga 
dibutuhkan banyak latihan 
untuk benar-benar bisa 
melaksanakan hal ini. Sama 
seperti pembelajaran apapun, 
ada periode kegagalan yang 
mendahului keberhasilan. 

 
Berikut adalah 

kesalahan yang kebanyakan 
orang lakukan ketika pertama 
kali terlibat dalam strategi 
gerakan pemuridan: mereka 
melihat proses penemuan dan 
bagaimana hal itu membuat 
orang membuka Alkitab, dan 
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mereka berpikir itu adalah 
resep rahasianya. Hanya 
membuka Alkitab bukanlah 
rahasianya. Bukan berarti hal 
itu tidak penting, tetapi hanya 
dengan itu sendiri tidak akan 
memicu gerakan pemuridan 
kecuali, tentu saja, Tuhan yang 
memutuskan untuk 
melakukannya. Untuk 
membangun budaya yang 
menumbuhkan pemuridan 
berlipat ganda, Anda harus 
berpikir secara berbeda. 

 
Kita berbicara tentang 

membangun suatu budaya: 
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sistem operasi yang dibangun 
di atas prinsip-prinsip yang 
ditinggalkan oleh Yesus untuk 
kita ikuti. Mengizinkan Allah 
untuk menjadi guru dan 
menggunakan penemuan 
sebagai unsur kunci dari 
perubahan hanyalah salah satu 
dari beberapa pilar budaya 
kunci yang membangun 
gerakan.  

 
Secara praktis, hal ini 

berarti bahwa Anda dapat 
bertemu dengan katalis 
kelompok Anda untuk 
melakukan proses penemuan 
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tentang Alkitab, tetapi Anda 
juga memerlukan waktu untuk 
memprogram ulang pemikiran 
mereka. 

 
Alasan berpikir secara 

berbeda membutuhkan waktu 
dan diskusi berulang untuk bisa 
menjangkau orang. “Kenapa 
saya tidak memulai kelompok 
di rumah saya? Saya memiliki 
karunia raman tamah.” Karena 
saudaraku, karunia ramah 
tamah Anda dapat 
menghalangi orang ke surga! 
Tidak semua orang memiliki 
karunia ramah tamah, jadi 
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hidangan yang Anda sajikan, 
kebersihan rumah Anda, harga 
rumah Anda, atau bahkan 
lokasi rumah Anda dapat 
menjadi kendala bagi 
seseorang untuk memulai 
sebuah kelompok yang bisa 
menjangkau teman, kerabat, 
atau rekan sekerja. 

 
Alasan mengapa 

kelompok berlipat ganda dan 
bukannya bertumbuh perlu 
dilatih berulang-ulang. Konsep-
konsep seperti hubungan dan 
komunitas akan menjadi musuh 
untuk gerakan. Pada awal 
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praktik kami, meskipun kami 
melatih fasilitator kelompok 
kami untuk menjaga kelompok-
kelompok tetap kecil dan 
berlipat ganda daripada 
bertumbuh, kami gagal. 
Seorang fasilitator kelompok 
yang sangat berhasil, yang 
memiliki kelompok membaca 
Alktab yang anggotanya adalah 
para tetangga non percaya, 
mengizinkan kelompok untuk 
bertumbuh, takut bahwa 
dengan berlipat ganda mereka 
mungkin bisa menyebabkan 
seorang tetangga merasa 
ditinggalkan. Kelompok 
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berkembang jumlahnya 
menjadi dua kali lipat dan mulai 
mengalami masalah untuk 
benar-benar bisa membaca 
Alkitab dan membuat 
pernyataan-pernyataan 
ketaatan. Perlahan-lahan 
kelompok berubah menjadi 
kelompok di mana para 
anggotanya saling curhat 
dengan satu sama lain. 

 
Tidak ada yang salah 

dengan hal itu kecuali bahwa 
fasilitator telah berharap untuk 
melihat para tetangga 
menemukan kepercayaan 
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dalam Bapa surgawi daripada 
tempat yang aman untuk 
mengeluh tentang pasangan 
mereka. Karena ada begitu 
sedikit tempat untuk 
menemukan tempat yang 
aman, komunitas dapat 
menjadi suntikan mematikan 
untuk penyebaran kabar baik. 
Sebuah kelompok yang tertarik 
dalam pemuridan berlipat 
ganda perlu melakukan diskusi 
yang sering dan berulang 
tentang soal-soal ini untuk 
mencapai pertumbuhan 
generasi (kelompok-kelompok 
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berlipat ganda membuat 
kelompok-kelompok baru). 
 

MEMPERHATIKAN AKAR 
Memulai dari pinggiran 
daripada di depan 
mempersiapkan Anda untuk 
sukses jangka panjang terbaik 
yang mungkin dapat terjadi. 
Libatkan rekan Anda untuk 
berlatih proses penemuan dan 
melatih prinsip pemikiran 
gerakan. Kecenderungannya 
adalah untuk ingin melibatkan 
seluruh Sekolah Minggu, 
persekutuan Alkitab untuk 
orang dewasa, atau pelayanan 
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Kelompok Kecil dalam proses 
penemuan: mereka semua 
adalah bagian depan ruangan. 
Bagian depan ruangan sangat 
menarik karena ilusi kekuasaan. 
Kita berpikir kita bisa 
membelokkan kapal dengan 
begitu mudah. Namun setiap 
gereja, apakah itu memiliki lima 
ratus orang atau telah ada 
selama lima puluh tahun, lebih 
seperti sebuah kapal induk 
ketimbang sebuah perahu 
ringan dengan motor cepat. 
Gereja tidak cepat 
berbalik/berubah secara 
efektif. Mencoba untuk 
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mengubah gereja agar secara 
radikal meninggalkan metode 
yang lama akan mengundang 
masalah. 

 
Bagian depan ruangan 

di sebuah gereja khas atau 
organisasi menggoda kita untuk 
berpikir bahwa kita dapat 
menggelar strategi pelayanan 
terbaru dan terbesar ini secara 
luar biasa. Bahkan jika kita 
memiliki gesekan, kita akan 
masih memiliki pendukung 
yang banyak untuk menjaganya 
tetap terlaksana. Melawan hal 
ini dengan seluruh keberadaan 
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Anda akan percuma. Tidak 
berarti bahwa Anda tidak bisa 
mengumumkan secara terbuka 
bahwa satu kelompok sedang 
menjelajahi beberapa cara baru 
pemuridan. Namun jangan 
pertaruhkan gaji Anda bahwa 
pengumuman publik dan 
pemasaran akan membawa 
Anda ke mana Anda ingin pergi. 
Adalah lebih baik untuk 
memulai kecil. Pertimbangkan 
tes kelompok. Hal ini akan 
memungkinkan Anda untuk 
gagal dalam ketidakjelasan. 
Kegagalan sangat tidak diingini 
dalam Kekristenan. Anda 
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membutuhkan tempat dan 
waktu untuk bereksperimen. 
Terlepas dari perasaan Anda 
akan kompetensi, saya dapat 
memberitahu Anda dari 
pengalaman bahwa Anda tidak 
akan tahu apa yang Anda 
lakukan. Anda akan 
membutuhkan pelatih dan 
mentor. Seorang pelatih akan 
membantu Anda dengan 
keterampilan yang Anda 
butuhkan untuk 
mengembangkan, dan seorang 
mentor akan membantu Anda 
memproses gejolak internal 
yang akan berkembang. 
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Pertanyaan reguler oleh 

para pemimpin gereja tentang 
strategi Shoal Creek adalah: 
Bagaimana hal itu berlaku 
untuk Anda? Pada akhirnya, 
pertanyaan itu diurai ke dalam 
angka-angka. Jawaban saya 
biasanya tidak memuaskan 
untuk si penanya. Mereka ingin 
mendengar angka yang 
menakjubkan yang pada 
gilirannya akan menimbulkan 
minat mereka untuk 
mengeksplorasi strategi 
pemuridan berlipat ganda. 
Sukses berasal dari memulai 
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kecil, dari pinggiran, dan 
mengikuti pimpinan Tuhan. 

 
Saya menolak untuk 

memberikan angka karena 
keyakinan pribadi. Kami tidak 
malu dalam perjalanan ini 
meskipun dalam sebuah 
konferensi kami mendengar 
bahwa kelompok atau 
organisasi tertentu mempunyai 
sekian banyak kelompok. Kami 
menjadi yakin bahwa prinsip-
prinsip yang kami temukan 
yang dapat berfungsi dalam 
budaya lain adalah alkitabiah. 
Kesuksesan (dulu dan sekarang) 
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bukanlah tujuan kami. Kami 
yakin bahwa ini adalah cara 
yang diajarkan Yesus. 

 
Setiap Gerakan 

Pemuridan yang saya tahu 
memiliki kisah di bawah tanah, 
saat di mana akar bertumbuh. 
Sebelum Anda mendengar 
puluhan dan ribuan orang 
dibaptis dan ribuan gereja yang 
dirintis, ada awal dan 
pengulangan awal. Namun, 
masing-masing dari awal dan 
pengulangan awal ini penuh 
dengan kegagalan serius yang 
sepertinya tidak pernah dicatat. 
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Kisah-kisah yang menceritakan 
keberhasilan jarang memiliki 
ruang untuk kesalahan, seperti 
bekerja dengan orang yang 
salah, gagal untuk memahami 
masalah ketergantungan, 
pembinaan yang tidak 
memadai, rencana-rencana 
tersembunyi yang muncul di 
waktu yang tidak baik. . . daftar 
terus berlanjut. 

 
Apa yang saya pelajari 

adalah bahwa, saat pergeseran 
pola pikir saya dimulai, 
keterampilan adalah lebih seni 
daripada sains. Belajar untuk 
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merekrut, memperlengkapi, 
dan melatih lebih organik 
daripada mekanistik. Saya baru 
mulai belajar setelah saya 
mencoba dan gagal atau 
bahkan setengah berhasil. 
Menyaksikan orang pertama 
saya yang belum lahir baru 
memfasilitasi Kelompok 
Penemuan menantang 
paradigma teologis saya dan 
melelahkan secara emosi. 
Setelah saya mengalaminya, 
pergeseran pola pikir saya 
menjadi masuk akal. Proses ini 
sangat sederhana dan berlipat 
ganda; asalkan Alkitab adalah 
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otoritas, bahkan orang pra-
Kristen pun dapat 
memfasilitasi. 

 
Anda dapat berbicara 

tentang hal ini, menentangnya 
dari kerangka teologis Anda, 
tetapi sekali Anda 
mengalaminya, Anda dapat 
benar-benar merasakan apa 
yang Paulus tulis di Roma 1:16: 
“Injil adalah kekuatan Allah 
untuk menyelamatkan setiap 
orang yang percaya.” 

 
Tetap jaga kelompok 

dalam jumlah kecil, dan Anda 



 

925 

 

akan memiliki kesempatan 
untuk berisiko besar dan gagal 
kecil. Anda tidak akan 
menyiapkan senjata untuk 
orang yang ingin melawan. 
Ketika saya berbicara kecil, saya 
memaksudkan suatu jumlah 
antara enam sampai dua puluh 
orang, dipisah ke dalam 
kelompok-kelompok yang 
beranggotakan tidak lebih dari 
lima orang. Kelompok-
kelompok ini secara teratur 
berlatih proses penemuan dan 
bertemu untuk berdoa, belajar, 
dan merancang strategi untuk 
melihat Injil bergerak. 
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Di Shoal Creek, kami 

mengembangkan kursus yang 
puncaknya adalah 
pembentukan Komunitas 
Pembelajaran Gerakan 
Pemuridan (Disciple-Making 
Movement Learning 
Community (DMLC)). Selama 
sembilan minggu, kelompok 
dapat mempelajari hal-hal 
kunci serta hal-hal dasar 
sementara memiliki 
kesempatan untuk berlatih. 
Sama seperti dalam proses 
penemuan, semakin banyak 
orang terlibat, semakin besar 
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kemungkinan mereka akan 
diubah oleh proses itu. 

 
Secara umum, jika 

kelompok Anda tetap kecil dan 
pribadi, Anda tidak perlu 
persetujuan formal dari dewan. 
Kesalahan terbesar yang 
banyak orang lakukan adalah 
membawa ide pemuridan 
berlipat ganda ini kepada 
dewan dengan keyakinan naif 
bahwa gereja akan 
mendukungnya. Ini bukanlah 
langkah paling bijak karena dua 
alasan. Pertama, mereka yang 
membawa soal ini ke suatu 
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dewan bukanlah yang paling 
tahu tentang apa yang mereka 
usulkan. Kedua, ada banyak 
soal-soal yang bertentangan 
dalam pemuridan berlipat 
ganda yang tidak dapat 
ditangani sebagai satu soal 
yang ada pada agenda dewan. 

 
Lakukanlah pemuridan 

berlipat ganda ini tanpa perlu 
diperhatikan atau ditonton 
oleh pihak lain dan jauhkanlah 
dari keinginan untuk 
mendapatkan persetujuan 
resmi. Hal ini memungkinkan 
Anda untuk memiliki cerita 
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sesuai dengan teorinya ketika 
dan jika Anda benar-benar 
memutuskan untuk membuat 
presentasi resmi. Tidak ada 
faedahnya untuk meminta 
persetujan dewan. Jangan 
biarkan semangat Anda untuk 
semakin dekat dengan Amanat 
Agung memimpin Anda untuk 
mengejar arah yang tidak 
bijaksana. Dapatkan beberapa 
orang dan mulailah kelompok. 

 
Karena kita berbagi 

kebenaran yang sama tetapi 
dengan konteks yang berbeda, 
semuanya harus disesuaikan. 
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Melakukan proses penyesuaian 
di dalam kelompok kecil adalah 
sangat membantu. Anda perlu 
menyesuaikan pertanyaan-
pertanyaan penemuan. 
Misalnya, pertanyaan keempat, 
“Apakah Anda memiliki 
kebutuhan atau adakah 
seseorang yang Anda kenal 
memiliki kebutuhan yang bisa 
dipenuhi oleh kelompok ini?” 
Ketika bekerja dengan orang-
orang di Afrika Selatan, kami 
menemukan bahwa kata 
kebutuhan menimbulkan 
banyak masalah karena, dalam 
budaya yang digerakkan oleh 
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kemiskinan, semua orang 
membutuhkan. Jadi 
penggunaan kata untuk 
pertanyaan tersebut perlu 
difokuskan pada komunitas dan 
bukan individu, untuk 
membantu mereka melihat 
kebutuhan yang ada dalam 
komunitas.  

 
Anda harus berpikir 

tentang daftar ayat-ayat Alkitab 
yang akan memimpin 
seseorang untuk mengambil 
posisi dalam keluarga Allah. 
Masalah-masalah apa dalam 
budaya Anda perlu dibahas 
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agar orang dapat menjanjikan 
ketaatan hanya kepada Allah? 
Yesus tidak berpikir bahwa hal 
ini adalah topik yang cocok 
hanya untuk pengikut-Nya, jadi 
kita mengikuti pimpinan-Nya 
dan membiarkan orang pra-
Kristen membaca dan 
mematuhi teks ayat Firman ini 
dalam perjalanan mereka ke 
keluarga Allah. 

 
Semakin sedikit jumlah 

anggota kelompok yang Anda 
miliki di awal adalah semakin 
baik. Jangan biarkan kecanduan 
untuk menemukan sukses 
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dalam angka-angka menodai 
pemikiran Anda. Ingat, Anda 
tidak ingin menempatkan 
anggur baru ke dalam kantong 
kulit yang lama. 
 
BERTEMAN DENGAN 
KEGAGALAN 
Terakhir, tetapi yang tidak 
kalah penting, adalah 
kemitraan Anda dengan 
kegagalan. Karena pemuridan 
ini lebih bersifat seni daripada 
sains, pembelajaran utama 
Anda tidak akan datang dari 
manual, tetapi dari 
pengalaman. Anda harus 
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mengubah hubungan Anda 
dengan kegagalan. Kegagalan 
bukan musuh Anda, tetapi 
mentor Anda. Bergerak 
menjauh dari kegagalan seolah-
olah hal itu adalah penyakit 
menular akan mencegah kita 
memiliki mentor yang luar 
biasa melaluinya. Jika kita 
memiliki reaksi alergi terhadap 
kegagalan, hal itu seperti kita 
membayar uang sekolah untuk 
pelajaran tetapi tidak bisa 
mengambil ijazah. Hal itu 
tidaklah cerdas! 
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Kita memerlukan suatu 
proses analisis yang dilakukan 
setelah selesai: merintis 
kelompok, melipatgandakan 
kelompok, membuat 
pernyataan rohani kepada 
teman-teman, atau mencoba 
untuk melatih seseorang. 
Ajukan beberapa pertanyaan 
dasar dari setiap pengalaman 
untuk memastikan bahwa 
kegagalan disertai dengan 
pembelajaran. Adopsilah sikap 
gagal lebih cepat dan lebih 
cerdas. Hal ini menciptakan 
sikap pembelajaran yang akan 
membuat kita “berbahaya” 
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demi kemajuan kerajaan Yesus. 
Kita hanya menanyakan: 
• Apa yang kita lakukan yang 
benar? 
• Apa yang kita lakukan yang 
salah? 
• Apa yang kita mau lakukan 
secara berbeda? 

 
Hal ini menyediakan 

analisis yang sederhana, mudah 
dilakukan, dan tidak menjadi 
terlalu kritis tetapi 
memungkinkan kita untuk 
belajar dari pengalaman. 
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Tanggung jawab 
terakhir dalam hal belajar dari 
kegagalan adalah belajar untuk 
menangkap dan 
mengomunikasikan pelajaran. 
Pepatah, “Kelompok lebih 
pintar ketimbang individu” 
adalah benar hanya ketika kita 
menciptakan lingkungan yang 
cocok untuk berbagi 
pengetahuan. Saya merindukan 
hari ketika kita memiliki 
Wikipedia untuk Gerakan 
Pemuridan. Sampai saat itu 
terjadi, pastikan anggota tim 
Anda berbagi pengetahuan 
mereka dengan cepat dan 
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bebas. Tangkaplah pelajaran itu 
sehingga saat orang-orang 
bergabung dengan Anda, 
mereka dapat belajar dari 
kegagalan masa lalu. 

 
Petualangan yang kami 

alami di Shoal Creek 
menyebabkan lebih banyak 
orang membaca, menaati, dan 
berbagi apa yang Tuhan 
kerjakan dalam hidup mereka 
daripada kapan pun dalam 
sejarah kita. Adalah 
menggairahkan untuk melihat 
orang-orang memperoleh 
kepercayaan diri dalam 
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mendengar dari Allah untuk diri 
mereka sendiri. Hal-hal yang 
menakjubkan dari Allah bisa 
terjadi. Kami masih berada di 
bawah tanah dalam cerita 
kami. Kami lebih yakin dari 
sebelumnya tentang arah kami. 
Kami berharap kami bisa 
mendapatkan lebih banyak 
orang berjalan bersama-sama 
kami untuk belajar dengan 
kami. Kami selalu menyukai hal-
hal yang eksperimental dan 
berisiko, tetapi kami akan 
senang kalau ada yang 
bergabung dengan kami. 
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Lihatlah lampiran C, “Seperti 
Apa Masa Depan itu.” 
 
JENIS GEREJA APA? 
Salah satu pertanyaan yang 
paling sering ditanyakan 
kepada saya adalah, “Menurut 
Anda, menuju ke mana hal ini di 
masa depan?” Di Shoal Creek, 
harapan kami adalah bahwa 
strategi hibrida kami akan 
memungkinkan kami untuk 
menjadi gereja “server.” Ide ini 
berasal dari dunia teknis. Setiap 
organisasi yang memiliki jejak 
digital memiliki satu server. 
Server ini adalah sebuah sistem 
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perangkat lunak dan komponen 
perangkat keras yang 
mengalokasikan sumber daya 
untuk perangkat agar dapat 
mengakses internet, 
menyimpan, mengambil, atau 
mengomunikasikan data. 
 

Kita menggunakan 
laptop, iPhone, Android, iPad, 
surface (komputer tablet yang 
dikembangkan oleh Microsoft), 
tablet, bahkan desktop untuk 
mengakses server. Tidak peduli 
ukurannya, jenis perangkatnya, 
server mampu menyediakan 
sumber daya untuk semua 
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perangkat. Dalam hubungan 
itu, server mampu 
mengalokasikan sumber daya 
yang tepat untuk perangkat 
yang sesuai. Dengan lancar, 
server bekerja di belakang layar 
untuk dapat menyebabkan 
jaringan stabil, berkembang 
dan menukar informasi yang 
dibutuhkan untuk melayani 
tujuan jaringan. 

 
Harapan kami adalah 

menjadi gereja server yang bisa 
menjadi sumber daya sejumlah 
ekspresi komunitas yang 
berfungsi secara alkitabiah. 
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Kami yakin bahwa kami tidak 
perlu cemburu untuk investasi 
ini kembali kepada kami 
dengan cara apapun, dalam 
kehadiran orang atau dalam 
bentuk dana dukungan. Ada 
banyak orang yang masih 
memerlukan beberapa jenis 
struktur formal untuk mengejar 
perjalanan rohani mereka. 
Namun ada juga sebanyak 
orang yang tidak akan pernah 
menggunakan struktur rohani 
formal untuk mengejar Allah. 
Kita memiliki tanggung jawab 
untuk keduanya. 
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Saya menyambut masa 
depan yang tidak pasti dengan 
harapan bahwa masa depan 
adalah kolase beranekaragam, 
terdiri dari gereja-gereja 
rumah, gereja-gereja 
lingkungan, gereja-gereja 
dirintis di tempat kerja, di 
kampus-kampus, di pusat 
kebugaran, di tim-tim olahraga 
yang bepergian, online--di 
mana saja seseorang yang perlu 
terhubung dengan Allah dapat 
ditemukan. Harapan saya 
adalah: 
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• bentuk akan mengikuti fungsi 
sehingga kita lebih berfokus 
pada memuridkan murid yang 
memuridkan murid lain 
ketimbang kita berdebat 
tentang strategi inkarnasi, 
komunitas misional, teologi 
yang direformasi, atau 
eklesiologi.  
 
• bahwa gereja-gereja yang 
terdiri dari murid-murid yang 
memuridkan murid ini akan 
memiliki kebebasan untuk 
mengembangkan bentuk-
bentuk yang mendukung dan 
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mendorong fungsi-fungsi 
mereka. 
 
• untuk pembangunan 
komunitas yang berfokus pada 
ketaatan, melipatgandakan 
sendiri, dan memuridkan, yang 
terus bergerak melalui tempat-
tempat di mana kita tinggal, 
belajar, bekerja, dan bermain, 
agar saya dapat melihat 
Amanat Agung digenapi pada 
waktu saya masih hidup di 
dunia ini. 
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9 
ORANG YANG SIAP 

AKAN GERAKAN 
LOMPAT! 

 
 
Apa yang diperlukan untuk 
melihat Gerakan Pemuridan 
terjadi di dunia Barat? Saya 
telah mendengar pertanyaan 
itu ratusan kali dan saya sendiri 
berkali-kali menanyakan hal itu. 
Untuk secara akurat 
memahami jawabannya, kita 
perlu memahami hakikat dari 
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gerakan dan para katalis yang 
menanggapi pimpinan Tuhan 
ketika Dia menyalakan gerakan 
itu. 
 

Ketika saya pertama kali 
memulai perjalanan saya ke 
pemuridan berlipat ganda, 
istilah GPJ, atau Gerakan 
Perintisan Jemaat, dijelaskan 
dalam berbagai istilah khusus, 
tetapi umumnya dipandang 
sebagai pelipatgandaan cepat 
dari jemaat asli yang merintis 
jemaat-jemaat dalam 
kelompok orang atau bagian 
penduduk tertentu yang 
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bergerak sampai empat 
generasi dalam waktu singkat. 
 

Beberapa hal 
menantang saya sangat cepat. 
Definisi ini jelas lebih cocok 
untuk situasi misional garis 
perbatasan. Tanda bahaya 
nyata muncul ketika saya 
melihat semua pemain, 
pengalaman, dan praktik-
praktik yang dikembangkan di 
daerah pedesaan di negara-
negara berkembang. 
Pertanyaan budaya yang 
pertama muncul. 
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Konteks-konteks yang 
berorientasi pada keluarga dan 
yang sarat dengan kemiskinan 
melahirkan gerakan-gerakan 
ini. Konteks saya 
dilatarbelakangi oleh 
materialisme, dengan struktur 
keluarga yang kacau. Apakah 
metode-metode ini berhasil 
karena unsur-unsur budaya? 
Apakah mungkin untuk 
menerjemahkan metode ini ke 
dunia Barat? Akankah faktor-
faktor ekonomi, pendidikan, 
dan agama meniadakan 
dampak metode ini dalam 
konteks saya? 
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Hal kedua yang sulit 

saya terima adalah penggunaan 
kata gereja. Apa yang saya 
dengar dijelaskan lebih seperti 
kelompok-kelompok kecil 
daripada gereja. Saya kesulitan 
untuk menerima istilah itu. 
Menggunakan pola berpikir 
saya, saya bertanya-tanya 
apakah mereka berbicara 
tentang merintis gereja-gereja 
rumah atau sejenis jaringan 
kelompok kecil. 

 
Sebagian besar 

pertanyaan-pertanyaan ini 
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diselesaikan dengan kembali ke 
Alkitab dan membacanya tanpa 
mata Barat saya. Namun GPJ--
Gerakan Perintisan Jemaat-- 
menyelesaikannya sendiri. 
Pada awal keterlibatan saya, 
ada perubahan istilah GPJ 
menjadi Gerakan Pemuridan 
(Disciple Making 
Movement/DMM). Karena kata 
gereja sarat dengan pengaruh 
budaya Barat, orang tidak bisa 
membayangkan empat puluh 
ribu gereja yang dirintis dalam 
empat belas tahun. Konsep 
mereka tentang gereja secara 
signifikan berbeda dengan 
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gereja-gereja yang dirintis di 
Bhojpuri--tidak berbeda secara 
alkitabiah, tetapi secara 
budaya. 
 

Meskipun adaptasi 
DMM tidak universal, 
tampaknya bagi kita yang 
bekerja di dunia Barat, yang 
bekerja dalam suatu budaya 
dengan pemahaman kokoh dan 
tercemar akan gereja, kita lebih 
bisa menerima istilah DMM 
daripada GPJ. Hal ini 
meredakan diskusi-diskusi yang 
tidak perlu pada awalnya dan 
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memfokuskan kita pada 
Amanat Agung. 

 
GERAKAN 
BERLAWANAN DENGAN 
YANG BIASANYA 
 

Transisi ke cara berpikir baru 
memerlukan hal-hal yang 
berlawanan dalam pikiran saya. 
Saya telah menggunakan istilah 
ini berkali-kali dalam buku ini 
serta memberikan beberapa 
contoh. Adalah sangat penting 
bahwa kita memahami sifat 
dari keputusan yang kita harus 
buat. Dengan menggunakan 
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pola berpikir kita saat ini, kita 
sering membuat keputusan 
yang tidak terlihat cerdas. 
Keputusan-keputusan itu 
kelihatan benar-benar 
menghancurkan diri. 

 
Wagner Dodge 
membayar harga 
memperkenalkan 
pemikiran berlawanan 
dengan kru pemadam 
kebakarannya saat 
peristiwa kebakaran 
Mann Gulch pada tahun 
1949. Lima belas 
pemadam kebakaran 
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bertugas memerangi 
kebakaran pada hari 
bersuhu 36 derajat dan 
berangin kencang. Api 
begitu panas sehingga 
mereka tidak bisa 
mendekatinya dalam 
radius tiga puluh meter 
dari api. Sementara 
mencoba untuk 
mencari tahu di mana 
untuk memulai 
memadamkan api, 
ternyata api telah 
mengelilingi mereka 
dan segera mereka 
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berada dalam keadaan 
darurat evakuasi. 

 
Setelah beberapa upaya 
untuk menemukan jalan 
keluar, Wagner 
memutuskan untuk 
melakukan strategi 
yang berlawanan. Dia 
memerintahkan anak 
buahnya untuk 
meninggalkan peralatan 
berat mereka. Dia 
membuat api 
melingkar. Api 
membakar habis 
sepetak kecil tanah 
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yang berdiameter 
sekitar tiga puluh 
meter. Dia 
memerintahkan anak 
buahnya ke tengah 
lingkaran. Dalam situasi 
yang genting antara 
hidup dan mati itu 
sebagian besar anak 
buahnya mengabaikan 
perintahnya dan 
memilih untuk 
menemukan rute 
pelarian mereka sendiri, 
hasilnya adalah tiga 
belas dari mereka tewas 
saat mencoba untuk 
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menemukan jalan 
keluar. Wagner Dodge 
selamat. 
 
Tindakan 
berlawanannya untuk 
menuang semua bahan 
bakar di satu tempat 
sebelum amukan api 
tiba adalah strategi 
yang tidak terlatih, dan 
tidak lazim. Dia 
menciptakan zona 
aman agar api 
melewatinya, tidak 
membahayakan semua 
orang yang ada dalam 
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lingkaran. Sayangnya, 
krunya tidak melihat 
masa depan mereka di 
tempat itu dan memilih 
untuk mempercayai 
kemampuan mereka 
sendiri untuk berlari 
lebih cepat daripada 
api. Sejarah 
menceritakan kisah 
tentang siapa yang 
menang dan yang kalah. 
 
Bergerak berlawanan 

tidak selalu populer. Bahkan, 
sebagian besar orang tidak 
melihatnya sebagai hal yang 
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masuk akal, tetapi ide-ide 
berlawanan itu sering 
diperlukan untuk bertahan 
hidup. Kita harus bersedia 
untuk menantang paradigma 
kita, bahkan mengakui bahwa 
kita mungkin menderita Efek 
Dunning-Kruger (lihat Bab 7). 
 

Saya harus mencurahkan 
waktu dan energi saya untuk 
mengatur cara berpikir baru ini 
menjadi paradigma baru. Enam 
kebenaran mendasar tentang 
gerakan dan bagaimana hal itu 
terjadi terlintas di benak saya. 
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DITETAPKAN ALLAH--MATIUS 
28:16-20 
Kita harus menentukan bahwa 
memiliki murid yang 
memuridkan murid lain adalah 
tujuan akhirnya--tidak kurang 
dari iman yang berlipat ganda 
tanpa ketergantungan pada 
bentuk, pelatihan, sertifikasi, 
pentahbisan, atau hal-hal 
memberatkan lainnya yang 
manusia telah ciptakan.  
 
BERGANTUNG PADA ROH--
MATIUS 9:36-38 
Tuaian telah siap sejak zaman 
Yesus. Orang yang siap akan 
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gerakan adalah mereka yang 
terus-menerus dan secara 
konsisten mengungkapkan 
ketergantungan mereka 
melalui doa kepada Bapa, Roh, 
dan Anak. Hubungan yang 
konstan dengan Bapa 
mengembangkan gairah untuk 
orang-orang yang belum 
menjadi keluarga-Nya. Karena 
tidak ada rumus atau 
mekanisme manusia untuk 
membuat gerakan terjadi, kita 
harus konsisten menempatkan 
mata Bapa di hati kita dengan 
meminta-Nya untuk memberi 
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dari tuaian itu murid yang 
memurikan murid lain. 
 

BERPUSAT PADA ALKITAB--2 
TiMOTIUS 3:16-17 
Memiliki hubungan dengan 
Tuhan adalah pengalaman yang 
utama yang mengubah secara 
rohani. Yesus berkata, “Domba-
domba-Ku mendengarkan 
suara-Ku” (Yohanes 10:27), 
sehingga tugas kita adalah 
untuk membuat setiap 
kelompok orang membaca 
hikmat Allah yang tak 
tergoyahkan, yaitu Alkitab. 
Tidak ada sumber lain selain 
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Alkitab yang dapat dipercaya. 
Orang-orang yang siap akan 
gerakan, percaya ada kuasa 
yang lebih, dalam membaca 
dan menaati kebenaran Allah 
daripada dalam memberitakan 
atau mengajarkan kebenaran. 
Pemberitaan kebenaran 
menyediakan kesempatan bagi 
orang-orang pra-Kristen untuk 
mendengar dari Allah dengan 
membaca dan menaati Alkitab. 
Hal ini memberikan efek 
potensi pertumbuhan untuk 
menjangkau setiap orang di 
planet ini. 
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BERFOKUS PADA KETAATAN—
YOHANES 14:15 
Tidak ada respons lain kepada 
Allah Pencipta dan Penebus 
dari semesta daripada hidup 
dalam ketaatan pada hikmat 
ilahi-Nya. Orang-orang yang 
siap akan gerakan belajar untuk 
menempatkan ketaatan di 
depan setiap perubahan 
rohani. Melalui ketaatan 
kepada perintah-perintah 
Allah, kita mengungkapkan 
ketergantungan kita pada-Nya 
dan mengakui hikmat-Nya di 
atas kita. 
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BERBASIS PENEMUAN—
YOHANES 6:44-45 
Allah meminta 
pertanggungjawaban masing-
masing kita untuk respons kita 
terhadap kebenaran. Tanggung 
jawab kita adalah memastikan 
bahwa setiap orang memiliki 
kesempatan untuk membaca 
dan menaati kebenaran untuk 
diri mereka sendiri. Orang yang 
siap akan gerakan tahu bahwa 
mengatakan kepada orang apa 
yang harus dipercayai tidak 
pernah seefektif membantu 
mereka mendengar dari Tuhan 
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dan memutuskan sendiri 
apakah Dia layak untuk ditaati.  
 
DIDORONG OLEH MURID--2 
KORINTUS 5:16-21 
Murid yang memuridkan murid 
lain adalah strategi yang 
dimaksudkan Allah untuk 
membawa kabar baik sampai 
ke ujung-ujung bumi. Orang 
yang siap akan gerakan 
melepaskan semua beban 
berat buatan manusia untuk 
kabar baik dan mempercayai 
bahwa Allah Roh yang 
memegang kendali saat orang-
orang biasa menciptakan 
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komunitas kecil yang taat 
menyebarkan kabar baik 
tentang kasih Allah kepada 
mereka yang belum memiliki 
hubungan Bapa/anak dengan 
Pencipta mereka. 
 

 
WAKTUNYA UNTUK 
MELOMPAT!  
Saya percaya kita berada di 
platform yang terbakar dengan 
kesempatan untuk generasi 
para pemimpin Kristen untuk 
berpartisipasi dalam Reformasi 
baru atau menghadapi rasa 
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malu dari ketidakrelevanan 
rohani. 

 
Jika kita terus 

memegang mentalitas diam 
terpaku yang begitu banyak ada 
dalam gereja masa kini, kita 
akan menjadi seperti para 
eksekutif Kodak yang berjuang 
untuk tetap setia kepada bisnis 
inti mereka. 

 
Di tengah kesetiaan ini, 

seorang karyawan menemukan 
kamera digital. Waspada 
terhadap potensi fotografi 
digital dan gangguan yang bisa 
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dibawanya, Kodak dengan setia 
tetap teguh menjalankan bisnis 
inti mereka. Berpikir bahwa 
mereka bisa menang terhadap 
gangguan ini, mereka berusaha 
untuk mendapatkan 
keuntungan pasar dengan 
membeli Obat Sterling, hanya 
untuk menemukan bahwa ada 
perbedaan besar antara bahan 
kimia dan obat-obatan. Kodak 
akhirnya menjual Obat Sterling 
dalam bagian-bagian kecil 
dengan setengah harga 
pembelian asli tidak lama 
setelah mereka membelinya. 
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Putus asa untuk tetap 
berada dalam persaingan, 
Kodak memperkenalkan 
kamera Advantix, kamera 
digital dengan film. Kamera ini 
memungkinkan pengguna 
untuk melihat gambar sebelum 
mengekspos film. Berpegang 
teguh pada bisnis inti mereka 
sementara merangkul yang 
baru terbukti gagal. Mereka 
tidak bisa melompat dan 
berpegang pada waktu yang 
sama. Untuk menyingkat cerita 
sedih ini, pada tahun 2012 
Kodak mengalami 
kebangkrutan. Kegagalannya 
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untuk terjun ke dunia digital 
telah dicatat dalam banyak 
buku dan majalah. 

 
Kita berdiri pada 

platform metode-metode lama 
yang tidak salah, tetapi telah 
terbukti tidak efektif. Namun 
kita bertahan pada metode-
metode ini. Kita menganggap 
gairah genggaman kita sebagai 
lencana ortodoksi alkitabiah. 
Apakah kita berkomitmen 
kepada bentuk daripada 
fungsi? Yesus memanggil kita 
untuk memuridkan, bukan 
merintis gereja! Gereja adalah 
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sarana dan bukan tujuan. 
Gereja terbentuk saat murid-
murid menaati semua perintah 
Yesus. Kita telah melukai 
kemajuan Injil dengan 
membuat akhir menjadi sarana 
dan sama sekali mengabaikan 
sarananya, yaitu pemuridan. 
 

Izinkan saya untuk 
menggunakan analogi bisnis 
lain. Perusahaan LEGO telah 
mengalami banyak perubahan 
dalam sejarahnya. Lego 
pertamanya adalah kayu 
kemudian menjadi plastik 
setelah beberapa kebakaran 
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gudang yang menghancurkan 
persediaan mereka. Plastik 
tidak diterima dengan baik 
pada awalnya, tetapi perlahan-
lahan diterima dan berjaya. 

 
Pada akhir 1960-an Duplos 

diperkenalkan untuk 
memungkinkan akses yang 
lebih besar kepada generasi 
lebih muda untuk kreativitas 
blok-blok bangunan. Buku 
petunjuk, orang-orangan 
dengan anggota badan yang 
berpose, Taman-Taman Lego, 
set Teknik dan Model muncul 
saat LEGO merespons pada 
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budaya yang berubah yang 
mereka lakukan di dalamnya. 
Lego secara tradisional 
berwarna merah, putih, kuning, 
biru, dan hitam dan dipasarkan 
untuk anak laki-laki. Ketika 
LEGO menampilkan warna 
merah muda dan ungu, mereka 
memperluas jangkauannya 
kepada khalayak yang lebih 
besar. 

 
Tidak seperti Kodak, 

LEGO bisa berpegang pada 
prinsip-prinsip fungsional 
daripada bentuk-bentuk lama. 
Kodak sebenarnya bisa berada 
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di bisnis gambar bukannya 
bisnis film dan bahan-bahan 
kimia, tetapi mereka terpaku 
pada bentuk dan hasilnya 
adalah kebangkrutan 
keuangan. LEGO berfokus pada 
fungsi dan mengalami 
perubahan di pasar. 

 
Jika kita melompat dari 

platform kita, saya percaya kita 
bisa mengalami suatu 
Reformasi baru. Platform kita 
saat ini tertuju pada bentuk 
daripada fungsi. Kita memiliki 
blok-blok bangunan kecil 
kebenaran abadi yang tidak 
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pernah bisa kita tinggalkan. 
Namun ketika kebenaran itu 
terbungkus dalam bentuk yang 
tidak pernah dimaksudkan 
untuk memiliki kesetiaan abadi 
kita, kita gagal mengikuti 
perintah terakhir Yesus, 
perintah yang membungkus 
strategi yang dapat 
menjangkau sampai ke ujung-
ujung bumi. 
 

Kabar baik dari Yesus 
bisa bebas dari bentuk dan 
disebarkan tanpa beban berat 
yang kita telah bebankan ke 
dalamnya. Hal ini bisa menjadi 
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hari baru bagi Kekristenan. 
Gereja akan berkembang luas 
dengan gerakan-gerakan 
pemuridan yang membawa 
DNA Amanat Agung, gereja-
gereja di mana: 
• pemuridan adalah hal utama 
dalam jiwa mereka, 
• ketaatan adalah dasar hidup 
sehari-hari, 
• Alkitab berdiri sebagai 
sumber kebenaran dan 
kehidupan sehingga para 
pengikut Kristus secara teratur 
membacanya.  
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Kita memiliki contoh-
contoh dari hal ini yang sedang 
terjadi di dunia kita. Contoh-
contoh ini tidak terjadi di dunia 
Barat, tetapi terjadi di Timur, 
dari budaya yang sangat 
berbeda dari negara maju. 
Untuk menangkap peluang di 
depan, kita memerlukan 
beberapa upaya perubahan 
pola pokir yang sungguh-
sungguh.  

 
Upaya yang mungkin 
sering tampak seperti 
rasa sakit yang 
dirasakan oleh Eustace, 
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anak laki-laki yang 
menjadi naga di buku C. 
S. Lewis Voyage of 
Dawn Treader. 

 
Pada awal buku ini, 
tidak ada yang suka 
Eustace, karena banyak 
alasan. Dia adalah 
seorang anak kecil jahat 
dan egois. Dia menaiki 
kapal Pangeran Caspian 
dengan sepupu-
sepupunya dan mereka 
melakukan perjalanan 
ke pulau-pulau Narnia. 
Di satu pulau Eustace 
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tersandung ke sebuah 
gua di mana ia 
menemukan gundukan 
berlian, rubi, dan koin 
emas. Dia lupa diri 
dengan sukacita dan 
membayangkan dirinya 
berdiri tegak, akhirnya 
mendapatkan apa yang 
dia layak dan 
menunjukkan kepada 
semua orang lain bahwa 
dia adalah pimpinan 
mereka. Yakin akan 
rencananya, ia pun 
tertidur. Ketika ia 
terbangun ia menyadari 
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dia berada di sebuah 
gua naga, berbaring di 
harta naga dan bahwa ia 
telah menjadi naga itu 
sendiri. Sekarang, 
ambisinya hilang. 
Keserakahan telah 
mengubahnya menjadi 
naga jahat yang jelek, 
ditutupi dengan kulit 
tebal dan keras, sisik-
sisik menonjol. 
Penampilan luarnya 
sekarang 
mencerminkan keadaan 
hatinya. 
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Aslan, Raja Singa dari 
Narnia, tiba untuk 
menyelamatkan 
Eustace. Dia mengambil 
anak yang berwujud 
naga itu ke kolam di 
dalam hutan dan 
memberitahu dia untuk 
menanggalkan 
pakaiannya. Eustace 
menemukan bahwa 
kulit naga terlepas 
seperti kain. Dia mulai 
merobek kulit itu. 
Tetapi setiap kali dia 
mengikis lapisan kulit 
naga, ada satu lagi 
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lapisan di bawahnya. 
Dia melakukannya lagi 
dan lagi dengan hasil 
yang sama. Akhirnya 
Eustace menyadari 
bahwa ia tidak berdaya 
untuk melepaskan diri 
dari kulit naga yang 
jelek itu. 
 
Selanjutnya dalam 
cerita itu Eustace 
menggambarkan 
pengalamannya kepada 
sepupunya, Edmond, 
yang telah mengalami 
pertemuan yang mirip 
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dengan “pertemuan 
dengan Yesus” dalam 
kisah sebelumnya. 
“Saya takut cakar-
cakarnya. . . Tetapi saya 
hampir putus asa 
sekarang . . . Yah, dia 
langsung mengupas 
kulit menjijikkan itu--
seperti yang telah saya 
lakukan sendiri di waktu 
lain selama tiga kali, 
tetapi tidak sakit--dan 
lalu kulit itu diletakkan 
di atas rumput: dan kulit 
itu semakin tebal, dan 
semakin gelap, dan 
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nampak lebih menonjol 
daripada sebelumnya. 
Lalu dia . . . 
melemparkan saya ke 
dalam air. Rasanya 
sangat sakit tetapi 
hanya untuk sesaat. . . . 
Dan kemudian saya 
tahu mengapa. Saya 
berubah menjadi 
manusia lagi.”1 
  
Mungkin memerlukan 

waktu dan usaha berulang-
ulang saat kita merobek 
lapisan-lapisan penafsiran 
budayawi yang tertanam lama 
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untuk melihat kejeniusan sejati 
dari Raja dan Juru Selamat kita. 
Dengan keuletan yang didorong 
hanya oleh Allah Roh, kita 
dapat tiba di tempat yang Yesus 
maksudkan. Dia ingin kita untuk 
menemukan kabar baik yang 
memiliki potensi untuk 
menjangkau setiap budaya di 
bumi. 
 

Agar gerakan terjadi di 
dunia Barat, kita perlu memiliki 
para pemimpin yang lebih 
fleksibel dalam hal pola pikir, 
orang-orang berpengaruh yang 
akan menantang paradigma 
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mereka dan membaca teks-teks 
Alkitab tanpa disaring oleh 
kerangka-kerangka teologis 
dan sejarah agama yang 
menantang pola pikir mereka 
saat ini. Ini adalah jenis 
pemikiran bimodal, yaitu 
pemikiran yang berpegang 
pada beberapa fungsi dasar 
sementara tetap fleksibel 
dengan bentuk-bentuk budaya. 
 

Agar gerakan 
pelipatgandaan pemuridan 
dapat muncul, tanah harus 
dipersiapkan. Tanah terdiri dari 
beberapa pemahaman yang 
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jelas tentang gerakan dan 
pergeseran pola pikir yang 
terjadi untuk menyediakan 
tempat persemaian benih 
Gerakan Pemuridan supaya 
terjadi di dunia Barat. 
 

Saya ingin 
menyelesaikan buku ini dengan 
mengungkapkan sepuluh 
pergeseran pola pikir yang 
diperlukan agar gerakan dapat 
berkembang di abad kedua 
puluh satu. Beberapa dari 
pergeseran pola pikir ini sudah 
kita kenal. Ingat, salah satu 
prinsip pendidikan saya adalah 
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bahwa orang perlu diingatkan 
lebih daripada diberitahu. 
 

SEPULUH PERGESERAN 
POLA PIKIR AGAR 
GERAKAN TERJADI  
1. DARI MEMPERCAYAI YANG 
MAMPU MENJADI 
MELEPASKAN YANG BERSEDIA  
Yang pertama dan mungkin 
yang paling penting adalah 
pandangan kita tentang pria 
atau wanita pada umumnya 
(saya lebih suka untuk tidak 
menggunakan kata orang 
awam). Kebanyakan dari kita 
akan mendukung konsep 
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imamat orang percaya. 
Melintasi pandangan 
denominasi dan non-
denominasi, konsep-konsep 
seperti “setiap anggota adalah 
seorang pelayan” digunakan 
untuk membujuk orang keluar 
dari kursi mereka dan masuk ke 
dalam pertempuran. 
 

Pernyataan-pernyataan 
teologis seperti “tanah di kaki 
salib adalah datar (sama untuk 
semua orang)” 
mempopulerkan kebenaran 
yang ditemukan dalam Galatia 
3:28, di mana Paulus 
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menyatakan bahwa tidak ada 
perbedaan antara etnis, jenis 
kelamin, atau status ekonomi 
bagi para pengikut Yesus. Ada 
kesetaraan akses menuju Allah 
melalui karya Yesus di dunia ini. 
 

Namun kesetaraan 
bukanlah praktiknya. Meskipun 
semua upaya telah dilakukan 
agar ada kesetaraan, kontrol 
manajemen pola pikirlah yang 
berlaku di sekitar kita. Sebagian 
besar dari kita dibesarkan di 
rumah di mana orang tua 
menetapkan aturan dan 
membuat keputusan, dan kita 
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pergi ke sekolah di mana guru 
dan administrator yang 
bertanggung jawab. Perawatan 
kesehatan kita disampaikan 
sedemikian rupa sehingga kita 
memiliki sedikit suara dalam 
diagnosis atau perawatan. Kita 
pergi bekerja di mana kita 
memiliki bos-bos yang 
memimpin yang membuat 
sebagian besar keputusan. Jadi 
wajar saja, ketika merancang 
organisasi untuk melanjutkan 
tujuan-tujuan Allah di dunia ini, 
kita mengadopsi pola-pola yang 
berlaku. 
 



 

995 

 

Perintah untuk 
“biarkanlah umat-Ku pergi” 
mungkin menemukan asal-
usulnya dalam hubungan Musa 
dengan Firaun Mesir, tetapi 
banyak buku dari hampir setiap 
denominasi telah meneriakkan 
perintah ini secara terbuka. 
Roland Allen, menulis di awal 
1900-an, mengatakan bahwa 
pergerakan kabar baik 
“terhalang oleh keyakinan yang 
sangat luas bahwa kita tidak 
bisa mempercayai orang-orang 
yang tidak terlatih untuk 
menyebarkan Iman.”2 Allen 
berdiri di garis panjang suara 
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kenabian mencoba untuk 
menghapus borgol dari orang-
orang biasa dan memanfaatkan 
potensi terbesar dari gereja. 

 

Siapa yang mampu 
memuridkan? Seolah-olah 
hanya yang terlatih, dilengkapi, 
berpendidikan secara teologi, 
lulusan seminari, dan, tentu 
saja, yang ditahbiskan, yang 
mampu memuridkan. 
Mengapa? Karena kita terjebak 
dalam pola pikir yang 
menganggap pengetahuan 
akan memimpin kepada 
kedewasaan rohani. Hal ini 
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mengherankan saya karena 
beberapa orang yang paling 
jahat dan tidak pengasih yang 
saya kenal memiliki begitu 
banyak pengetahuan Alkitab. 
Bagaimana pun pola dasar 
pengetahuan saja tidak berhasil 
bagi mereka. Yang benar 
adalah, pola tersebut tidak 
berhasil untuk siapa pun. 
Karena yang diperlukan 
bukanlah pengetahuan tetapi 
ketaatan. Paulus mengatakan 
kepada kita apa yang dilakukan 
oleh pengetahuan—yaitu 
menjadikan kita sombong (1 
Kor. 13). 
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Kita harus berhenti 

memberikan kepercayaan yang 
salah kepada para ahli bahan 
pelajaran dan harus memahami 
bahwa Yesus tidak memerlukan 
yang diperlengkapi tetapi yang 
bersedia. Kalau tidak, kita tidak 
akan pernah menambang 
kekayaan para pengikut Kristus 
dan menemukan kekuatan 
kabar baik yang dahsyat. Segera 
seseorang mulai 
mengungkapkan ketaatan 
kepada Yesus, ia berpotensi 
untuk memuridkan murid yang 
memuridkan murid lain. Yang 
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mereka butuhkan adalah 
sebuah proses sederhana dan 
berulang untuk membantu 
orang lain melakukan hal yang 
sama yang mereka lakukan agar 
gerakan dapat dimulai. 
 

Banyak orang akan 
mengatakan, “Tetapi hal itu 
tidak bisa terjadi!” Tetapi itu 
bisa. Kita semua adalah hasil 
dari hal itu yang pernah terjadi 
sekali, dari Yesus sendiri. Tidak 
ada seminari atau ahli teologi 
yang dilatih, hanya orang-orang 
biasa yang mau menaati Yesus. 
Yesus memulai Gerakan 
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Pemuridan dengan tim yang 
bahkan tidak sepenuhnya 
memahami siapa Dia atau apa 
yang Dia lakukan. Dia tetap 
memulai. 
 

Kita gagal untuk melihat 
bahwa Injil adalah kekuatan 
Allah, bukan pengetahuan atau 
karakter seseorang. 
 

Saya bisa mendengar apa 
yang Anda pikirkan--Yesus tidak 
punya pilihan, tetapi kita 
punya. Jadi Anda mengatakan 
bahwa Allah yang maha 
bijaksana, kuat, dan 
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berpengetahuan 
menempatkan Diri-Nya dalam 
situasi yang sangat sulit dengan 
para murid yang Dia pilih. Dia 
tidak punya pilihan? Tentunya 
Anda dapat melihat bahwa 
Anda mempertahankan 
paradigma Anda dan tidak 
berpikir dengan jernih tentang 
Allah. Allah bisa melakukan apa 
saja yang Dia inginkan, kapan 
Dia inginkan, dengan siapa yang 
Dia inginkan, bukan? 
 

Dalam buku Why 
Nations Fail (Mengapa Bangsa-
Bangsa Gagal), ekonom Institut 
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Teknologi Massachuset Daron 
Acemoglu dan ilmuwan politik 
Harvard James A. Robinson 
menyimpulkan bahwa negara-
negara berkembang ketika 
mereka mengembangkan 
lembaga-lembaga politik dan 
ekonomi yang inklusif, dan 
mereka gagal ketika lembaga 
itu menjadi “ekstraktif” dan 
mencurahkan kekuasaan dan 
kesempatan di tangan 
segelintir orang.3 
  

Mungkin gereja-gereja 
berada dalam kesulitan karena 
kita eksklusif. Apakah 
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pengetahuan adalah mata uang 
eksklusivitas yang kita telah 
curahkan di tangan orang-
orang terlatih? Keyakinan kita 
pada orang-orang yang 
diperlengkapi telah 
menyebabkan pola yang tidak 
menghasilkan pertumbuhan. 
Kita seperti pohon-pohon ceri 
yang bermekaran di 
Washington DC. Semua orang 
suka melihat pohon-pohon itu 
ketika menghasilkan bunga–
bunga merah muda lembut 
yang bermekaran. Namun 
pohon-pohon itu tidak 
menghasilkan buah ceri, hanya 
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bunga-bunga cantik. Pohon-
pohon itu hanya hiasan 
ketimbang menghasilkan buah, 
seperti banyak gereja hari ini. 

 

Pada pertengahan 
1800-an para wanita 
hamil yang miskin di 
Wina sering melahirkan 
di jalan daripada 
menggunakan jasa 
Klinik Kelas Satu di 
Rumah Sakit Umum 
Wina. Jika mereka harus 
pergi ke rumah sakit, 
mereka meminta ke 
Klinik Kelas Dua yang 
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dikelola oleh bidan dan 
bukan dokter. 

 
Dr. Ignaz Semmelweis 
bertanya-tanya 
mengapa para wanita 
hamil melahirkan di 
jalan jika mereka tidak 
bisa masuk ke Klinik 
Kelas Dua ketika Klinik 
Kelas Satu masih 
memiliki ruang untuk 
mereka. Dia meneliti 
secara ilmiah apa yang 
para wanita itu tahu 
dari mulut ke mulut, 
yaitu tingkat kematian 
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bayi yang ditangani oleh 
dokter adalah satu dari 
sepuluh, sedangkan 
bidan memiliki rasio 
yang jauh lebih sukses 
yaitu satu dalam lima 
puluh, meskipun ada 
perbedaan dalam 
pelatihan. 

 
Semmelweis mengubah 
proses untuk para 
dokter dan para siswa 
medis di rumah sakit 
karena para dokterlah 
yang sebenarnya 
merupakan penyebab 
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kematian. Pendidikan 
medis mereka tidak bisa 
mengatasi fakta bahwa 
mereka adalah 
pembawa dari apa yang 
kemudian dikenal 
sebagai kuman 
mematikan (teori 
kuman penyakit belum 
diterima saat itu) yang 
mengakibatkan 
peningkatan angka 
kematian. Mereka 
pindah dari Lab Mayat 
di mana mereka telah 
melakukan 
pembedahan ke bangsal 
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bersalin di mana 
mereka memeriksa ibu-
ibu baru. Apa yang 
mereka bawa 
menyebabkan demam 
nifas, mengakibatkan 
tingkat kematian yang 
tinggi pada para pasien 
di Klinik Kelas Satu. 
Setidaknya setengah 
dari mereka yang 
terkena demam 
meninggal. Alih-alih 
membawa 
kesembuhan, para 
dokter ini menjadi 
pembawa kematian. 
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Cukup mencuci tangan 
mereka menghasilkan 
penurunan angka 
kematian dari satu 
dalam sepuluh menjadi 
satu dalam seratus.4 

 
Para pemimpin Kristen 

perlu secara radikal dan 
sungguh-sungguh menguji 
kembali kerangka teologis yang 
rusak yang dibangun sejak 
berabad-abad karena salah 
membaca Alkitab. Gerakan 
pelipatgandaan pemuridan 
tidak terjadi dalam suasana 
eksklusivitas yang hirarkis. 
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Gerakan orang sepanjang 
sejarah telah terjadi ketika bias 
masyarakat untuk tindakan 
tidak terhalang oleh 
pertanyaan-pertanyaan 
tentang apakah mereka 
memiliki izin atau apakah 
mereka mampu. Allah Bapa di 
dalam dunia kita mendamaikan 
dunia dengan Diri-Nya sendiri 
(2 Kor 5:16-21) dan siap untuk 
menjadi Guru (Yohanes 6:44-
46). Allah Roh siap untuk 
memimpin orang-orang kepada 
Allah Anak (Yohanes 16:8-11). 
Ini adalah waktu untuk 
“membiarkan umat Allah pergi” 
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dengan memberi mereka 
strategi yang sederhana dan 
berulang untuk memuridkan 
murid yang memuridkan murid 
lain. 
 

2. DARI MEMURIDKAN KE 
MEMURIDKAN MURID YANG 
MEMURIDKAN MURID LAIN  
Hal ini bukan hanya permainan 
kata; ini adalah pergeseran dari 
pendekatan-pendekatan egois 
yang berpusat pada diri ke 
menyebarkan kabar baik 
menuju penaklukkan metode-
metode kita pada perintah 
terakhir Yesus. Ketika kita 
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percaya bahwa Yesus 
memanggil kita untuk 
memperlengkapi orang-orang 
untuk memuridkan, kita 
menangkap sifat berlipat ganda 
dari Amanat Agung. Jika para 
murid kita tidak bisa 
memuridkan, kita gagal untuk 
menaati Yesus. 
 

Memuridkan murid 
yang memuridkan murid lain 
menuntut metodologi-
metodologi kita untuk tunduk 
pada Amanat Agung. Daripada 
memuridkan melalui bakat kita, 
gairah dan kepribadian kita, 
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kita harus memuridkan dengan 
metodologi-metodologi 
sederhana dan berulang yang 
dapat digunakan oleh setiap 
orang. 
 

3. DARI REPRODUKSI 
MANUSIA KE 
PELIPATGANDAAN 
VIRAL/PESAT 
Model-model pola pikir kita 
dapat mengontrol asupan 
informasi dan mempengaruhi 
bagaimana kita menempatkan 
kebenaran dalam praktiknya. 
Selama berabad-abad, 
paradigma reproduksi manusia 
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telah menguasai pemahaman 
kita tentang pemuridan. Dari 
bayi sampai masa kanak-kanak, 
manusia tidak dapat 
bereproduksi, tetapi saat 
manusia mencapai masa 
pubertas, reproduksi adalah 
mungkin terjadi. Metafora 
reproduksi telah memaksa kita 
ke dalam pemikiran dalam hal 
waktu yang dibutuhkan bagi 
manusia untuk bereproduksi. 
Kita secara otomatis 
menganggap bahwa 
dibutuhkan jumlah waktu yang 
sama untuk bereproduksi 
dalam dunia rohani.  
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Gambaran bayi rohani 

ke masa kanak-anak ke orang 
dewasa ini telah menawan 
Amanat Agung. Seseorang tidak 
dapat bereproduksi sampai 
mereka bertumbuh dari bayi 
menjadi dewasa. Ditambah 
dengan kecanduan akan 
pemuridan yang berfokus pada 
materi, dua ide yang keliru ini 
menjauhkan kita dari melihat 
sifat sebenarnya dari perintah 
terakhir Yesus. Meskipun 
seseorang mungkin bertumbuh 
dalam pemahamannya tentang 
Allah Pencipta dan karya besar-
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Nya di dunia ini, tidak ada 
alasan alkitabiah untuk 
menghambat proses 
pemuridan. Pematangan 
proses akan berlangsung 
selama-lamanya saat kita 
memahami, dari sifat kita yang 
terbatas, sifat yang tak terbatas 
dari Bapa kita di sorga. Sekali 
lagi, kita mengelirukan antara 
tujuan dan sarana. Pemuridan 
adalah sarana, dan 
pertumbuhan rohani adalah 
tujuannya. Kita memuridkan 
sehingga orang dapat 
bertumbuh; kita tidak 
menumbuhkan mereka 
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sehingga mereka dapat 
memuridkan. 

 

Tidak ada reproduksi 
manusia dalam Amanat Agung. 
Amanat Agung lebih 
menyerupai pelipatgandaan 
viral. Banyak virus paling 

ampuh saat berada dekat 
dengan pemindahan dari satu 
organisme ke organisme lain. 
Semakin lama Anda menunggu, 
semakin besar kemungkinan 
organisme inang melawan 
infeksi dan membuatnya tak 
dapat dipindahkan. Dalam 
Matius 28, Yesus menjabarkan 
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sebuah metafora 
pelipatgandaan viral untuk kita 
ikuti: “Jadikanlah semua bangsa 
murid-Ku dan ajarlah mereka 
untuk taat.” Hal ini sederhana 
dan berulang. Pemuridan 
bukanlah tentang akumulasi 
materi tetapi penundukan 
kehendak. 

 

Adalah alkitabiah tetapi 
berlawanan bagi kita untuk 
berpikir bahwa setelah orang 

mulai menaati Yesus, mereka 
benar-benar bisa menjadi 
bagian dari memuridkan orang 
lain. Saya tahu bahwa hati 
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mereka cenderung percaya 
bahwa apa yang mereka 
pelajari tentang Yesus lebih 
penting dari apapun. Jika 
proses sederhana dan berulang 
digunakan untuk membantu 
mereka mulai menaati perintah 
Yesus, mereka dapat 
menggunakan proses yang 
sama dalam jaringan hubungan 
mereka untuk menyebarkan 
kabar baik dengan memuridkan 
teman-teman mereka, kerabat, 
tetangga, dan rekan sekerja 
mereka. Pada gilirannya, 
mereka membuat gerakan viral 
dari kabar baik yang menyebar 
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tanpa dihambat oleh bentuk-
bentuk. 

  

4. DARI BENTUK KE FUNGSI 
(MERINTIS GEREJA KE 
MEMURIDKAN MURID YANG 
MEMURIDKAN MURID LAIN) 
Yesus berkata, “Aku akan 
mendirikan jemaat-Ku” (Matius 
16:19). 
Yesus berkata, “Pergilah, 
jadikanlah semua bangsa 
murid-Ku (Matius 28:19). 
Paulus mendengar Yesus 
dengan jelas dan mengajarkan 
muridnya Timotius hal yang 
sama. “Apa yang telah engkau 
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dengar dari padaku di depan 
banyak saksi, percayakanlah itu 
kepada orang-orang yang dapat 
dipercayai, yang juga cakap 
mengajar orang lain” (2 Tim 
2:2). 

Peran kita adalah bukan 
untuk dibungkus dengan 
bentuk-bentuk organisasi yang 

mempromosikan penyebaran 
Injil, tetapi untuk memanggil 
orang-orang ke dalam ketaatan 

yang berdasarkan hubungan 
dengan Yesus. Yesus berjanji 
bahwa Dia akan membangun 
jemaat-Nya. Sejarah telah 
membuktikan bahwa ketika 
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orang-orang Kristen 
memuridkan, gereja-gereja 
dibangun, tetapi ketika kita 
merintis gereja, kita tidak selalu 
mendapatkan murid. 
 
5. DARI KONVERSI KE 
PEMURIDAN 
Meskipun penginjilan persuasif 
bisa efektif dalam beberapa 
budaya, dalam banyak konteks 
dan budaya-budaya yang 
sangat religius, penginjilan 
dengan gaya ini sulit untuk 
dilakukan. Pastinya pemuridan 
persuasif ini bukanlah standar 
alkitabiah dan tidak boleh 
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dianggap pendekatan standar 
untuk menyebarkan kabar baik. 

 
Abad ke dua puluh satu 

terlalu penuh dengan orang-
orang yang yakin dan merasa 
nyaman bahwa mereka 
diselamatkan hanya 
berdasarkan suatu doa yang 
telah mereka doakan, padahal 
sebenarnya mereka tidak 
memahami kabar baik yang 
Yesus bawa. Untuk menuntut 
kesetiaan tanpa mengajarkan 
penundukan, tanpa mengajar 
untuk taat, adalah untuk 
berusaha menyebarkan kabar 
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baik dengan cara yang asing 
bagi Yesus. 
 
6. DARI INDIVIDU-INDIVIDU KE 
KELOMPOK-KELOMPOK 
Dalam Lukas 10, Yesus melatih 
para murid-Nya untuk 
menemukan rumah tangga 
yang menerima iman dan tetap 
tinggal di sana. Hal ini dikenal 
sebagai prinsip “orang damai.” 
Maksud Yesus adalah untuk 
menanam kabar baik di dalam 
jaringan hubungan yang ada 
dan membiarkan kabar baik itu 
berjalan bebas. Dari tiga puluh 
pertemuan Injil dalam Kisah 
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Para Rasul, hanya tiga yang 
merupakan individu-individu. 
Strategi pemuridan sederhana 
dan berulang memungkinkan 
bagi orang luar untuk 
menemukan orang dalam yang 
adalah orang damai, memulai 
proses pemuridan dengan 
orang ini, dan membimbing 
kemajuannya melalui jaringan 
sosialnya. 
 
7. DARI BERFOKUS PADA 
PENGETAHUAN (TRANSFER 
MATERI) KE BERFOKUS PADA 
KETAATAN (PENGALAMAN-
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PENGALAMAN YANG 
MENGUBAHKAN) 
Tradisi Barat telah mencemari 
aliran pemuridan. Pengetahuan 
telah memainkan peran 
penting dalam pembangunan 
ekonomi Barat. Pengetahuan 
telah menyusup Kekristenan 
modern sampai pada sebagian 
besar kegiatan pemuridan kita 
terdiri dari transfer 
pengetahuan daripada 
mengajar ketaatan. Seolah-
olah kita mendengar Yesus 
berkata “ajarlah mereka segala 
sesuatu” daripada “ajarlah 
mereka untuk menaati segala 
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sesuatu.” Sesuai dengan 
Amanat Agung, usaha-usaha 
kita harus ditujukan untuk 
merancang pengalaman belajar 
yang membekali orang untuk 
menaati semua hikmat Yesus.  
 
8. DARI BERPIKIR SEPERTI 
SEORANG PEMASAR MENJADI 
BERPIKIR SEPERTI SEORANG 
REVOLUSIONER 
Gereja saat ini sering 
digambarkan sebagai 
organisasi yang didorong oleh 
program. Tidak ada yang jahat 
dengan organisasi. Bahkan 
semua organisme memiliki 
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organisasi. Allah Pencipta 
membawa keteraturan saat Ia 
menciptakan dunia ini. 
  

Perhatian kita bukannya 
harus meninggalkan organisasi 
tetapi untuk belajar bagaimana 
mempengaruhinya. Program-
program datang silih berganti di 
gereja; karena itu, program-
program itu harus disegarkan 
terus-menerus. Namun 
mengubah budaya melalui 
DNA-nya akan mengubah 
budaya itu untuk seumur 
hidup. Seorang pemasar 
berurusan dengan program 
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(bentuk); seorang revolusioner 
berfokus pada DNA (fungsi). 
Pemasar berfokus pada taktik 
sementara revolusioner 
mengembangkan strategi. 
Meninggalkan cara berpikir 
lama kita dan bersedia untuk 
bekerja dengan beberapa 
orang kudus yang tidak 
terpuaskan memberi kita 
kesempatan untuk 
menanamkan DNA gerakan. Hal 
itu mungkin lebih lambat tetapi 
memiliki potensi yang lebih 
besar. 
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9. DARI MEMIMPIN DI DEPAN 
MENJADI MEMIMPIN DARI 
BELAKANG  
Reformasi membutuhkan jenis 
pemimpin baru. Brian Eno, 
seorang komposer musik 
Ambient (jenis musik yang 
menempatkan penekanan pada 
nada dan suasana ketimbang 
struktur musik tradisional atau 
irama) berkata bahwa musik 
Ambient itu harus diabaikan 
untuk bisa terlibat dengannya.5 
Pernyataan ini tampaknya aneh 
dari seseorang yang 
menciptakan musik. Namun, ia 
memahami bahwa gaya 
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musiknya dibuat untuk berada 
di latar belakang. 

 
Gerakan membutuhkan 

para pemimpin yang 
memahami bagaimana 
mempengaruhi di latar 
belakang. Mereka tidak 
bergerak dengan kekuatan 
pribadi dan pengaruh 
perkataan. Kekuatan mereka 
tidak terlihat atau terasa dalam 
cara-cara tradisional; oleh 
karena itu, kekuatan itu tidak 
menciptakan ketergantungan. 
Kehadiran mereka tidak 
dibutuhkan agar kabar baik 
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dapat terus bergerak. Pengaruh 
mereka datang dalam 
menghubungkan orang-orang 
kepada Alkitab dan Allah 
ketimbang dengan diri mereka 
sendiri. Mereka tahu 
bagaimana untuk menyingkir, 
bekerja di belakang layar, 
memainkan peran yang lebih 
sedikit, dan menghindari 
mengambil keuntungan dari 
pekerjaan Tuhan. 
 
10. DARI MENJADI PENYEDIA 
MATERI KE MENJADI 
PERANCANG PEMBELAJARAN 
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Reformasi baru ini 
membutuhkan para pemimpin 
yang memiliki kesabaran untuk 
memfasilitasi orang-orang 
menemukan kebenaran, 
daripada mengambil jalan 
pintas untuk memberitahu 
mereka apa yang mereka cari. 
Dalam dunia terlatih dan 
dilengkapi ini, kedewasaan 
emosi diperlukan untuk 
berhenti menggunakan 
kekuatan perkataan dan 
pengetahuan. Para katalis 
gerakan berfokus pada proses 
berulang sederhana, yang 
merupakan DNA dari gerakan. 
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Para katalis gerakan 

memahami bahwa melakukan 
adalah gaya belajar yang lebih 
disukai, bukan mendengarkan. 
Mereka bersemangat 
merancang lingkungan 
pembelajaran untuk orang-
orang daripada menampilkan 
pemahaman mereka akan 
materi. Mereka tidak 
bersemangat untuk 
menampilkan pengetahuan 
mereka atau jawaban mereka 
atas pertanyaan-pertanyaan. 
Mereka mengerti bahwa 
mengajar berarti membantu 
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orang membuat makna dari 
kebenaran Allah dalam realitas 
mereka. 
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