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Prakata 
 

Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua suku 
bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya." (Matius 24:14, terjemahan editor) 

  



1. Visi 24:14 
 

Oleh Stan Parks1 
 
Dalam Matius 24:14, Yesus berjanji: “Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia 
menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya.”  
 
Visi 24:14 adalah untuk melihat Injil dibagikan kepada setiap suku bangsa di bumi dalam 
generasi kita. Kita ingin berada dalam generasi yang menyelesaikan apa yang Yesus mulai 
dan juga yang telah dihidupi dengan penuh kesetiaan oleh para pendahulu kita lainnya. Kita 
tahu bahwa Yesus menunggu untuk kembali sampai setiap suku bangsa memiliki 
kesempatan untuk menanggapi Injil dan menjadi bagian dari Mempelai Wanita-Nya. 
 
Kami menyadari cara terbaik untuk memberikan setiap suku bangsa kesempatan ini adalah 
dengan melihat jemaat dirintis dan berlipat ganda dalam kelompok mereka. Hal ini menjadi 
harapan terbaik bagi semua orang untuk mendengar Kabar Baik, karena para murid di 
jemaat-jemaat yang berlipat ganda ini termotivasi untuk membagikan Injil kepada setiap 
orang. 
 
Jemaat-jemaat yang berlipat ganda ini dapat menjadi apa yang kita sebut Gerakan 
Perintisan Jemaat (GPJ). GPJ didefinisikan sebagai pelipatgandaan murid yang memuridkan 
murid dan pemimpin yang mengembangkan pemimpin, yang menghasilkan jemaat-jemaat 
asli yang merintis jemaat dan yang mulai menyebar dengan cepat dalam suatu kelompok 
masyarakat atau segmen penduduk.  
 
Koalisi 24:14 bukanlah sebuah organisasi. Kami adalah komunitas yang terdiri dari individu-
individu, tim-tim, gereja-gereja, organisasi-organisasi, jaringan-jaringan, dan gerakan-
gerakan  yang telah membuat komitmen untuk melihat Gerakan Perintisan Jemaat di setiap 
suku dan tempat yang belum terjangkau. Tujuan awal kami adalah melihat keterlibatan GPJ 
yang efektif di setiap suku dan tempat yang belum terjangkau pada 31 Desember 2025. 
 
Hal ini berarti memiliki tim (lokal, ekspat atau kombinasi keduanya) yang diperlengkapi 
dengan strategi gerakan di lokasi di setiap suku dan tempat yang belum terjangkau pada 
tanggal tersebut. Kami tidak membuat klaim tentang kapan tugas Amanat Agung akan 
selesai. Hal itu adalah tanggung jawab Tuhan. Tuhan-lah yang menentukan keberhasilan 
gerakan. 
 
Kami mengejar Visi 24:14 berdasarkan empat nilai: 
 
1. Menjangkau yang belum terjangkau, sesuai dengan Matius 24:14: membawa Injil 
Kerajaan ke setiap suku dan tempat yang belum terjangkau. 
2. Menyelesaikan hal ini melalui Gerakan Perintisan Jemaat, yang melibatkan banyak murid, 
jemaat, pemimpin dan gerakan. 

 
1 Stan Parks Ph.D. melayani Ethne (Tim Kepemimpinan), Beyond (VP of Global Strategies) dan Koalisi 24:14 (co-
facilitator). Dia adalah pelatih dan pembina untuk beragam GPJ secara global dan telah tinggal dan melayani di 
antara suku-suku yang belum terjangkau sejak tahun 1994. 



3. Bertindak dengan rasa urgensi seperti pada masa perang untuk menjangkau setiap suku 
dan tempat yang belum terjangkau dengan strategi gerakan pada akhir tahun 2025. 
4. Melakukan hal-hal ini dengan bekerja sama dengan orang lain. 
 
Visi kami adalah untuk melihat Injil Kerajaan diproklamirkan di seluruh dunia sebagai 
kesaksian bagi semua suku bangsa di masa hidup kita. Kami mengundang Anda untuk 
bergabung dengan kami dalam doa dan pelayanan untuk merintis gerakan-gerakan kerajaan 
di setiap suku dan tempat yang belum terjangkau. 
 
  



2. Maukah Anda Terlibat? 
 

Oleh Rick Wood2 

Pada tahun 1974 di Kongres Lausanne tentang Penginjilan Dunia, Dr. Ralph Winter 
menunjukkan kenyataan yang tidak nyaman bahwa kita tidak akan pernah menyelesaikan 
penginjilan dunia pada tingkat di mana gereja global berjalan karena Gereja mengirimkan 
sebagian besar sumber misinya ke daerah-daerah dan suku-suku di dunia di mana sudah ada 
gereja, yaitu mereka sudah terjangkau. Berkat upaya Ralph Winter dan banyak lainnya, 
gambaran misi sekarang ini lebih penuh harapan daripada 44 tahun yang lalu. Ribuan suku 
yang belum terjangkau telah dilayani dengan upaya-upaya misi baru untuk pertama kalinya. 
Ada banyak hal yang patut disyukuri. Namun seperti yang dikatakan Justin Long dalam 
babnya, “Fakta-Fakta Brutal”, kita menghadapi kenyataan tidak nyaman yang sama di zaman 
kita seperti yang telah kita hadapi pada tahun 1974 – misi-misi dan perintisan jemaat yang 
seperti biasa tidak akan membawa kita pada tujuan menjangkau semua suku dan 
memberikan akses kepada setiap orang. 
Pertama, seperti 44 tahun yang lalu, sebagian besar upaya misi kita masih berfokus pada 
wilayah yang terjangkau di dunia. Tentu saja, kita telah membuat kemajuan, namun masih 
hanya 3 persen misionaris lintas budaya yang melayani di antara suku-suku yang belum 
terjangkau. Luar biasanya, salah satu negara penerima teratas untuk penjangkauan misi 
adalah Amerika Serikat. Kenyataan yang menyedihkan adalah bahwa sebagian besar dana 
yang dikumpulkan oleh Gereja tetap berada di dalam Gereja untuk memberkati orang-orang 
gereja. Hanya sebagian kecil dana Gereja dan personilnya yang pergi ke suku-suku yang 
paling tidak mendapatkan akses injil. 
 
Kedua, menurut Steve Smith dan Stan Parks, dalam kebanyakan kasus, di mana kita telah 
mengirim misionaris untuk melayani suku-suku yang belum terjangkau, upaya-upaya kita 
tidak mengikuti pertumbuhan populasi. Untuk memberikan akses kepada injil kepada setiap 
orang di dalam setiap suku, kita perlu mencetak murid dan merintis jemaat yang 
berlipatganda lebih cepat daripada pertumbuhan populasi secara keseluruhan. Sayangnya, 
metode perintisan jemaat yang paling umum digunakan tidak dapat mengikuti 
pertumbuhan populasi di dalam suku-suku yang belum terjangkau. 
 
 

Kita Membutuhkan Paradigma Baru—Gerakan-Gerakan Yang Berlipatganda 
 

Jika upaya-upaya kita saat ini tidak memadai untuk menjangkau semua orang dalam masa 
hidup kita, lalu apa yang dapat kita lakukan untuk membalikkan keadaan? Tuhan tidak 
meninggalkan kita tanpa jalan lain dan itulah inti dari buku ini. Ini semua tentang HARAPAN. 
Harapan bahwa kita dapat membuat kemajuan besar dalam membawa injil kepada setiap 
orang, suku dan bahasa karena Tuhan telah melakukannya di ratusan tempat di seluruh 
dunia. Di lebih dari 600 wilayah dan suku, para murid memuridkan murid dan jemaat-jemaat 
merintis jemaat-jemaat lebih cepat daripada pertumbuhan populasi. Dalam bab 14-19 Anda 

 
2 Rick Wood menjadi editor dari majalah Mission Frontiers, diterbitkan oleh the U.S. Center for World Mission, 
sekarang Frontier Ventures, sejak 2008. Rick lulus dari Western Baptist Seminary di Portland, Oregon pada 
tahun 1985 dengan gelar MA di Teologi, dan pada 1986 dengan gelar M.Div. Kerinduan Rick adalah melihat 
gerakan berlipat ganda dari para pencetak murid di setiap suku bangsa.   



dapat membaca kisah demi kisah tentang Gerakan Pemuridan dan Gerakan Perintisan 
Jemaat yang mengubah seluruh bangsa dan wilayah. Ini adalah kembali ke metode 
pelayanan sederhana, alkitabiah dan berlipatganda yang dimodelkan oleh para rasul mula-
mula dalam kitab Kisah Para Rasul saat mereka memuridkan dan merintis jemaat-jemaat di 
seluruh Kekaisaran Romawi.  
Ya, adalah mungkin untuk menumbuhkan Kerajaan Allah lebih cepat daripada pertumbuhan 
populasi dan untuk memperluas kerajaan Allah ke setiap suku di bumi. Berita menjadi lebih 
baik lagi. Tidak hanya para murid dan jemaat yang dapat berlipatganda dengan cepat, 
gerakan-gerakan juga bisa. Kisah-kisah dalam bab 25-27 menunjukkan kekuatan gerakan-
gerakan ini untuk menghasilkan gerakan-gerakan baru dalam perluasan luar biasa dari injil. 
Para pemimpin yang diangkat dalam satu gerakan dapat melatih para pemimpin untuk 
merintis gerakan di suku-suku dekat maupun jauh. 
Kami telah menemukan kembali metode pemuridan dan perintisan jemaat yang ampuh 
yang seperti di Kisah Para Rasul, yang telah terbukti efektif dalam mendorong gerakan-
gerakan di suku-suku yang belum terjangkau di seluruh dunia. Sekarang saatnya untuk 
membawa pemahaman bagaimana menumbuhkan kerajaan Allah bagi semua suku bangsa.  
 

24:14, Membawa Gerakan-Gerakan Ke Setiap Suku Sebelum Akhir Tahun 2025 

Koalisi baru ini tidak menggantikan apa yang masing-masing kelompok sudah lakukan. Ini 
hanya menambahkan kekuatan setiap organisasi kepada setiap organisasi lain yang memiliki 
komitmen dan tujuan yang sama dengan koalisi 24:14. 
Tujuan 24:14 adalah untuk mendorong gerakan-gerakan pemuridan dan perintisan jemaat 
di setiap suku yang belum terjangkau sebelum akhir tahun 2025. Jika berhasil, 24:14 dapat 
menjadi penggenapan visi Ralph Winter yang hampir 44 tahun yang lalu—yaitu untuk 
melihat setiap suku mengalami sebuah gerakan pemuridan dan perintisan jemaat di mana 
tidak ada suku yang dilupakan atau “disembunyikan” dari kabar baik injil. 

 
Maukah Anda Terlibat? 

Inilah pertanyaan kunci yang harus dijawab masing-masing kita sendiri. Apakah tujuan 
koalisi 24:14 layak mengorbankan waktu, energi, uang, bahkan kesehatan dan keselamatan 
kita untuk melihat tujuan ini tergenapi pada tahun 2025? Kita masing-masing diberi waktu 
terbatas di bumi ini untuk melakukan kehendak Tuhan dan memenuhi tujuan-Nya. 24:14 
mungkin harapan terbaik dan yang terakhir yang akan dimiliki oleh setiap kita untuk 
memenuhi rencana Allah untuk semua sejarah, bahwa Yesus akan disembah dan diberi 
kemuliaan yang layak diterima-Nya dari semua bangsa. 
Tujuan 24:14 adalah tujuan yang sama dengan gerakan Mission Frontier didirikan—yaitu 
menjangkau semua orang dan melakukannya melalui gerakan-gerakan. Kami akhirnya 
memiliki kendaraan yang efektif untuk membantu membawa kita maju menuju tujuan ini. 
Jika tujuan ini adalah milik Anda, maka saya bertanya kepada Anda, “Maukah Anda terlibat 
di dalamnya?” 

 
  



Bagian 1:  Janji Yesus 
 

Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua suku 
bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya." (Matius 24:14, terjemahan editor) 

  



Injil Kerajaan 
 

Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua suku 
bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya." (Matius 24:14, terjemahan editor) 

  



3. Injil Kerajaan  
 

Oleh Jerry Trousdale dan Glenn Sunshine3,4 
 

Janji Yesus dalam Matius 24:14 berfungsi sebagai garis besar untuk bagian pertama dari 
buku ini: “Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua 

bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya” (terjemahan para editor). Dalam buku 
mereka, The Kingdom Unleashed: How Jesus' 1st-Century Kingdom Values Are Transforming 

Thousands of Cultures and Awakening His Church (Kerajaan Allah Dilepaskan: Bagaimana 
Nilai-Nilai Kerajaan Yesus Abad ke-1 Mengubah Ribuan Budaya dan Membangunkan Gereja-

Nya), Jerry Trousdale dan Glenn Sunshine mengeksplorasi dinamika Gerakan-Gerakan 
Kerajaan di dunia saat ini. Di awal buku mereka, mereka meletakkan dasar alkitabiah 

mengenai Kerajaan Allah, yang nilai-nilai intinya menopang gerakan-gerakan ini. Kami telah 
menyertakan kutipan ini sebagai landasan bagi perspektif kami tentang berita Injil Kerajaan 

yang diproklamirkan melalui Gerakan-Gerakan Perintisan Jemaat dalam koalisi 24:14. – 
Para Editor 

 
Kedatangan Kerajaan Allah adalah inti dari pesan Yesus, dan tema “kerajaan” itu telah 
menjadi akar Injil di sebagian besar sejarah gereja. Namun gagasan Kerajaan anehnya absen 
dari banyak pemikiran injili hari ini. 
 
Mari kita mulai dengan definisi dari kata kerajaan. Dalam bahasa Yunani, kata itu adalah 
basileia, dan itu tidak merujuk pada wilayah geografis raja tetapi pada pengakuan otoritas 
kerajaannya. Dengan kata lain, Anda memiliki kerajaan di mana saja otoritas raja diakui dan 
dipatuhi. Jadi seorang legiun Romawi yang meninggalkan wilayah Romawi karena urusan 
kekaisaran membawa kerajaan bersamanya, karena ia mengakui wewenang Kaisar atas 
dirinya dan menaatinya. Ketika kita berbicara tentang Kerajaan Allah, maka kita merujuk 
kepada orang-orang yang mengakui Ketuhanan Kristus dan yang berusaha untuk menaati-
Nya setiap saat di segala tempat. Yesus datang untuk menyatakan bahwa, di dalam Diri-Nya 
sendiri, pemerintahan Allah sedang mendobrak dunia yang memberontak terhadap-Nya. 
 
 
 

 
3 Dikutip dengan izin dari The Kingdom Unleashed: How Jesus' 1st-Century Kingdom Values Are Transforming 
Thousands of Cultures and Awakening His Church (Kerajaan Allah Dilepaskan: Bagaimana Nilai-Nilai Kerajaan 
Yesus Abad ke-1 Mengubah Ribuan Budaya dan Membangunkan Gereja-Nya), DMM Library, Kindle Location 
450-515. 
4 Jerry Trousdale is adalah Direktur dari International Ministries for New Generations (yang dulunya adalah 
Cityteam International), sebuah organisasi yang ia ikuti pada 2005. Jerry adalah salah satu pendiri dari Final 
Command Ministries, sebuah organisasi yang didedikasikan untuk membangun gerakan-gerakan pemuridan di 
antara kelompok-kelompok orang Muslim. Selama bertahun-tahun, Jerry melayani sebagai perintis jemaat di 
antara  orang-orang Muslim di Afrika Barat, di penerbit Kristen, dan sebagai seorang gembala dari gereja-
gereja di California dan Tennessee yang mengutus untuk misi. Pada 2015 ia menerbitkan buku Miraculous 
Movements yang menjadi buku terlaris.  
Glenn Sunshine, Ph.D., adalah seorang profesor sejarah di Universitas Central Connecticut State, senior dalam 
Colson Center for Christian Worldview dan ketua serta pendiri dari Every Square Inch Ministries. Sebagai 
penulis yang memenangkan penghargaan, Glenn telah menerbitkan buku-buku, artikel dan essay tentang 
sejarah, teologi, dan pandangan dunia dan telah berbicara kepada gereja-gereja, pelayanan-pelayanan dan 
konferensi-konferensi di Amerika Serikat, Eropa dan Asia.  



Kerajaan Allah dalam Perjanjian Lama  
 
Konsep Kerajaan tersirat di seluruh Alkitab dan merupakan pusat dari apa artinya menjadi 
manusia. Dalam Kejadian 1:26–27, kita diberitahu bahwa manusia diciptakan menurut 
gambar Allah. Pada masa lampau di timur tengah, seseorang yang disebut “gambar dewa” 
diyakini sebagai perwakilan resmi dan bupati dewa itu, dan dengan demikian memiliki hak 
untuk memerintah di bawah otoritas dewa itu. Jadi ketika Allah menjadikan manusia 
menurut gambar-Nya, Dia segera memberinya kuasa atas bumi. Kita memerintah di sini, 
tetapi kita harus melakukannya sebagai pelayan Tuhan, di bawah otoritas-Nya. 
 
Dalam Kejadian 3, Adam memilih untuk menyalahgunakan otoritasnya di dunia ini dengan 
bertindak demi kepentingannya sendiri daripada kepentingan Allah. Akibat dari 
perbuatannya adalah bahwa semua manusia menjadi tunduk pada dosa dan kematian, dan 
budaya manusia jatuh di bawah pengaruh Iblis. 
 
Ketika Iblis menggoda Yesus, dia “menunjukkan kepadanya semua kerajaan dunia pada saat 
itu, dan berkata kepada-Nya, ‘Segala kuasa itu serta kemuliannya akan kuberikan kepada-
Mu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa 
saja yang kukehendaki. Jadi jikalau Engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi 
milik-Mu’” (Lukas 4:5–7, penekanan ditambahkan). Yesus tidak membantah otoritas Iblis 
atas kerajaan-kerajaan dunia, setidaknya di zaman ini. Kita tahu dari Alkitab bahwa bumi 
adalah milik Tuhan, tetapi perikop ini menyatakan bahwa kerajaan-kerajaan manusia telah 
diserahkan kepada Iblis. 
 
Meskipun demikian, manusia mempertahankan citra Allah dan, atas rahmat Allah, bahkan 
budaya yang paling bejat pun tetap memiliki pengetahuan tentang Allah dan jalan-jalan-Nya 
(Kis. 14:17; Roma 1:18–2:16). Tuhan berjanji bahwa penebusan dari dosa dan maut akan 
datang melalui keturunan seorang perempuan, yang akan menghancurkan kepala ular dan 
terluka dalam prosesnya (Kej 3:15). 
 
Panggilan Allah untuk Abram menjadikan keturunannya sebagai bangsa kudus yang 
melaluinya seluruh dunia akan diberkati, dan keturunan perempuan itu menjadi lebih jelas 
diidentifikasi sebagai keturunan Abraham. Dari sana, itu dipersempit lebih jauh ke benih 
Ishak, Yakub, dan Yehuda. 
 
Garis Mesianik dipersempit lebih jauh dengan kedatangan Daud. Daud jauh dari sempurna, 
tetapi ia adalah orang yang berkenan di hati Allah sendiri, rendah hati dan memiliki hati 
nurani yang lembut. Allah berjanji bahwa garis keturunannya akan memerintah Israel 
selamanya, dan lebih lagi, bahwa Mesias akan duduk di atas takhta Daud dan akan 
memerintah atas semua kerajaan duniawi, membawa berkat bagi mereka yang tunduk 
kepada-Nya dan penghakiman kepada mereka yang tetap memberontak terhadap-Nya. 
Kerajaan-Nya akan meluas ke seluruh dunia dan membawa kebenaran dan kedamaian di 
belakangnya. 
 

Kerajaan Allah dalam Perjanjian Baru  
 



Pesan inti dari Yohanes Pembaptis adalah, “Bertobatlah, karena Kerajaan Allah sudah 
dekat,” yang merupakan pesan yang sama dengan yang dikhotbahkan oleh Yesus ketika 
Yohanes dimasukkan ke dalam penjara. Yohanes menggambarkan seperti apa pertobatan 
dan kehidupan Kerajaan: “Barangsiapa mempunyai dua helai baju, hendaklah ia 
membaginya dengan yang tidak punya, dan barangsiapa mempunyai makanan, hendaklah ia 
berbuat juga demikian.” (Lukas 3:11). Dengan kata lain, pertobatan dan hidup dalam terang 
Kerajaan berarti mengetahui kebutuhan orang-orang di sekitar kita dan melakukan apa yang 
kita bisa untuk memenuhi kebutuhan itu, daripada menuntut hak, hak istimewa, dan harta 
kita sendiri. 
 
Pengajaran Yesus berpusat pada Kerajaan. Khotbah di Bukit adalah deskripsi kehidupan di 
Kerajaan, dan banyak dari perumpamaan-Nya mengajarkan tentang Kerajaan. Dia 
menjelaskan bahwa Kerajaan-Nya bukan dari dunia ini; dengan kata lain, tidak seperti 
kerajaan-kerajaan duniawi yang berada di bawah kekuasaan Iblis. Sebaliknya, Kerajaan 
dibangun atas pertobatan kita dari dosa dan pemberontakan terhadap Allah dan 
memulihkan hubungan kita dengan Allah dan dengan sesama kita, melanjutkan peran kita 
sebagai bupati yang bertindak di bawah Allah, dengan wewenang untuk membangun dan 
memajukan pemerintahan Allah di bumi seperti di surga. 
 
Ketika Kerajaan (basileia) dipahami dengan benar sebagai mengakui dan menaati otoritas 
Allah, itu juga dinyatakan sebagai pusat Amanat Agung: “Kepada-Ku telah diberikan segala 
kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah5, 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”(Mat. 28:18-20). Kata 
Yunani untuk “murid,” mathetes, mengacu pada seorang siswa atau murid yang belajar 
sesuatu di bawah arahan seorang guru. Dalam hal ini, kita diberitahu apa yang harus 
dipelajari para murid: kita harus mengajar mereka untuk menaati segala sesuatu yang Yesus 
perintahkan—dengan kata lain, untuk mengakui dan menaati Yesus, yang kepada-Nya telah 
diberikan segala otoritas.  
 
Kita harus mengetahui bahwa ada perbedaan antara Kerajaan dan gereja. Tujuan Allah 
adalah untuk membangun Kerajaan-Nya; gereja ada untuk mempromosikan dan memajukan 
Kerajaan. Gereja harus mempersiapkan dan memperlengkapi orang-orang Kristen untuk 
membawa otoritas Kristus (yaitu Kerajaan) untuk dipikul dalam semua bidang kehidupan. 
Seperti seorang prajurit Romawi di luar Kekaisaran, orang-orang Kristen membawa Kerajaan 
ke mana pun mereka pergi asalkan mereka mengakui Yesus sebagai Tuhan dan bertindak 
dalam ketaatan kepada-Nya. Karena itu Kerajaan jauh lebih luas daripada gereja. Dengan 
kata lain, gereja bukanlah tujuan itu sendiri, tetapi sarana untuk membangun Kerajaan. 
 
 

Ketuhanan Kristus 
 

Kerajaan adalah cara lain untuk berbicara tentang Ketuhanan Kristus. Pengakuan iman 
Kristen yang paling kuno adalah “Yesus adalah Tuhan,” yang berarti bahwa Ia adalah Tuhan 

 
5 “Pergilah” bukanlah sebuah perintah dalam bahasa Yunani; melainkan sebuah kata kerja aktif, yang berarti 
“saat engkau pergi” atau “ke mana pun engkau pergi.”  



atas semua. Dan “semua” berarti semua, bukan hanya keselamatan pribadi atau moralitas 
pribadi, tetapi keluarga kita, pekerjaan kita, rekreasi kita, hubungan kita, kesehatan kita, 
sumber daya kita, politik kita, komunitas kita, tetangga kita—semuanya. Dan itu berarti 
bahwa kita harus taat kepada-Nya dalam segala bidang kehidupan.  
 
Ketuhanan Kristus adalah realitas sentral dalam semua ciptaan, dan itu adalah fakta sentral 
dari kehidupan Kristen. Hal itu harus membentuk bagaimana kita melihat diri kita sendiri 
dan bagaimana kita memahami dunia dan tempat kita di dalamnya—dengan kata lain, itu 
harus menjadi pusat pandangan kita. Pada intinya, memiliki pandangan alkitabiah berarti 
memahami apa arti Ketuhanan Kristus dalam setiap bidang kehidupan. Bertumbuh sebagai 
seorang Kristen berarti semakin hidup dalam Ketuhanan Kristus secara lebih dan lebih setia 
dalam lebih banyak bidang kehidupan. 
 
Hal ini berarti bahwa orang-orang Kristen tidak hanya peduli dengan jiwa-jiwa; mereka juga 
harus peduli dengan kesejahteraan orang-orang tersebut di dunia ini. Orang-orang Kristen 
selalu peduli terhadap orang sakit dan membangun rumah sakit; mereka selalu memberi 
makan kepada yang lapar; mereka memulai lembaga amal pertama dalam sejarah manusia. 
Mengapa? Karena orang Kristen selalu percaya bahwa tubuh itu penting. Orang Kristen 
selalu membuka sekolah; pada kenyataannya, sebagian besar universitas besar di dunia, 
secara historis didirikan oleh orang-orang Kristen. Mengapa? Karena Kekristenan peduli 
dengan pikiran. 
 
Orang-orang Kristen adalah yang pertama mengembangkan teknologi yang membuat 
pekerja bekerja lebih baik, lebih mudah, dan lebih produktif. Mengapa? Karena pekerjaan 
adalah hal positif, yang diberikan kepada kita sebelum Kejatuhan manusia karena dosa. 
Kejatuhan membawa serta pekerjaan yang melelahkan dan menyakitkan, tetapi Kristus 
datang untuk menebus kita dari dampak Kejatuhan, dan karenanya kita harus 
mengembalikan martabat untuk bekerja. Sebagai orang Kristen, kita harus membawa 
sukacita kembali ke pekerjaan yang kita lakukan. Orang-orang Kristen menemukan ide 
tentang hak asasi manusia universal. Mengapa? Karena Alkitab memberi tahu kita tentang 
martabat manusia yang didasarkan pada gambar Allah dan pada Inkarnasi Kristus. Semua ini 
adalah contoh dari menjalani Ketuhanan Kristus sebagai warga Kerajaan Allah. 
  



4. Alur Sejarah – Menyelesaikan Putaran Terakhir  
 

Oleh Steve Smith6,7  
 
Terlalu sering kita mulai dengan pertanyaan yang salah: “Apa kehendak Allah untuk 
hidupku?” Pertanyaan itu bisa sangat egois. Pertanyaan itu hanya tentang Anda dan hidup 
Anda. 
 
Pertanyaan yang tepat adalah “Apa kehendak Allah?” Titik. Kemudian kita bertanya, 
“Bagaimana kehidupan saya bisa benar-benar taat akan kehendak Allah?” 
 
Untuk memuliakan nama Tuhan, Anda perlu memahami apa yang Tuhan lakukan dalam 
generasi kita—yaitu tujuan-Nya. Untuk mengetahuinya, Anda perlu tahu apa yang Tuhan 
lakukan dalam sejarah: jalan cerita yang dimulai dalam Kejadian 1 dan akan berakhir dalam 
Wahyu 22. 
 
Kemudian Anda dapat menemukan tempat Anda di alur sejarah. Misalnya, Raja Daud secara 
unik melayani tujuan Allah dalam generasi-Nya sendiri (Kisah Para Rasul 13:36) justru karena 
ia adalah seorang lelaki yang berkenan di hati Allah (Kisah Para Rasul 13:22). Dia berusaha 
untuk memberikan usaha-usahanya ke arah alur cerita Bapa. Janji kepada Abraham 
(mewarisi tanah dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa) mengalami kemajuan besar ketika 
Tuhan menemukan seorang pria yang berkenan di hati-Nya dan melayani tujuan-Nya. 
Menurut 2 Samuel 7:1, janji-Nya mewarisi tanah itu terpenuhi karena tidak ada tempat yang 
tersisa untuk ditaklukkan oleh orang Israel. 
 
Hati Bapa kita adalah jalan cerita sejarah. Dia mempercepat alur ketika dia menemukan para 
protagonis yang memiliki hati-Nya. Tuhan memanggil generasi baru yang tidak hanya berada 
di dalam alur tetapi yang akan menyelesaikan alur, mempercepat cerita ke puncaknya. Dia 
memanggil suatu generasi yang suatu hari akan mengatakan, “Tidak ada tempat yang tersisa 
lagi bagi Kerajaan Allah untuk berkembang” (seperti yang ditulis Paulus tentang satu wilayah 
besar dalam Roma 15:23). 
 
Mengetahui alur ceritanya adalah mengetahui kehendak Allah.  
 
Setelah Anda mengetahui alur ceritanya, Anda dapat mengambil tempat di dalamnya, 
bukan sebagai karakter sampingan tetapi sebagai protagonis yang didorong ke depan oleh 
kekuatan Sang Penulis. 
 
Alur cerita besarnya dimulai pada Penciptaan (Kejadian 1) dan akan berakhir pada 
Penyempurnaan (kembalinya Yesus – Wahyu 22). Ini adalah kisah tentang perlombaan yang 
besar. Setiap generasi menjalankan putaran dalam lomba estafet ini. Akan ada generasi 

 
6 Diadaptasi dari “Kingdom Kernels: The Storyline of History— Finishing the Last Lap,” dalam Mission Frontiers 
edisi November-Desember 2017, www.missionfrontiers.org, hal. 40-43. 
7 Steve Smith Th.D. adalah wakil ketua dari Multiplication for East West Ministries, Katalisator Gerakan Global 
untuk Beyond, co-facilitator dari Koalisi 2414, dan penulis banyak buku (termasuk T4T: A Discipleship Re-
Revolution). Dia telah mengkatalisis atau membina GPJ-GPJ di seluruh dunia selama hampir dua dekake.  

http://www.missionfrontiers.org/


terakhir yang menjalankan putaran terakhir—generasi yang melihat Raja menerima upah-
Nya atas upaya-upaya sejarah-Nya. Akan ada generasi putaran terakhir. Kenapa bukan kita? 
 

Tujuan Sejarah  
 
Alur cerita sentral ini tersebar di seluruh Alkitab, berjalan melalui setiap kitab dari 66 kitab. 
Namun mudah untuk melupakan atau mengabaikan alur cerita itu, dan bahkan banyak 
orang mengejeknya.  
 

Yang terutama harus kamu ketahui ialah, bahwa pada hari-hari zaman akhir, akan tampil 
pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa 
nafsunya. Kata mereka: “Di manakah janji tentang kedatangan-Nya itu? Sebab sejak bapa-

bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula, pada waktu dunia 
diciptakan.” 

 (2 Petrus 3:3-4, TB) 
 
Realitas ini menggambarkan generasi kita dan juga generasi Petrus.  
 
Apa alur cerita sejarahnya?  
 

• PENCIPTAAN: Dalam Kejadian 1-2, Allah menciptakan manusia untuk satu tujuan: 
untuk menjadi Mempelai (pendamping) untuk Anak-Nya, untuk tinggal bersama-Nya 
selamanya dalam pemujaan penuh cinta. 

• KEJATUHAN: Dalam Kejadian 3, melalui dosa, manusia menjauh dari rencana Allah—
tidak lagi ada dalam hubungan dengan Sang Pencipta. 

• PENYEBARAN: Dalam Kejadian 11, bahasa dikacaukan dan manusia terpencar ke 
ujung-ujung bumi—tidak terhubung dengan penebusan Allah. 

• JANJI: Dimulai dalam Kejadian 12, Allah berjanji untuk memanggil orang-orang di 
bumi kembali kepada diri-Nya melalui darah Penebus yang diproklamirkan oleh 
upaya-upaya pekabaran Injil dari umat Allah (keturunan Abraham). 

• PENEBUSAN: Dalam Injil, Yesus memberikan harga untuk membayar hutang dosa, 
untuk membeli kembali umat Allah—orang-orang dari setiap ethnos (suku bangsa). 

• PENUGASAN: Di akhir hidupnya, Yesus memberi mandat kepada umat Allah untuk 
menyelesaikan misi Tuhan: yaitu alur cerita yang hebat. Dan Dia menjanjikan kuasa-
Nya untuk melakukan amanat ini. 

• PEMURIDAN: Dari zaman Kisah Para Rasul sampai hari ini, umat Allah telah diberkati 
untuk menyelesaikan satu mandat besar. “Pergilah ke seluruh dunia” dan penuhi 
penebusan ini: memuridkan semua suku bangsa untuk menjadi Mempelai Kristus 
yang lengkap. 

• PENYEMPURNAAN: Pada saat Penyempurnaan, Yesus akan kembali untuk 
mengambil Mempelai Wanita-Nya—ketika mempelai-Nya sudah lengkap dan siap. 
Segala sesuatu dari Kejadian 3 sampai Wahyu 22 adalah tentang memanggil kembali 
Mempelai Wanita Yesus dari antara bangsa-bangsa. Sampai Mempelai Perempuan 
lengkap, misi gereja belum selesai. 

 
Petrus merujuk pada alur cerita ini dalam bab terakhir dari suratnya yang kedua. 
 



Akan tetapi, saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu 
lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti seribu tahun dan 
seribu tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janji-Nya, sekalipun 
ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap 
kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya 
semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. 
Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur 
dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan 
hilang lenyap. (2 Petrus 3:8-10, TB, penekanan ditambahkan)  

 
Allah itu sabar. Dia tidak akan mengirim Anak-Nya kembali sampai cerita selesai. Allah tidak 
lambat; Dia tidak ingin ada suku bangsa (ethnos) binasa. Dia ingin semua bangsa yang 
tersebar dalam Kejadian 11 menjadi bagian dari Mempelai Kristus dalam jumlah besar. 
Inilah ethnē yang dimaksudkan Yesus dalam Matius 24:14. Ini adalah ethnē yang Ia 
bicarakan dalam Amanat Agung (Matius 28:18-20 “menjadikan semua bangsa murid-Ku”). 
Ini adalah ethnē yang digambarkan dalam Wahyu 7:9. 
 
Klimaks dari alur cerita sejarah adalah Mempelai Wanita lengkap yang dihadapkan kepada 
Sang Putra dengan pesta pernikahan yang luar biasa untuk dirayakan. Dalam bab terakhir 
Petrus, ia merujuk pada pertemuan Mempelai Wanita ini dan juga pada tulisan-tulisan 
Paulus: 
 

Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu 
harus berusaha, supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapan-
Nya, dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai 
kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang 
kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. (2 
Petrus 3:14-15, TB, penekanan ditambahkan)  

 
Paulus merujuk pada jalan cerita yang sama dengan menggunakan kata-kata yang sama: 
 

Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri-Nya baginya untuk 
menguduskannya, sesudah Ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air 
dan firman, supaya dengan demikian Ia menempatkan jemaat di hadapan diri-Nya 
dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa dengan itu, tetapi 
supaya jemaat kudus dan tidak bercela... Rahasia ini besar, tetapi yang aku 
maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. (Efe. 5:25-27, 32, TB, penekanan 
ditambahkan)  

 
Paulus merujuk pada rencana yang sama dalam Efesus 1: 

Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan 
rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkan-Nya 
di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di 
dalam Kristus sebagai Kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di 
bumi. (Efesus 1:9-10, TB, penekanan ditambahkan)  

 



Rencana Allah dari Penciptaan sampai Penyempurnaan adalah untuk mengumpulkan 
kembali orang-orang dari setiap bahasa dan budaya untuk kembali pada kehidupan di dalam 
Kristus, sebagai Mempelai Wanita-Nya selamanya. Tetapi saat ini, Mempelai Wanita itu 
belum lengkap. Dia masih kehilangan lengan, mata dan kakinya. Gaunnya masih ternoda 
dan kusut. Sementara Mempelai Pria berdiri di altar siap untuk memeluk Mempelai Wanita-
Nya, Mempelai Wanita tampaknya tidak terburu-buru untuk mempersiapkan dirinya untuk 
Hari Pernikahan. Tetapi postur Mempelai Perempuan berubah. Hal ini adalah salah satu 
kekhasan besar generasi kita, dan hal ini menunjukkan kepada kita keunikan putaran kita 
dalam perlombaan sejarah. Selama dua dekade terakhir gereja global telah mempercepat 
langkah untuk melibatkan 8.000+ suku yang belum terjangkau yang tersisa di dunia ini—
yaitu bagian-bagian dunia yang masih belum terwakili dengan baik dalam Mempelai Wanita. 
 
Ini adalah langkah pertama yang baik, tetapi keterlibatan bukanlah tujuan akhir. Karena 
lebih dari dua miliar orang di dunia masih tidak memiliki akses kepada Injil, upaya-upaya kita 
untuk menempatkan saksi-saksi Injil di antara mereka harus berubah. Kita perlu menjangkau 
mereka, bukan hanya menempatkan saksi di antara mereka. 
 
Yesus mengatakan kepada kita untuk berdoa agar Kerajaan Allah datang sepenuhnya di 
bumi seperti di surga (Matius 6: 9-10). Ketika Injil menyentuh tempat yang belum 
terjangkau, Kerajaan Allah harus maju. Yesus selalu memiliki visi agar murid-murid-Nya 
memurikan murid yang memuridkan murid dan jemaat-Nya merintis jemaat yang merintis 
jemaat. Inilah yang terjadi dalam Kisah Para Rasul. DNA dari pemuridan mula-mula adalah 
bahwa setiap murid akan menjadi pengikut Yesus dan juga penjala manusia (Markus 1:17). 
 
Yesus tidak puas dengan Mempelai Wanita yang kecil atau tidak lengkap. Dia menginginkan 
seorang Mempelai Wanita yang tidak dapat dihitung oleh siapa pun, dari semua suku. Satu-
satunya cara untuk melakukan hal ini adalah melalui Kerajaan yang berlipat ganda di setiap 
suku bangsa. Momentum sedang berkembang sampai gerakan-gerakan Allah menjadi lazim 
kembali. Dalam 25 tahun terakhir jumlah Gerakan-Gerakan Perintisan Jemaat ini di seluruh 
dunia telah berkembang dari kurang dari 10 menjadi lebih dari 700! Allah sedang 
mempercepat garis waktu sejarah! 
 
Namun ribuan suku dan tempat yang belum terjangkau masih belum memiliki jemaat yang 
berlipat ganda di antara mereka. Bersama Petrus, kita harus bergabung dengan Tuhan 
dalam mempercepat alur cerita menuju akhir. 
 
 

Mempercepat Hari  
 

Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu 
harus hidup yaitu kamu yang menantikan dan memercepat hari Allah.(2 Petrus 3:11-12, TB, 

penekanan ditambahkan) 
 
“Menanti” berarti menunggu penuh harap akan sesuatu. Apa yang sedang Anda nantikan 
dengan penuh harapan? Apakah Anda bersemangat menantikan akhir dari alur besar ini? 
Tuhan telah memberi kita hak istimewa yang luar biasa untuk bergabung dengan-Nya dalam 



perlombaan sejarah, untuk mempercepat langkah Gereja menuju garis akhir. Garis akhir itu 
sudah di depan mata, dan dengan kuasa Roh kita dapat menjalankan putaran terakhir. 
 
Begitu banyak saksi yang seperti awan besar telah memimpin perlombaan di hadapan kita 
(Ibrani 12:1) dan mendorong kita untuk maju terus. Adakah cara yang lebih baik untuk 
menghormati upaya-upaya mereka selain menyelesaikan apa yang mereka telah mulai? 
Akan ada generasi yang mempercepat langkahnya melalui upaya terakhir yang dipenuhi 
iman dan pengorbanan oleh kuasa Roh untuk melampaui semua harapan. 
 
Kemudian, ketika Mempelai Wanita siap, Mempelai Pria akan kembali. 

 
Jangan Lupa Alur Ceritanya: Ingat! 

 
Dalam surat terakhirnya, Petrus mengingatkan para murid untuk tidak melupakan bagian 
mereka dalam alur cerita (2 Petrus 1:13-15). Petrus telah hidup untuk hari kembalinya 
Tuhannya, menjalankan putarannya dalam perlombaan. Ketika kematiannya semakin dekat, 
dia menantang gereja untuk tidak memperlambat langkah mereka tetapi untuk 
mempercepat alur cerita—untuk mempercepat kedatangan hari Tuhan! (2 Petrus 3:12) 
 
Dalam masa terakhir hidupnya, Petrus sekali lagi mengingatkan para murid tentang tujuan 
besar—yaitu alur cerita: 
 

Saudara-saudara yang kekasih, ini adalah surat yang kedua, yang kutulis kepadamu, 
Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh 
peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah 
diucapkan oleh nabi-nabi kudus dan mengingat akan perintah Tuhan dan 
Juruselamat yang telah disampaikan oleh rasul-sarulmu kepadamu.(2 Petrus 3:1-2, 
TB).  
 

Hati mereka tulus, tetapi mereka dengan mudah melupakan alur dan kehilangan peran 
mereka yang disengaja. Ketulusan tidak dapat menggantikan tujuan dalam alur cerita 
sejarah. Apakah Anda sengaja mengambil bagian Anda dalam perlombaan besar? 
 
Petrus mengingatkan mereka tentang alur cerita yang diberikan oleh perintah Yesus:  

Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian yang penuh 
pengorbanan bagi semua [ethnē], sesudah itu barulah tiba kesudahannya (Mat. 24:14; 

terjemahan penulis) 
 
Jadilah protagonis dalam cerita—bukan karakter sampingan. Pilihlah untuk fokus 
menjangkau setiap orang dan tempat yang belum terjangkau, dan melakukannya dengan 
gerakan-gerakan yang sama seperti yang ada di dalam Kisah Para Rasul, yang 
melipatgandakan murid, jemaat dan pemimpin. Hanya dengan begitu kita dapat benar-
benar memenuhi seluruh tempat dengan Injil kekal dari Raja kita yang akan datang. 
 
Tanyakan “Apa kehendak Allah?” Dan “Bagaimana kehidupan saya dapat melayani 
kehendak-Nya dalam generasi ini?” Yesus menjanjikan kehadiran-Nya yang kuat bagi semua 



yang bergabung dalam upaya itu (Matius 28:20). Ada generasi yang akan menyelesaikan 
putaran terakhir. Mengapa bukan kita? 
 
 
 
  



5. Cinta akan Allah, Belas Kasihan kepada Sesama 
 

Oleh Shodankeh Johnson8,9 
 
Demonstrasi praktis kasih Allah memainkan peran penting dalam Gerakan-Gerakan 
Perintisan Jemaat. Hal itu menjadi titik masuk bagi kabar baik dan menjadi buah dari 
transformasi kerajaan dalam kehidupan manusia dan komunitas. – Para Editor 
 

Pelayanan-pelayanan akses adalah salah satu pilar dari New Harvest Ministries (NHM). Sejak 
New Harvest didirikan, mereka telah memainkan peran utama dalam menunjukkan belas 
kasihan Tuhan, memuridkan, dan merintis jemaat-jemaat di lebih dari 4.000 komunitas di 12 
negara. Keterlibatan penuh belas kasih ini telah menjadi katalis utama dalam membentuk 
ratusan ribu murid baru, dan lebih dari sepuluh ribu pemimpin Kristen baru. 
 
Belas kasihan adalah nilai Kerajaan yang penting yang ditemukan dalam DNA dari setiap 
Gerakan Pemuridan. Kami memiliki lusinan jenis pelayanan akses. Masing-masing 
memainkan peran unik dalam membantu kami memajukan kerajaan Allah di Afrika. 
Kebanyakan dari pelayanan-pelayanan itu tidaklah mahal, tetapi dengan bantuan Tuhan, 
mereka membuat dampak yang besar. Kami bermitra dengan penduduk lokal di setiap 
pelayanan. Mereka sering kali menyediakan kepemimpinan, tenaga kerja, dan materi—hal-
hal yang ada di dalam komunitas yang dapat membantu memenuhi kebutuhan. 
 

Belas Kasihan Heroik 
 
New Harvest melayani banyak negara dari kantor pusat kami di Sierra Leone. Ketika Ebola 
melanda pada tahun 2014, kami tidak rela tinggal di tempat-tempat yang aman dan berdiam 
saja melihat bencana di sekitar kami. Krisis ini terutama sangat menghantam banyak desa 
Muslim, karena upacara penguburan menyebabkan epidemi meledak di sana. Tiba-tiba, 
karena Ebola, orang-orang bahkan tidak bisa menyentuh orang tua atau anak-anak yang 
sekarat. Dalam konteks itu, beberapa pemimpin New Harvest secara sukarela membantu di 
tempat-tempat paling berbahaya. Beberapa selamat, tetapi beberapa kehilangan nyawanya 
untuk melayani yang lain—kebanyakan orang Muslim. 
Seorang kepala desa Muslim dari satu komunitas merasa patah semangat karena orang-
orang berusaha kelaur dari desanya yang dikarantina. Dia kagum melihat orang-orang 
Kristen datang untuk melayani. Dia secara pribadi memanjatkan doa ini: “Allah, jika Engaku 

 
8 Diedit dari sebuat artikel yang awalnya diterbitkan di majalah Mission Frontiers  edisi November-Desember 
2017, www.missionfrontiers.org, hal. 32-35. 
9 Shodankeh Johnson, suami dari Santa dan ayah dari tujuh anak, adalah pemimpin dari New Harvest 

Ministries (NHM) di Sierra Leone. Melalui perkenanan Allah dan komitmen terhadap gerakan Pemuridan, NHM 
telah melihat ratusan jemaat sederhana dirintis, lebih dari 70 sekolah dibangun, dan banyak pelayanan akses 
lainnya dibangun di Sierra Leone dalam 15 tahun terakhir. Hal ini termasuk jemaat-jemaat di antara 15 suku 
Muslim. Mereka juga telah mengirim para pekerja jangka panjang ke 14 negara di Afrika, termasuk delapan 
negara di Sahel dan Maghreb. Shodankeh telah melakukan pelatihan dan mengkatalisasi doa dan gerakan-
gerakan pemuridan di Afrika, Asia, Eropa dan Amerika Serikat. Ia telah menjabat sebagai Ketua dari Evangelical 
Association of Sierra Leone dan African Director of New Generations. Ia saat ini bertugas untuk pelatihan global 
dan mobilisasi doa untuk New Generations. Ia adalah pemimpin kunci dari koalisi 24:14 di Afrika dan secara 
global.  
 

https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.missionfrontiers.org&data=01%7C01%7Crick.wood%40frontierventures.org%7C65ea1a374f544869273708d6ad349493%7Ca48774f925c042f2b6b98bf0d8bdf2f2%7C1&sdata=0Kv7gmd1%2Fu37hgW%2FOcho47F5RYWxo0m%2BhkMS4h%2FgFbY%3D&reserved=0


menyelamatkan saya dari bencana ini, jika Engkau menyelamatkan keluarga saya, saya ingin 
kami semua menjadi seperti orang-orang ini yang menunjukkan kepada kami kasih dan yang 
membawakan kami makanan.” Kepala desa itu dan keluarganya memang selamat dan dia 
menepati janjinya. Dengan menghafal ayat-ayat dari Alkitab, ia mulai berbagi di masjid 
tempat ia dulu menjadi penatua. Sebuah jemaat lahir di desa itu, dan kepala desa itu terus 
pergi dari desa ke desa, berbagi kabar baik tentang kasih Allah. 
 

Menemukan Kebutuhan yang Dirasakan, Menjangkau yang Terhilang 
 
Untuk NHM, pelayanan-pelayanan akses dimulai dengan mengetahui kebutuhan-kebutuhan 
yang  dirasakan oleh sebuah komunitas. Ketika kami menyelesaikan sebuah penilaian 
kebutuhan, kemitraan dengan komunitas harus mengembangkan rasa saling menghormati 
dan kepercayaan. Setelah beberapa saat, hubungan itu mengarah ke penuturan cerita dan 
Pembelajaran Alkitab dengan Metode Penemuan. Pelayanan-pelayanan akses membuat 
mereka melihat kasih Kristus dan dengan kuat menyentuh hati mereka. 
 

Jalan Masuk ke Gerakan-Gerakan Kerajaan 
 
Doa adalah dasar untuk semua yang kami lakukan. Jadi begitu penilaian selesai dilakukan, 
para pendoa syafaat kami mulai berdoa untuk: 

• pintu-pintu yang terbuka dan banyak hati yang terbuka 

• pemilihan pemimpin-pemimpin proyek 

• penerimaan oleh penduduk setempat 

• gerakan Allah yang supranatural 

• pimpinan Roh 

• Allah untuk menyediakan sumber daya yang dibutuhkan. 
 

Semua pusat-pusat doa kami mengetahui komunitas-komunitas yang dilayani. Mereka 
berpuasa dan berdoa untuk masing-masing komunitas tersebut. Dan Tuhan selalu membuka 
pintu yang tepat, pada waktu yang tepat, dengan penyediaan yang tepat. 
 
Doa adalah pelayanan akses yang paling kuat dan efektif. Doa telah menyebabkan pengaruh 
yang mengalir di seluruh gerakan. Kami yakin tanpa keraguan bahwa puasa dan doa 
strategis secara konsisten mengarah pada kekalahan kekuatan gelap. Terkadang berdoa 
untuk orang sakit membuka pintu lebar-lebar untuk akses. Melalui doa yang tekun kami 
telah melihat komunitas yang sangat bermusuhan terbuka, Orang Damai10 yang tidak 
terduga sebelumnya diidentifikasi, dan seluruh keluarga diselamatkan. Semua kemuliaan 
diberikan kepada Bapa yang mendengar dan menjawab doa. 
 
Doa mendasari semua yang kami lakukan. Saya memberi tahu orang-orang bahwa tiga unsur 
terpenting dari pelayanan akses adalah: pertama— doa, kedua doa, dan ketiga doa. 
 

 
10 Lukas 10 menjelaskan tentang orang damai. Orang Damai adalah orang yang menerima pembawa kabar baik 
serta pesannya dan membuka keluarga/kelompok/komunitasnya terhadap pesan yang disampaikan. Hal ini 
dan banyak definisi lain dari istilah-istilah teknis dari GPJ/Gerakan Pemuridan dapat ditemukan di Lampiran A: 
Definisi dari Istilah-Istilah Kunci.  



Setiap Proyek Membuat Raja Kita Terkenal 
 
Kami melakukan apa pun untuk menyampaikan Injil kepada orang-orang sehingga Kristus 
menerima kemuliaan. Pelayanan kami tidak pernah tentang kami. Pelayanan adalah tentang 
Dia. Kami membuat Dia dikenal dengan fokus strategis pada suku-suku yang belum 
terjangkau. 
 

Tim Pendidikan 
 
Ketika pendidikan merupakan kebutuhan yang jelas, para pendoa syafaat kami membawa 
kebutuhan ini kepada Allah dalam doa. Sementara kami berdoa, kami melibatkan komunitas 
untuk menemukan sumber daya apa yang mereka miliki. Kami mencari tahu apa yang dapat 
mereka sediakan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Seringkali masyarakat akan 
menyediakan tanah, para pekerja, atau bahan-bahan bangunan untuk membangun 
bangunan sementara. 
 
Kami biasanya mendorong komunitas untuk membayar sebagian dari gaji guru. Setiap guru 
bersertifikat penuh dan juga seorang pencetak murid atau perintis jemaat yang handal. 
Sekolah dimulai dengan beberapa bangku, pensil atau pena, sekotak kapur, dan papan tulis. 
Sekolah dapat dimulai di bawah pohon, di pusat komunitas, atau di sebuah rumah tua. Kami 
mulai dengan pelan dan mengembangkan sekolah secara akademis dan secara rohani.  
 
Ketika Seseorang yang Damai membuka rumahnya, hal itu menjadi landasan peluncuran 
untuk pertemuan Pembelajaran Alkitab dengan Metode Penemuan dan kemudian sebuah 
jemaat. Kami telah mendirikan lebih dari 100 sekolah dasar, yang sebagian besar sekarang 
dimiliki oleh komunitasnya. 
 
Dari program sederhana ini Tuhan juga telah mendirikan 12 sekolah menengah, dua sekolah 
teknik, dan Perguruan Tinggi Every Nation. Perguruan tinggi ini memiliki Sekolah Bisnis dan 
Sekolah Teologi yang terakreditasi. Bertentangan dengan apa yang mungkin beberapa orang 
pikirkan, Gerakan Pemuridan juga membutuhkan seminari-seminari yang kuat. 
 

Medis, Gigi, Kebersihan 
 
Ketika kami mengidentifikasi kebutuhan kesehatan, kami mengirimkan tim praktisi medis 
yang berkualifikasi baik dengan obat-obatan, peralatan dan persediaan. Semua anggota tim 
kami adalah pencetak murid yang kuat dan terampil dalam memfasilitasi proses 
Pembelajaran Alkitab dengan Metode Penemuan. Banyak juga dari mereka adalah perintis-
perintis jemaat yang terampil. Sementara tim merawat pasien, mereka juga mencari Orang 
Damai. Jika mereka tidak menemukan seorang damai pada kunjungan pertama mereka, 
mereka melakukan kunjungan kedua. Begitu mereka menemukan Orang Damai, orang 
tersebut akan berfungsi sebagai jembatan dan tuan rumah untuk Pembelajaran Alkitab 
Metode Penemuan ke depannya. Jika tim tidak menemukan Orang Damai, tim akan pergi ke 
komunitas yang berbeda, sambil tetap berdoa untuk pintu yang terbuka ke komunitas 
sebelumnya. 
 



Sepuluh perintis jemaat telah dilatih dengan baik, diperlengkapi sebagai dokter gigi. Mereka 
diakreditasi oleh otoritas kesehatan untuk melakukan pencabutan dan penambalan gigi 
keliling. Salah satunya juga merangkap sebagai dokter mata. Dia memeriksa penglihatan dan 
memberikan kacamata yang cocok. Dia melakukan ini dengan memberikan biaya, untuk 
menjaga proses tetap berjalan dan untuk menghindari ketergantungan. Anggota tim 
kesehatan lainnya memberikan pelatihan tentang kebersihan, menyusui, nutrisi, vaksin 
anak, dan perawatan pra-kelahiran untuk wanita hamil. 
 

Pelayanan Akses yang Paling Tidak Biasa 
 
Kami melakukan semua ini dengan cara yang seperti Kristus lakukan, berusaha untuk 
membuat kerajaan Allah terlihat. Tuhan bergerak dan membuat kehadiran-Nya diketahui. 
Hal ini sering dimulai dengan satu keluarga atau pemimpin komunitas yang tidak kami duga. 
Dengan cara ini kami secara konsisten melihat pelipatgandaan murid yang berkelanjutan, 
Kelompok Penemuan Alkitab, dan jemaat-jemaat. 
 
Satu komunitas besar di bagian selatan Sierra Leone dulunya sangat sulit untuk kami masuki. 
Mereka sangat memusuhi orang Kristen. Orang-orang yang diketahui sebagai orang Kristen 
bahkan merasa sulit untuk memasuki tempat itu. Jadi kami berdoa untuk kota itu. Tetapi 
waktu berlalu dan tidak ada strategi kami yang berhasil. 
 
Lalu tiba-tiba sesuatu terjadi! Berita nasional melaporkan bahwa ada masalah kesehatan di 
kota itu. Para pria muda menjadi sakit dan sekarat. Ditemukan bahwa infeksi terjadi terkait 
dengan fakta bahwa desa tidak pernah menyunat anak laki-laki mereka. Ketika saya berdoa 
tentang masalah itu, saya merasa Allah meyakinkan saya bahwa ini adalah pintu terbuka 
kami untuk melayani kota ini. 
 
Kami mengumpulkan tim medis sukarela dan pergi ke komunitas dengan peralatan dan 
obat-obatan yang tepat. Kami bertanya apakah mereka akan mengijinkan kami membantu 
mereka. Kami senang ketika para pemimpin kota setuju. Pada hari pertama mereka 
menyunat lebih dari 300 pemuda. 
 

Selama beberapa hari berikutnya, para pemuda itu mulai sembuh. Hal itu memberi kami 
kesempatan untuk memulai Kelompok Penemuan Alkitab selama hari-hari penyembuhan. 
Kami melihat respons yang luar biasa, dan segera multiplikasi Kerajaan mulai terjadi ketika 
jemaat-jemaat dirintis! Hanya dalam beberapa tahun tempat di mana orang-orang Kristen 
tidak bisa masuk telah diubah menjadi tempat di mana kemuliaan Allah bersinar terang. 
Belas kasihan umat Allah, kekuatan banyak doa, dan Firman Allah yang mengubahkan telah 
mengubah segalanya. 

 
Tim Pertanian 

 
Pelayanan akses pertama kami adalah pertanian. Di tempat-tempat di mana pertanian 
sangat penting, pertanian menjadi pintu gerbang yang bagus untuk melayani orang. 
Sebagian besar pertanian adalah pertanian untuk penghidupan, terutama untuk konsumsi 
keluarga. Seringkali tidak ada benih yang disimpan untuk penanaman berikutnya. 
 



Situasi ini membuat kami mengembangkan bank benih untuk petani. Seperti halnya tim 
kami yang lain, kami melatih sembilan ahli pertanian yang juga dilatih sebagai perintis 
jemaat. Para ahli pertanian/pencetak murid ini mendidik para petani. Pelatihan dan 
pendampingan mereka mengarah pada hubungan yang menghasilkan kelompok-kelompok 
Penemuan, pembaptisan dan akhirnya jemaat-jemaat. Saat ini banyak petani telah menjadi 
pengikut Kristus. 
 

Tim Olahraga 
 
Pelayanan olahraga adalah akses besar lainnya, terutama di komunitas dengan banyak anak 
muda. Ketika penilaian kami menemukan ada banyak pemuda dan kesenangan untuk sepak 
bola, kami segera bertindak. Kami memberikan tantangan bagi tim kuat kami untuk 
memainkan pertandingan persahabatan. 
 
Jika sebuah kota tidak memiliki tim yang baik, kami mendorong mereka untuk mendapatkan 
pemain dari tempat terdekat sehingga mereka dapat menurunkan tim yang baik. Begitu 
mereka memiliki tim, kami sering menyediakan kaus dan bola untuk membantu pelatihan 
mereka. Ketika hari pertandingan tiba, seluruh desa berada dalam suasana yang meriah, 
menyerukan semangat untuk tim mereka. 
 
Mereka merasa sangat yakin akan menang. Tim kami masuk ke dalam permainan 
mengetahui apa yang akan terjadi. Mereka bermain baik, tetapi pada akhirnya mereka 
sengaja kalah. Anda bisa membayangkan kegembiraan kota ketika tim mereka menang. Ini 
menjadi titik kebanggaan. Kisahnya tidak berakhir di sini. Kami kemudian meminta 
pertandingan ulang. Dengan penuh keyakinan, komunitas menjawab, “Datang kapan saja. 
Kami akan mengalahkan kalian lagi!” 
 
Pertandingan ulang biasanya dimainkan pada tanggal yang paling awal. Di pertandingan 
kedua, tim kami akan bermain dengan sangat baik dan memastikan mereka mengalahkan 
tim tuan rumah tanpa ampun. Setelah kekalahan menyedihkan mereka, tim komunitas akan 
dengan cepat meminta pertandingan lain. Alasan kami kalah pada pertandingan pertama 
adalah untuk membangun hubungan yang kuat dengan komunitas. Kami tahu bahwa 
memuridkan perlu satu hal: hubungan. Setiap hubungan memiliki dua dimensi utama, yaitu 
hubungan dengan Tuhan dan dengan sesama. 
 
Inti dari permainan ini adalah untuk menciptakan lingkungan yang akan mengarah pada 
Kelompok Penemuan dan kemudian jemaat. Dengan menggunakan pendekatan ini, banyak 
jemaat telah dirintis. Banyak murid dan pemimpin dibangkitkan yang kemudian dengan 
cepat berlipat ganda di dalam suku atau komunitas mereka. Sekarang kami merayakan 
banyak pelatih dan pemain yang telah menjadi murid yang berkomitmen, pencetak murid 
dan perintis jemaat yang bersemangat. 
 

Merintis Jemaat 
 
Sekitar 90% dari upaya pelayanan akses kami telah menghasilkan sebuah jemaat. Sangat 
sering satu keterlibatan menghasilkan beberapa jemaat yang dirintis. Ketika kami 
mengunjungi kembali komunitas, kami mendengar banyak kesaksian tentang perubahan 



individu, keluarga, dan komunitas. Belas kasihan terhadap sesama, membuat Tuhan 
terkenal! 
  



Akan Diberitakan 
 

Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua suku 
bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya." (Matius 24:14, terjemahan editor) 

  



6. Apa itu GPJ? 
 

Oleh Stan Parks11,12 
 
Gerakan Perintisan Jemaat (GPJ) dapat didefinisikan sebagai pelipatgandaan murid yang 
memuridkan murid dan pemimpin yang menghasilkan pemimpin. GPJ menghasilkan jemaat-
jemaat asli yang merintis jemaat-jemaat. Jemaat-jemaat ini mulai menyebar dengan cepat 
melalui kelompok masyarakat atau segmen populasi. Para murid dan jemaat baru ini mulai 
mentransformasi komunitas mereka ketika Tubuh Kristus yang baru menghidupi nilai-nilai 
Kerajaan. 
 
Ketika jemaat berlipatganda secara konsisten hingga empat generasi dalam berbagai 
cabang, prosesnya menjadi gerakan yang berkelanjutan. Mungkin butuh bertahun-tahun 
untuk merintis. Tetapi begitu jemaat-jemaat pertama dirintis, kami biasanya melihat sebuah 
gerakan mencapai empat generasi dalam tiga hingga lima tahun. Sebagai tambahan, 
gerakan ini sendiri sering menghasilkan gerakan baru. Semakin banyak GPJ merintis GPJ-GPJ 
baru dalam suku-suku lain dan segmen-segmen penduduk yang lain.  
 
Roh Allah meluncurkan GPJ-GPJ di seluruh dunia, seperti yang telah dilakukan-Nya di 
berbagai waktu dalam sejarah. Setelah beberapa gerakan modern ini dimulai pada awal 
1990-an, sekelompok kecil katalisator gerakan awal berkumpul untuk membahas karya-
karya Tuhan yang menakjubkan ini. Mereka menciptakan istilah “Gerakan Perintisan 
Jemaat” untuk menggambarkan apa yang sedang dilakukan Allah. Hal itu melampaui apa 
yang mereka bayangkan. 
 
Ketika gerakan-gerakan modern ini muncul, Roh Tuhan menggunakan berbagai model atau 
strategi untuk memulai GPJ. Istilah-istilah yang digunakan untuk menggambarkan model-
model ini termasuk Pelatihan untuk Pelatih (Training for Trainers /T4T), Kelompok 
Penemuan, Gerakan Pemuridan, Empat Bidang (Four Fields), Pemuridan Pesat (Rapidly 
Advancing Discipleship/RAD), dan Zume. Banyak gerakan merupakan gabungan dari 
berbagai pendekatan ini. Banyak gerakan juga berkembang secara asli di luar model-model 
pelatihan ini. 
 
Para pemimpin global yang membentuk koalisi 24:14 memilih GPJ sebagai istilah yang paling 
tepat dan inklusif secara luas. “24:14 adalah jaringan GPJ-GPJ dan organisasi-organisasi GPJ 
dunia yang berkolaborasi dengan urgensi, dan memanggil gereja global untuk bergabung 
dalam upaya-upaya serupa.”13 
Kadang-kadang istilah “Gerakan Kerajaan” digunakan, yang pada dasarnya berarti hal yang 
sama dengan GPJ: “Kami bertujuan untuk melibatkan setiap suku dan tempat yang belum 

 
11 Dicetak ulang dari majalah Mission Frontiers edisi Juli-Agustus 2019, www.missionfrontiers.org.  
12 Stan Parks, Ph.D. adalah seorang pelatih dan pembina untuk beragam jenis GPJ di seluruh dunia. Dia baru-
baru ini memimpin bersama sebuah Koalisi 2414 global untuk memulai keterlibatan gerakan perintisan jemaat 
di setiap suku dan tempat yang belum terjangkau pada tahun 2025 (2414now.net). Sebagai bagian dari tim 
kepemimpinan Ethne dia menolong berbagai tim-tim Ephesus yang mencari untuk memulai GPJ secara meluas 
di gugus-gugus besar suku yang belum terjangkau. Dia adalah wakil ketua dari Global Strategies untuk Beyond. 
13 Lihat Bab 28: “24:14 – Perang yang Akhirnya Berakhir.” 
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terjangkau dengan strategi Gerakan Kerajaan (GPJ) yang efektif paling lambat pada 31 
Desember 2025.”14 
 
Gerakan-gerakan Kerajaan ini menyerupai apa yang kita lihat dalam Perjanjian Baru. 
 

“Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu 
akan menjadi saksi-Ku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke 

ujung bumi.” (Kis 1:8) 
 
Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam 
bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk 
mengatakannya…. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata: 
“Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin 
kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, 
yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita: kita orang Partia, Media dan Elam, 
penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, 
Mesir dan daerah-daerah Libia yang bedekatan dengan Kirene, pendatang-
pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang 
Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita 
sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah.” (Kis 2:4,7-11) 
 

Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, 
sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira lima ribu orang laki-laki. (Kis 4:4) 

 
Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah 

banyak; juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan menjadi percaya. (Kis 6:7) 
 

Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam 
keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya 

makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus (Kis 9:31) 
 

Maka Firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. (Kis 12:24) 
 
Lalu Firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah itu. Orang-orang Yahudi menghasut 
perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah, dan pembesar-pembesar 
di kota itu, dan mereka menimbulkan penganiayaan atas Paulus dan Barnabas dan 
mengusir mereka dari daerah itu. Akan tetapi Paulus dan Barnabas mengebaskan 
debu kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang itu, lalu pergi ke Ikonium. 
Dan murid-murid di Antiokhia penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus (Kis 
13:49-52) 
 
Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. 
Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium dan Antiokhia. Di tempat itu mereka 
menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di 

 
14 Ibid. 



dalam iman, dan mengatakan, bahwa untuk masuk ke dalam Kerajaan Allah kita 
harus mengalami banyak sengsara.(Kis 14:21-22) 
 
Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus 

dan Silas dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut akan Allah, dan tidak 
sedikit perempuan-perempuan terkemuka…. Banyak di antara mereka yang menjadi 
percaya; juga tidak sedikit di antara peremouan-perempuan terkemuka dan laki-laki 

Yunani… (Kis 17:4, 12) 
 
Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu, menjadi percaya kepada Tuhan bersama-
sama dengan seisi rumahnya, dan banyak dari orang-orang Korintus, yang 
mendengarkan pemberitaan Paulus, menjadi percaya dan memberi diri mereka 
dibaptis. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu 
penglihatan: “Jangan takut! Teruslah memberitakan firman dan jangan diam! Sebab 
Aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan 
menganiaya engkau, sebab banyak umat-Ku di kota ini.” (Kis 18:8-10) 
 
Hal ini dilakukannya dua tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar 

firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. (Kis 19:10) 
 

Dalam gerakan-gerakan modern ini kita melihat dinamika-dinamika yang serupa 
dengan apa yang Allah lakukan di jemaat mula-mula: 

 

• Roh Kudus memberdayakan dan mengutus. Salah satu aspek mencolok dari GPJ 
modern adalah peran “orang biasa.” Pekerjaan Tuhan tidak terbatas pada para 
profesional terlatih. Sebaliknya kami melihat orang-orang biasa digunakan oleh Roh 
Kudus untuk membagikan Injil, mengusir setan, menyembuhkan yang sakit, dan 
melipatgandakan murid dan jemaat. Orang-orang yang buta huruf merintis sangat 
banyak jemaat dalam gerakan-gerakan ini. Orang-orang percaya baru secara luar 
biasa membawa Injil ke tempat-tempat baru. Mereka adalah orang-orang biasa yang 
dipenuhi dengan Roh Allah yang luar biasa. 

• Orang-orang percaya terus berdoa dan menunjukkan iman yang besar. Seseorang 
mengatakan GPJ selalu didahului dengan gerakan doa. GPJ juga ditandai oleh doa, 
menjadi “gerakan doa” di dalam dan dari diri mereka sendiri. Ini karena ketika kita 
berdoa, Allah berkarya, dan GPJ adalah karya Allah, bukan pekerjaan manusia. Juga, 
berdoa adalah salah satu perintah dasar Yesus. Jadi setiap murid menyadari perlunya 
berdoa dan melipatgandakan doa untuk dirinya sendiri dan untuk gerakan yang 
menjadi bagiannya. 

• Saksi yang kuat melalui cara para murid ini memperlakukan orang lain. Banyak 
orang Kristen dan gereja-gereja di seluruh dunia telah memisahkan hal-hal jasmani 
dari hal-hal rohani. Beberapa kelompok Kristen tampaknya hanya memperhatikan 
soal-soal rohani, sementara mereka mengabaikan kebutuhan fisik orang-orang di 
sekitar mereka. Namun para murid dalam gerakan ini berfokus pada ketaatan akan 
Firman Tuhan. Sebagai hasilnya, mereka dengan bersemangat menunjukkan kasih 
Allah kepada orang-orang. Menaati Firman menuntun mereka untuk mengasihi 
sesama mereka. Jadi orang-orang dan jemaat-jemaat dalam gerakan-gerakan ini 
memberi makan kepada orang-orang yang lapar, memperhatikan para janda dan 



anak yatim, dan memerangi ketidakadilan. Pandangan alkitabiah tidak memisahkan 
antara rohani dan sekuler. Tuhan ingin semua kehidupan dan masyarakat kita diubah 
secara holistik oleh kabar baik. 

• Jumlah murid meningkat dengan cepat. Sama seperti jemaat mula-mula dalam kitab 
Kisah Para Rasul, GPJ modern ini berlipat ganda dengan cepat. Kecepatan ini 
sebagian berasal dari gerakan Roh yang kuat. Hal itu juga berasal dari prinsip-prinsip 
alkitabiah yang diikuti. Misalnya, orang-orang dalam gerakan percaya bahwa “setiap 
orang percaya adalah pencetak murid” (Mat 28:19). Hal ini menghindari pandangan 
yang menyatakan bahwa hanya mereka yang profesional yang bisa memuridkan. 
Dalam gerakan-gerakan ini, para murid, jemaat, dan pemimpin belajar bahwa salah 
satu fungsi utama mereka adalah menghasilkan buah. Dan mereka melakukan hal-
hal ini sesegera dan sesering mungkin. 

• Para murid ini menjadi taat kepada Tuhan. Murid-murid dalam GPJ sangat serius 
terhadap Firman Tuhan. Setiap orang diharapkan benar-benar menjadi murid 
Firman. Semua memiliki kebebasan untuk saling menantang dengan pertanyaan: “Di 
mana Anda melihat itu dalam ayat-ayat tadi?” Orang-orang percaya memberikan 
perhatian yang cermat untuk mendengar atau membaca Firman, baik secara pribadi 
maupun dalam kelompok. Tuhan adalah Guru yang terutama, melalui Firman-Nya 
dan mereka tahu mereka bertanggung jawab untuk menaati Firman. 

• Rumah tangga-rumah tangga diselamatkan. Sama seperti dalam kitab Kisah Para 
Rasul di mana kita melihat banyak rumah tangga, dan bahkan beberapa komunitas 
berpaling kepada Tuhan, kita melihat hal yang sama terjadi dalam gerakan ini. 
Sebagian besar gerakan ini terjadi di antara suku yang belum terjangkau, yang 
cenderung jauh lebih komunal daripada budaya Barat. Dalam budaya ini, keputusan 
dibuat oleh keluarga dan/atau klan. Dalam GPJ-GPJ modern ini kita melihat jenis 
pengambilan keputusan kelompok yang sama. 

• Pertentangan dan penganiayaan. Gerakan-gerakan ini sering terjadi di tempat-
tempat yang paling sulit dan akibatnya cenderung ada penganiayaan yang signifikan. 
Sayangnya kadang-kadang penganiayaan itu datang dalam bentuk gereja-gereja 
mapan yang melaporkan kegiatan gerakan-gerakan baru ini, untuk menghindari 
dampak negatif pada diri mereka sendiri dari para fundamentalis agama atau 
pemerintah. Seringkali penganiayaan datang dari kekuatan agama dan/atau 
pemerintah yang berusaha menghentikan gerakan Tuhan ini. Tetapi gerakan 
mengatasi penganiayaan ini dengan darah Anak Domba dan perkataan kesaksian 
mereka. Ada harga yang harus dibayar dan banyak orang dalam gerakan ini 
membayar harga itu. 

• Murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus dan sukacita. Terlepas dari pertentangan 
dan penganiayaan yang kita lihat terhadap gerakan, orang-orang percaya memiliki 
sukacita yang luar biasa, karena mereka datang dari kedalaman kegelapan ke dalam 
terang. Alhasil mereka sangat termotivasi untuk membagikan kabar baik kepada 
orang-orang di sekitar mereka. Seringkali mereka yang menderita penganiayaan 
mengatakan bahwa mereka bersukacita bahwa Allah telah menganggap mereka 
layak menderita karena Nama-Nya. 

• Firman menyebar ke seluruh wilayah. Kita melihat dalam Kisah Para Rasul 19 bahwa 
Injil menyebar ke seluruh provinsi Romawi di Asia hanya dalam dua tahun. Hal itu 
sungguh luar biasa! Kami melihat dinamika yang sama dalam gerakan-gerakan ini. 
Secara harfiah ribuan dan bahkan jutaan orang di wilayah-wilayah yang berbeda 



mendengarkan Injil untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun singkat karena 
tingkat pelipatgandaan murid yang luar biasa. 

• Injil menyebar ke suku bangsa dan bahasa baru. Jika suatu gerakan tidak sesuai 
dengan konteks sosial dan budayanya, ia akan gagal. Proses dimulai dengan kontak 
pertama ke suatu suku. Orang luar mencari seorang pria atau wanita damai yang 
kemudian menjadi perintis jemaat. Jika orang luar adalah perintis jemaat, mereka 
akan memperkenalkan pola iman yang asing. Jika orang dalam adalah perintis 
jemaat, benih-benih Injil yang ditanam dari luar dapat tumbuh dengan bebas. Kabar 
baik akan menghasilkan buah dengan cara alami untuk budaya itu namun tetap 
berakar pada Kitab Suci. Dengan demikian Injil dapat menyebar dengan lebih cepat. 
Perhatikan, gerakan ini biasanya terjadi di dalam satu suku atau segmen penduduk. 
Melintasi ke suku lain biasanya membutuhkan lebih banyak pengajaran dan orang-
orang dengan karunia lintas budaya. Sebagian besar GPJ saat ini terjadi di antara 
Suku-Suku yang Belum Terjangkau. Hal ini sebagian karena gerakan-gerakan asli 
muncul lebih baik di tempat-tempat yang sebelumnya tidak pernah terkena Injil yang 
dikemas secara kebarat-baratan.  

 

Sebuah GPJ memiliki karakteristik-karakteristik tertentu. 
 

1. Kesadaran bahwa hanya Tuhan yang dapat memulai gerakan. Pada saat yang sama, 
para murid dapat mengikuti prinsip-prinsip alkitabiah untuk berdoa, menanam, dan 
menyirami benih yang dapat mengarah pada gerakan “sejenis kitab Kisah Para 
Rasul.” 

2. Setiap pengikut Kristus didorong untuk menjadi murid yang menghasilkan murid, 
bukan hanya seorang yang bertobat. 

3. Pola-pola pertanggungjawaban yang sering dan teratur untuk menaati apa yang 
Tuhan katakan kepada setiap orang. Juga untuk menyampaikan kebenaran Tuhan 
kepada orang lain dalam hubungan yang penuh kasih. Hal ini terjadi melalui 
keterlibatan aktif dalam kelompok kecil. 

• Setiap murid diperlengkapi untuk kedewasaan rohani. Hal ini termasuk 
memperlengkapi untuk menafsirkan dan menerapkan Firman, kehidupan doa yang 
lengkap, hidup sebagai bagian dari Tubuh Kristus yang lebih besar, dan menanggapi 
dengan baik penganiayaan/penderitaan. Hal ini memungkinkan orang percaya 
berfungsi tidak hanya sebagai konsumen, tetapi sebagai agen aktif dari pelebaran 
Kerajaan. 

• Setiap murid diberi visi untuk menjangkau jaringan relasional mereka dan 
memperluas Kerajaan Allah ke ujung-ujung bumi. Prioritas diberikan ke tempat-
tempat paling gelap, dengan komitmen untuk memastikan bahwa setiap orang di 
dunia memiliki akses kepada Injil. Orang-orang percaya belajar untuk melayani dan 
bermitra dengan orang lain dalam Tubuh Kristus dalam setiap konteks. 

• Jemaat-jemaat yang berlipat ganda terbentuk sebagai bagian dari proses 
melipatgandakan murid. Sebuah GPJ bertujuan untuk 1) murid, 2) jemaat, 3) 
pemimpin dan 4) gerakan untuk berlipat ganda tanpa henti dengan kuasa Roh. 

• GPJ-GPJ berfokus pada merintis gerakan melipatgandakan generasi-generasi 
jemaat. (Jemaat-jemaat pertama yang dimulai di antara suatu kelompok adalah 
jemaat generasi satu, yang memulai jemaat generasi dua, yang memulai jemaat 



generasi tiga, yang pada gilirannya memulai jemaat generasi empat, dan 
seterusnya.) 

• Para pemimpin mengevaluasi dan membuat perubahan-perubahan radikal yang 
dibutuhkan untuk bertumbuh. Mereka memastikan bahwa setiap unsur karakter, 
pengetahuan, keterampilan memuridkan, dan keterampilan hubungan adalah 1) 
alkitabiah dan 2) dapat diikuti oleh generasi murid yang lain. Semua ini 
membutuhkan  kesederhanaan dalam melakukannya. 

 
Kita sekarang melihat Injil menyebar di banyak tempat seperti yang terjadi dalam kitab Kisah 
Para Rasul. Kita ingin melihat hal ini terjadi pada setiap suku dan tempat di generasi kita! 
  



7. Dinamika GPJ – Merintis Jemaat-Jemaat yang Berlipat Ganda Pesat  
 

Curtis Sergeant15,16 
 

Prinsip-prinsip dalam bab ini diperoleh dari pengalaman dalam merintis jemaat-jemaat yang 
berlipat ganda pesat di Tiongkok. Prinsip-prinsip ini kemudian diuji melalui pelatihan, 
pembinaan dan pendampingan para perintis jemaat yang melayani di lebih dari seratus 
negara, yang sebagian besarnya melayani di antara suku-suku yang belum terjangkau. 

 
Melibatkan Semua Murid 

 
Tujuan utama kehidupan adalah memuliakan Tuhan. Kita dapat melakukan hal ini dengan 
sangat baik ketika kita mengenal Dia dengan sangat karib dan melayani Dia dengan sangat 
giat. Tuhan bermaksud agar setiap murid terlibat dalam pelayanan. Mereka yang memiliki 
karunia kepemimpinan yang tercantum dalam Efesus 4:11-12 adalah untuk memperlengkapi 
mereka dengan karunia lain untuk melakukan pekerjaan pelayanan. Hal ini menghasilkan 
pembangunan  Tubuh Kristus. Setiap orang percaya memiliki karunia dan panggilan yang 
unik. Namun semua harus dilibatkan dalam menjalankan Perintah Agung (Mat. 22:37-40) 
dan menjalankan Amanat Agung (Mat.28:18-20). 
 
Jika kita mematuhi Amanat Agung, kita akan menghasilkan murid-murid yang menghasilkan 
murid. Karena bagian dari proses pemuridan adalah “mengajar mereka untuk mematuhi 
semua yang telah Aku [Kristus] perintahkan” dan Amanat itu sendiri adalah salah satu dari 
perintah itu. Jadi, menurut definisi, setiap orang percaya harus dilibatkan dalam 
memuridkan murid yang memuridkan murid. Dari sini adalah langkah singkat untuk mulai 
menghasilkan komunitas rohani (jemaat-jemaat). Karena kita membutuhkan komunitas 
rohani untuk menaati perintah-perintah Allah lainnya. Murid-murid yang memuridkan murid 
akan menghasilkan jemaat-jemaat yang menghasilkan jemaat sebagai ketaatan.  
 
Tuhan ingin mencapai sesuatu di dalam kita: menyesuaikan kita dengan gambar Kristus. Dia 
juga ingin mencapai sesuatu melalui kita: membawa kemuliaan bagi nama-Nya dengan 
menjadi berkat bagi semua orang. Kita dipanggil untuk memberkati orang-orang yang tidak 
percaya dengan menjadi kesaksian tentang kasih karunia dan belas kasihan-Nya. Dan kita 
dipanggil untuk memberkati sesama orang percaya dengan mendorong, bermitra, dan 
memperlengkapi mereka.  
 

Layak untuk Berlipat Ganda 
 
Kita hendaknya selalu bertujuan untuk bertumbuh dalam karakter, iman, buah Roh, dan 
ketaatan kita. Pertumbuhan pemuridan yang demikian mengubah kita menjadi pribadi yang 

 
15 Diedit dari sebuah artikel yang awalnya diterbitkan dalam majalah Mission Frontiers, edisi Mei-Juni 2017, 
www.missionfrontiers.org, hal. 29-35. 
16 Dr. Curtis Sergeant telah melayani di antara Suku-suku Terabaikan yang belum disentuh dengan Injil, tim-tim 
kepemimpinan senior dari instansi-instani termasuk International Mission Board (SBC) dan e3 Partners 
Ministry, sebagai seorang konsultan untuk banyak instansi-instani besar, dan sebagai pelatih misi dan perintis 
jemaat di lebih dari seratus negara. Saat ini dia utamanya menyediakan pelatihan tentang pendekatan-
pendekatan pelayanan berlipat ganda dan membina orang-orang yang telah dia latih sebelumnya.  
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layak untuk berlipat ganda. Tuhan tidak ingin melipatgandakan yang medioker (suam-suam 
kuku). Jadi setiap murid perlu meluangkan waktu untuk memeriksa dirinya sendiri dan jika 
perlu, bertobat. Kita hendaknya tidak boleh puas dengan tingkat kedewasaan, kasih, dan 
iman yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Kita harus selalu bertujuan untuk lebih 
mengasihi Tuhan Allah kita dengan sepenuh hati, pikiran, jiwa dan kekuatan kita. Dan untuk 
lebih mengasihi tetangga kita seperti diri kita sendiri. Salah satu cara kita dapat mengejar 
hal ini adalah dengan menyusun komunitas rohani kita untuk memberikan 
“pertanggungjawaban ganda.” Yaitu, pertanggungjawaban untuk menaati Tuhan, dan 
pertanggungjawaban untuk membagikan kepada orang lain apa yang telah kita terima dari 
Allah.  
 
Ekonomi rohani Tuhan berbeda dari ekonomi duniawi. Ekonomi rohani-Nya didasarkan pada 
pemberian apa yang kita miliki. Tuhan menyatakan kepada kita lebih banyak tentang diri-
Nya ketika kita dengan setia membagikan kepada orang lain apa yang sudah kita ketahui 
tentang Dia. Dia berbicara kepada kita dengan lebih jelas ketika kita menaati apa yang telah 
Dia katakan. 
 
Lalu, apa hal paling penuh kasih yang dapat kita lakukan untuk sesama kita? Adalah untuk 
meminta pertanggungjawaban satu sama lain tentang menaati apa yang kita pelajari dari 
Tuhan dan membagikannya kepada orang lain. Hal ini bukanlah hal yang berlebihan, 
melainkan kasih. Kita akan melakukan hal ini jika kita benar-benar menginginkan yang 
terbaik untuk satu sama lain dan jika kita menginginkan berkat rohani terbesar, wawasan, 
dan keintiman yang paling dalam dengan Bapa kita. 
 
Hal ini bisa dilakukan dengan banyak cara, tetapi yang paling sederhana adalah favorit saya, 
yaitu pada akhir setiap kali diskusi Alkitab dan doa kelompok kecil. Setiap murid memberi 
tahu orang lain dalam kelompok tentang satu hal khusus yang Tuhan katakan kepadanya 
untuk dilakukan. Dan mereka membagikan kepada siapa mereka rencanakan untuk berbagi 
tentang topik itu. Orang yang mereka mau ajak berbagi mungkin orang yang tidak percaya. 
Jika demikian, percakapannya akan bersifat pra-penginjilan atau penginjilan. Atau orang itu 
mungkin orang percaya. Dalam hal ini tujuannya adalah untuk mendorong atau 
memperlengkapi. Kali berikutnya kelompok itu berkumpul, masing-masing orang 
membagikan apa yang dia lakukan dalam mematuhi apa yang telah Tuhan katakan 
kepadanya dan dalam membagikannya kepada orang lain. Dalam pengaturan seperti itu, 
seluruh kelompok dapat dimintai pertanggungjawaban. Mereka menceritakan bagaimana 
mereka menerapkan Firman Tuhan dalam kehidupan mereka sendiri dan bagaimana mereka 
menyampaikan wawasan mereka kepada orang lain. Hal ini membuat setiap murid selalu 
terlibat dalam menjangkau yang terhilang atau membantu memuridkan orang percaya atau 
keduanya. 
 
 

Memikirkan Ulang Kepemimpinan 
 
Pelayanan tidak hanya untuk orang dewasa di dalam Kristus, tetapi untuk semua orang yang 
mengikuti Dia. Jadi kita semua adalah pemimpin dalam arti tertentu. Di gereja, kita sering 
menganggap pemimpin sama seperti mereka yang melayani dengan karunia tertentu. 
Mungkin yang tercantum dalam Efesus 4:11-12 (rasul, nabi, penginjil, pendeta atau guru) 



atau pejabat gereja (uskup/pendeta, penatua atau diaken). Kita cenderung berpikir bahwa 
para pemimpin di gereja pastilah orang percaya yang dewasa. Hal ini benar untuk tipe-tipe 
pemimpin yang baru saja disebutkan. Namun Tuhan telah memberi masing-masing orang 
percaya sebuah ruang pengaruh. Seorang ibu rumah tangga yang miskin dan buta huruf di 
negara berkembang dapat memimpin anak-anak dan tetangganya. Jenis “kepemimpinan” ini 
membutuhkan penekanan lebih besar dalam Kerajaan Allah dewasa ini. Alkitab 
menunjukkan pentingnya kepemimpinan informal dan formal. Perhatikan, misalnya, 
perintah bahwa seorang pemimpin gereja “harus mengelola keluarganya sendiri dengan 
baik dan memastikan bahwa anak-anaknya menaatinya dengan hormat" (1 Timotius 3:2-5). 
 
Saya memikirkan jenis kepemimpinan ini menggunakan gambar seekor induk bebek yang 
memimpin anak-anaknya. Saat mereka berjalan atau berenang satu baris, hanya itik 
pertama yang mengikuti induknya. Masing-masing bebek lainnya mengikuti yang ada di 
depan mereka. Untuk memimpin bebek seperti ini, seseorang tidak harus menjadi bebek 
dewasa. Satu itik hanya perlu selangkah lebih maju dari itik lainnya. Mengikuti gambaran ini, 
hanya ada satu Pemimpin dari pemimpin–yaitu Yesus. Kita semua hanyalah itik-itik. Tidak 
seorang pun di antara kita yang benar-benar dewasa (sesuai ukuran Tubuh Kristus 
sepenuhnya). Kita semua dalam proses. Namun, hal ini tidak menjadi alasan bagi kita untuk 
menghindari panggilan Tuhan untuk memimpin orang-orang yang bisa kita pimpin. Kita 
dipanggil untuk memanfaatkan kesempatan kepemimpinan yang Tuhan berikan kepada kita. 
 

Membantu Membentuk Orang-Orang Percaya Baru  
 
Bagaimana kita dapat memulai pola akuntabilitas ganda, yang melibatkan setiap murid 
dalam kepemimpinan? Hal ini dimulai dengan segera membimbing orang percaya baru 
untuk menginjili teman dan keluarga mereka sendiri. Segera setelah seseorang memutuskan 
untuk bertobat dan mengikuti Yesus, saya memberi tahu dia, “Adalah suatu berkat besar 
untuk membawa orang lain ke dalam hubungan dengan Yesus. Berkat yang lebih besar 
adalah memulai komunitas rohani baru. Berkat terbesar adalah memperlengkapi orang lain 
untuk memulai komunitas-komunitas rohani baru. Saat ini saya ingin membantu Anda 
memiliki berkat, berkat yang lebih besar, dan berkat terbesar.” 
 
Saya kemudian memintanya untuk membuat daftar 100 orang dengan siapa dia perlu 
membagikan kabar baik tentang Yesus. Saya memintanya untuk memilih lima orang untuk 
dibagikan Injil dengan segera. Saya mengajarnya cara yang tepat untuk membagikan Injil 
dalam konteksnya. Saya kemudian memintanya berlatih lima kali. Setiap kali dia berpura-
pura berbagi dengan salah satu dari lima orang dalam daftarnya. Saya melakukan hal yang 
sama dalam membantu dia mempersiapkan diri untuk membagikan kesaksiannya dan 
mempraktikkannya. Proses ini memakan waktu setidaknya dua jam, tetapi merupakan 
investasi waktu yang sangat baik. Ketika saya selesai, saya mengatur waktu bagi dia untuk 
bertemu lagi dengan saya. Kemudian saya mengutus dia untuk membagikan imannya. Saya 
memberi tahu dia apa yang harus dilakukan jika salah satu dari lima orang yang dia bagikan 
memutuskan untuk mengikuti Tuhan. Ia harus mengikuti proses yang sama dengan yang 
saya ikuti. Seringkali satu atau lebih orang datang kepada Tuhan sebagai hasilnya. Terkadang 
komunitas rohani (jemaat) baru lahir dengan sangat cepat. 
 



Ketika saya bertemu dengan dia lagi, saya memodelkan model akuntabilitas ganda. 
Bagaimana jika dia belum berbagi dengan lima orang dan belum menindaklanjuti dengan 
siapa pun yang merespons secara positif? Kami membahas materi yang sama lagi dan 
memastikan dia siap. Hal ini membentuk pola kehidupan rohaninya. Lebih banyak tanggung 
jawab dan kepemimpinan diberikan kepada orang yang setia. Hal ini dimulai dengan tugas-
tugas kecil yang telah mereka lakukan. Langkah-langkah kecil penting dalam proses ini. 
Pendekatan ini paling mudah dilakukan dalam pengaturan kelompok kecil. Jadi, jika Anda 
adalah bagian dari jemaat yang lebih besar, Anda dapat menawarkan pola akuntabilitas ini 
sebagai bagian dari pertemuan kelompok besar. 
 

Memperlengkapi untuk “Makan Sendiri” 
 
Setiap murid baru harus diperlengkapi untuk memberi makan diri mereka sendiri secara 
rohani dalam setidaknya empat hal. Hal-hal tersebut adalah Firman, doa, kehidupan jemaat, 
dan penganiayaan serta penderitaan. Hal-hal ini adalah beberapa cara utama Tuhan 
menumbuhkan kita hingga dewasa. 
 
Kami ingin orang percaya belajar menafsirkan dan menerapkan Firman Tuhan dengan baik. 
Hal ini terjadi paling mudah melalui pengajaran serangkaian pertanyaan untuk digunakan 
dalam pembelajaran Firman. Hal ini termasuk pertanyaan-pertanyaan untuk membantu 
mereka mengamati, menafsirkan, dan menerapkan. Banyak rangkaian pertanyaan dapat 
digunakan dengan cara ini. Pertanyaan mana yang digunakan tergantung pada usia, 
pendidikan dan kedewasaan rohani orang-orang percaya. Setelah membaca atau 
mendengar satu bagian Firman, setiap orang percaya harus dapat melakukan tiga hal. 
Mereka harus bisa menceritakan kembali Firman tersebut, apa artinya, dan bagaimana 
Firman itu dapat diterapkan dalam kehidupannya. Mereka akan menjadi lebih baik dalam 
hal ini seiring waktu. Intinya adalah untuk menetapkan sebuah pola bagaimana mereka 
memandang dan menanggapi Firman Tuhan.  
 
Doa adalah alat kunci lain yang digunakan Allah untuk menumbuhkan kita menjadi serupa 
dengan Kristus. Melalui doa kita berbicara kepada Tuhan dan mendengar dari hati dan 
pikiran-Nya. Kita juga melayani orang-orang percaya dan tidak percaya melalui doa. Doa 
adalah alat pengajaran dan alat penginjilan. Sebenarnya, berdoa untuk orang-orang yang 
tidak percaya di hadapan mereka dapat menjadi salah satu alat penginjilan terbaik. Kita bisa 
menggunakannya lebih sering. Cara terbaik untuk mengajarkan doa kepada orang percaya 
baru adalah dengan contoh, diperkuat dengan mempelajari pengajaran alkitabiah tentang 
doa. 
 
Jemaat adalah Tubuh Kristus. Alkitab mengajarkan bahwa anggota Tubuh Kristus memiliki 
karunia dan kemampuan yang berbeda-beda. (Lihat Efesus 4, 1 Korintus 12, Roma 12 dan 1 
Petrus 4.) Anggota-anggota ini bekerja bersama untuk membangun Tubuh dan 
membawanya ke kedewasaan. Gagasan ini diperkuat oleh banyak ayat yang berisikan kata 
“saling” dalam Perjanjian Baru. Alkitab memberi tahu kita lebih dari lima puluh kali untuk 
melakukan sesuatu untuk satu sama lain di dalam Tubuh. Kita membutuhkan satu sama lain 
untuk bertumbuh. 
 



Penganiayaan dan penderitaan juga bisa membawa pertumbuhan rohani. Alkitab berkata 
bahwa semua orang yang ingin hidup sungguh-sungguh di dalam Kristus Yesus akan dianiaya 
(2 Timotius 3:12). Kita tahu kita memiliki musuh yang menentang kita dalam banyak hal 
ketika kita mengikuti Tuhan. Orang percaya baru perlu memahami bagaimana Allah bekerja 
melalui penganiayaan dan penderitaan. Dia menggunakannya untuk menyempurnakan 
karakter kita, membuktikan iman kita, memperlengkapi kita untuk pelayanan, dan 
memberikan kesaksian. Mengetahui hal ini sebelum hal itu terjadi dapat membantu 
menghindari keputusasaan. Hal ini dapat membantu kita memanfaatkan peluang ini sebaik-
baiknya daripada menyia-nyiakannya atau merespons dengan buruk. 
 
Seorang percaya yang mengerti dan menerapkan hal-hal ini ditambah akuntabilitas ganda 
adalah diperlengkapi dengan baik. Mereka dapat memulai seluruh gerakan jemaat-jemaat 
baru bahkan jika sesuatu terjadi yang memisahkan mereka dari komunitas rohani mereka. 
Mereka memiliki kuasa Roh Kudus dan akses kepada Firman Tuhan. Dua hal itu ditambah 
keterampilan-keterampilan dasar ini dapat menggerakkan mereka menuju kedewasaan dan 
memperlengkapi mereka untuk membawa serta orang lain. Gerakan seperti itu sulit 
dihentikan. 
 
 

Menggunakan Siklus Pelatihan  
 
Ketika orang percaya meningkatkan kompetensi mereka dalam bidang-bidang ini, kita harus 
membantu mereka memahami fase-fase siklus pelatihan. Hal ini akan membimbing mereka 
ketika mereka mulai bekerja dengan orang percaya baru atau jemaat baru. Hal ini akan 
membantu mereka mengetahui kapan dan bagaimana beralih dari pemodelan, ke 
pendampingan, ke pengawasan, ke tahap meninggalkan. Hal ini adalah proses alami yang 
dengannya mereka dapat membantu orang lain bertumbuh, sebagai individu dan sebagai 
kelompok. 
 
Saya membandingkan proses ini dengan mengajar seorang anak naik sepeda. Langkah 
pertama anak belajar naik sepeda adalah melihat orang lain mengendarai sepeda. Ini hanya 
membutuhkan waktu sebentar, tetapi itu menunjukkan model. Dalam memuridkan atau 
merintis jemaat, ini bisa menjadi proses yang sangat cepat juga. Tetapi tidak peduli sebagus 
apa pun modelnya, memodelkan saja tidak akan pernah melatih seseorang untuk naik 
sepeda. Pelajar harus duduk di atas sepeda dan mulai mengayuh sendiri. Ini membawa kita 
ke tahap kedua. 
 
Kita perlu membantu pemula dengan segera. Ini berarti pelajar ada di atas sepeda dan kita 
menahannya. Ia tidak dapat melakukannya tanpa kita. Tetapi sejak saat pertama, kita 
berusaha mengurangi ketergantungannya pada kita. Segera setelah kita berpikir dia dapat 
menjaga keseimbangan dan momentumnya sendiri, kita melepaskannya. Kita harus rela 
membiarkan dia jatuh, karena hal itu dapat sering terjadi ketika dia belajar. Kita tidak boleh 
membiarkan rasa takut kita akan kejatuhan itu mencegah kita melepaskannya. Itu adalah 
bagian dari proses pembelajaran. Tahap pembelajaran ini berlangsung sedikit lebih lama 
dari tahap pemodelan, tetapi harus tetap dibuat sesingkat mungkin. Saya berharap untuk 
melewati tahap ini dalam waktu sekitar tiga bulan di lingkungan perintisan jemaat. Selama 
waktu itu, saya menjadi “mentor bayangan.” Saya bertemu sendirian dengan para 



pemimpin alami di dalam jemaat baru dan memodelkan apa yang harus mereka lakukan 
ketika seluruh kelompok bertemu bersama. Selama periode ini saya membahas 
keterampilan “makan sendiri” yang disebutkan sebelumnya.  
 
Setelah saya membantu, saya mengawasi. Fase ini jauh lebih lama, seringkali memakan 
waktu bertahun-tahun. Tetapi itu terjadi pada jarak yang lebih jauh dan lebih jarang. Satu 
orang dapat mengamati banyak jemaat secara bersamaan. Dalam Perjanjian Baru kita 
melihat Rasul Paulus menggunakan siklus ini. Dia mencontohkan dan membantu sebuah 
jemaat baru ketika dia pertama kali memasuki sebuah kota. Ini adalah proses yang sangat 
singkat di semua jemaat kecuali untuk jemaat Korintus (delapan belas bulan) dan Efesus 
(tiga tahun). Tahap mengawasi, bagaimanapun, berlangsung selama bertahun-tahun. Dia 
mengunjungi, mengutus rekan kerja untuk memeriksa hal-hal, dan menulis surat. Dia 
memastikan jemaat mempraktikkan apa yang telah mereka terima. 
 
Setelah keterampilan-keterampilan dasar dipelajari, saatnya mentor untuk pergi. Seorang 
guru tidak dapat selalu mengawasi ketika seseorang mengendarai sepeda. Hal itu tidak akan 
praktis atau membantu dan juga akan mempermalukan si pengendara. Hal yang sama 
berlaku dalam pembelajaran rohani. Secepat mungkin, orang-orang percaya baru dan 
jemaat-jemaat baru harus mulai menghasilkan, bukan hanya menerima. Reproduksi spiritual 
harus terjadi. Hal ini adalah salah satu pertanda baik bahwa waktunya telah tiba untuk mulai 
bergerak ke fase berikutnya. Modelkan untuk generasi pertama, lalu bantu selagi mereka 
membuat model untuk generasi kedua. Selanjutnya awasi untuk generasi ketiga. Jika 
indikator-indikator lain terlihat bagus, sekarang saatnya untuk pergi. Kita melihat Paulus 
secara resmi meninggalkan jemaat Efesus dalam Kisah Para Rasul 20:17-38. Adegan yang 
menyentuh ini menunjukkan ketika pergi adalah benar dan bermanfaat. 
 
 

Memasuki Komunitas-Komunitas Baru 
 
Murid-murid baru dan jemaat-jemaat baru juga perlu menjadi lebih mampu melihat di mana 
jemaat tidak berada. Pada titik ini mereka dapat mulai memahami bagaimana melintasi 
budaya dan batasan-batasan lain untuk memuridkan semua bangsa. Saya menggunakan 
peta dengan gereja-gereja terkenal yang ditunjukkan dengan paku payung. Hal ini dapat 
mulai membuat orang sadar akan kesenjangan geografis. Segera saya juga mulai 
menjelaskan konsep kesenjangan dalam bahasa, tingkat sosial ekonomi, tingkat pendidikan, 
etnis, dan sebagainya. Hal ini membantu orang percaya baru mulai mencari peluang untuk 
menjangkau orang-orang dan tempat-tempat yang berada dalam kegelapan rohani terbesar. 
 
Kita perlu memodelkan pendekatan-pendekatan alkitabiah dalam pelayanan serta 
mengajarkannya. Misalnya, orang perlu memahami bagaimana mencari dan mengenali 
“orang damai” ketika mereka memasuki komunitas-komunitas baru. Istilah ini berasal dari 
Matius 10 dan Lukas 10, di mana Yesus memberikan instruksi kepada murid-murid-Nya. 
Seseorang yang damai itu responsif, memiliki lingkaran pengaruh dan akan membuka pintu 
ke lingkaran itu. Pergi dalam keadaan membutuhkan sering dapat mengungkap orang yang 
damai saat mereka menawarkan bantuan. Salah satu cara favorit saya untuk menemukan 
orang seperti itu adalah memulai percakapan rohani. Jika seseorang menunjukkan minat, 
saya tidak hanya terus berbicara dengan dia. Saya bertanya apakah dia tahu orang lain yang 



mungkin tertarik untuk membahas hal-hal seperti itu. Jika dia tahu, saya bertanya apakah 
dia mau mengumpulkan mereka. Jika mereka mau, kemungkinan besar saya telah 
menemukan orang damai. 
 
Menemukan orang damai sangat membantu dalam banyak hal. Pertama, memenangkan 
sekelompok orang yang tidak percaya lebih efektif daripada memenangkan individu dan 
kemudian mengelompokkan mereka. Komunitas rohani baru cenderung lebih kuat dan 
berfungsi lebih lancar. Mereka juga memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dan lebih 
cepat dewasa. Jika kita tidak yakin apakah kita telah menemukan orang damai, kita masih 
harus melihat apakah kita dapat membantu orang percaya baru atau pencari untuk 
mendirikan jemaat baru. Dia dapat melakukan hal ini di antara jaringan hubungannya 
sendiri daripada hanya menambahkannya ke gereja yang telah ada. Hal ini dapat terjadi 
secara alami ketika dia mulai membagikan iman barunya dengan daftar 100 orang yang 
perlu mengenal Tuhan. Pola yang digunakan dalam kitab Kisah Para Rasul masih berfungsi 
dengan baik hari ini. Orang-orang percaya baru berkumpul dalam komunitas rohani baru 
dengan para pemimpin baru yang dibangkitkan dari antara mereka. Orang-orang Kristen 
sering hanya menambahkan orang yang baru bertobat ke gereja-gereja yang ada, yang 
menghambat pelipatgandaan murid dan jemaat. 
 
 

Kesimpulan  
 
Ketika unsur-unsur dasar seperti yang disebutkan dalam bab ini digabungkan, Tuhan sering 
bergerak dengan cara yang menakjubkan. Murid-murid dan jemaat-jemaat yang dihasilkan 
sangat berbuah dan lebih tahan terhadap pengajaran-pengajaran yang salah. Kita juga 
sering melihat dorongan yang dipimpin Roh untuk membawa Injil ke tempat-tempat yang 
belum pernah mendengar Injil sebelumnya. Dengan demikian kelompok-kelompok orang 
yang tidak dijangkau di sekitar jemaat-jemaat baru dengan cepat mendapatkan akses ke 
Injil. Pola ini kuncinya: melibatkan setiap murid untuk menghidupi dan membagikan 
imannya, dan memimpin yang lain. Kita dapat melakukan proses ini dengan orang percaya 
baru dengan menggunakan siklus pelatihan. Hal ini membantu mereka belajar memberi 
makan diri mereka sendiri secara rohani. Hal ini dapat dilakukan sedemikian rupa sehingga 
para murid melakukan proses ini di luar komunitas dan hubungan mereka sendiri. Prinsip-
prinsip alkitabiah yang sederhana ini sangat menolong untuk memperlengkapi orang-orang 
percaya baru untuk menjadi katalisator, merintis jemaat-jemaat baru yang berlipat ganda 
dengan pesat. 
  



8. Perubahan Pola Pikir untuk Menghasilkan Gerakan 
 

Oleh Elizabeth Lawrence17 dan Stan Parks18 
 

Allah sedang melakukan hal-hal besar melalui Gerakan-Gerakan Perintisan Jemaat (GPJ) di 
seluruh dunia di zaman kita. GPJ tidak berarti perintisan jemaat tradisional menjadi sangat 
berbuah. GPJ menggambarkan buah yang diberikan Tuhan dari pendekatan pelayanan yang 
berbeda--“DNA” berorientasi GPJ yang unik. Perspektif dan pola-pola GPJ berbeda dalam 
banyak hal dari pola kehidupan gereja dan pelayanan yang terasa “normal” bagi banyak dari 
kita. 
  
Harap diperhatikan, kami ingin mengidentifikasi paradigma-paradigma yang kami lihat 
diubah oleh Allah bagi banyak dari kita yang terlibat dalam GPJ. Tetapi sebelum memeriksa 
hal ini, kami ingin mengklarifikasi: kami tidak percaya bahwa GPJ adalah satu-satunya cara 
untuk melakukan pelayanan atau bahwa siapa pun yang tidak melakukan GPJ memiliki 
paradigma yang salah. Kami sangat menghormati semua orang yang telah pergi berbagi 
kabar baik sebelumnya; kami diberkati oleh pengalaman mereka sebelumnya dan juga akan 
terus berkarya untuk kemajuan Injil. Kami juga menghormati orang lain dalam Tubuh Kristus 
yang melayani dengan setia dan berkorban dalam jenis pelayanan lainnya. 
  
Untuk konteks ini, kita terutama akan memeriksa perbedaan paradigma untuk orang Barat 
yang ingin membantu mengkatalisasi GPJ. Kita yang ingin terlibat perlu memperhatikan 
perubahan apa yang harus terjadi dalam pola pikir kita sendiri untuk menciptakan 
lingkungan bagi gerakan. Perubahan pola pikir memungkinkan kita untuk melihat berbagai 
hal secara berbeda dan kreatif. Perubahan perspektif ini mengarah pada perilaku dan hasil 
yang berbeda. Berikut adalah beberapa cara karya hebat Allah dalam GPJ memanggil kita 
untuk menyesuaikan pemikiran kita. 
 

Dari: “Ini mungkin; saya bisa melihat jalan untuk mencapai visi saya.” 
Menjadi: Visi sebesar Tuhan, tidak mungkin terlepas dari campur tangan-Nya. Menantikan 
Tuhan untuk bimbingan dan kuasa-Nya. 
  
Salah satu sebabnya utama begitu banyak GPJ tampaknya telah dimulai di zaman modern 
adalah bahwa orang menerima visi seukuran Tuhan untuk berfokus pada penjangkauan 
suku-suku bangsa secara keseluruhan. Ketika dihadapkan dengan tugas untuk menjangkau 
suku yang belum terjangkau yang terdiri dari jutaan orang, menjadi jelas bahwa seorang 
pekerja tidak dapat menyelesaikan apa pun sendirian. Kebenaran bahwa “di luar Aku, 
engkau tidak bisa berbuat apa-apa” berlaku untuk semua upaya kita. Namun, jika kita 
memiliki tujuan yang lebih kecil, lebih mudah untuk bekerja seolah-olah buah bergantung 
pada upaya kita daripada campur tangan Allah. 
 
Dari: Bertujuan untuk memuridkan individu-individu. 

 
17 Elizabeth Lawrence memiliki lebih dari 25 tahun pengalaman pelayanan lintas budaya. Hal ini termasuk 
pelatihan, pengutusan, dan pembinaan tim-tim GPJ ke suku-suku yang belum terjangkau, tinggal di antara para 
pengungsi dari sebuah suku yang belum terjangkau dan memimpin sebuah usaha keras BAM dalam konteks 
Muslim. Dia sangat bersemangat tentang melipatgandakan murid.  
18 Ini muncul sebagai artikel di majalah Mission Frontiers edisi Mei-Juni 2019, www.missionfrontiers.org. 
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Menjadi: Bertujuan untuk memuridkan suatu bangsa. 
 
Dalam Amanat Agung Yesus menyuruh murid-murid-Nya untuk “menjadikan semua bangsa 
murid-Ku” (semua suku/setiap suku). Pertanyaannya adalah: “Bagaimana Anda memuridkan 
semua bangsa?” Satu-satunya cara adalah melalui pelipatgandaan: pelipatgandaan murid 
yang memuridkan, jemaat yang melipatgandakan jemaat, dan pemimpin yang 
mengembangkan pemimpin. 
  
Dari: “Itu tidak bisa terjadi di sini!” 
Menjadi: Mengharapkan panen yang matang. 
 
Selama 25 tahun terakhir orang sering mengatakan: “Gerakan bisa terjadi di negara-negara 
itu, tetapi tidak bisa terjadi di sini!” Saat ini orang menunjuk pada banyak gerakan di India 
Utara tetapi lupa bahwa wilayah tersebut dulunya adalah “kuburan misi modern” selama 
200+ tahun. Beberapa orang mengatakan, “Gerakan tidak dapat terjadi di Timur Tengah 
karena itu adalah jantungnya Islam!” Namun banyak gerakan sekarang berkembang di Timur 
Tengah dan di seluruh dunia Muslim. Yang lain berkata, “Gerakan tidak bisa terjadi di Eropa 
dan Amerika dan tempat-tempat lain yang memiliki gereja-gereja tradisional.” Namun 
sekarang kita telah melihat berbagai gerakan dimulai di tempat-tempat itu juga. Tuhan suka 
mengatasi keraguan kita. 
  
Dari: “Apa yang bisa saya lakukan?” 
Menjadi: “Apa yang harus dilakukan untuk melihat Kerajaan Allah dirintis dalam suku ini 
(kota, bangsa, bahasa, suku, dll.)? 
  
Suatu kelompok pelatihan pernah membahas Kisah Para Rasul 19:10 -- bagaimana sekitar 15 
juta orang di provinsi Romawi Asia mendengar Firman Tuhan dalam dua tahun. Seseorang 
berkata, “Itu tidak mungkin bagi Paulus dan 12 orang percaya mula-mula di Efesus; mereka 
harus berbagi dengan 20.000 orang setiap hari!” Itulah intinya: tidak ada cara untuk mereka 
dapat melakukannya. Pelatihan harian di aula Tirannus pasti telah melipatgandakan murid 
yang melipatgandakan murid yang melipatgandakan murid di seluruh wilayah tersebut. 
  
Dari: “Apa yang bisa dicapai kelompok saya?” 
Menjadi: “Siapa lagi yang bisa menjadi bagian dari menyelesaikan tugas yang luar biasa ini?” 
  
Hal ini mirip dengan perubahan pola pikir di atas. Ketimbang berfokus pada orang-orang dan 
sumber daya di gereja, organisasi, atau denominasi kita sendiri, kita telah menyadari bahwa 
kita perlu melihat seluruh tubuh Kristus secara global dengan semua jenis organisasi dan 
gereja yang giat menaati Amanat Agung. Kita juga perlu melibatkan orang-orang dengan 
beragam karunia dan panggilan untuk menangani berbagai upaya yang diperlukan: doa, 
mobilisasi, keuangan, bisnis, penerjemahan, bantuan, pengembangan, seni, dll. 
 
Dari: Saya berdoa. 
Menjadi: Kami berdoa dengan luar biasa dan memobilisasi orang lain untuk berdoa. 
 



Kami bertujuan untuk melipatgandakan segalanya. Jelas doa pribadi sangat penting, tetapi 
ketika diperhadapkan dengan tugas luar biasa untuk menjangkau seluruh komunitas, kota 
dan suku bangsa, kita perlu memobilisasi doa dari banyak orang. 
 
Dari: Pelayanan saya diukur dari buah saya. 
Menjadi: Apakah kita dengan setia menetapkan tahapan untuk multiplikasi (yang mungkin 
atau mungkin tidak terjadi selama pelayanan kita)? 
 
Pertumbuhan adalah tanggung jawab Tuhan (1 Kor. 3:6-7). Kadang-kadang upaya untuk 
mengkatalisasi jemaat-jemaat yang berlipat ganda pertama dapat memakan waktu 
beberapa tahun. Para pekerja lapangan diberi tahu, “Hanya Allah yang bisa menghasilkan 
buah. Pekerjaan Anda adalah untuk setia dan taat sembari mengharapkan Allah untuk 
bekerja.” Kami melakukan yang terbaik untuk mengikuti pola pelipatgandaan pemuridan 
yang ditemukan dalam Perjanjian Baru, dan kami mempercayai Roh Kudus untuk memberi 
pertumbuhan. 
  
Dari: Misionaris luar adalah seorang “Paulus,” berkhotbah di garis depan di antara suku 
yang belum terjangkau. 
Menjadi: Orang luar jauh lebih efektif sebagai “Barnabas,” yang menemukan, mendorong 
dan memberdayakan “Paulus” yang adalah orang berasal dekat budaya yang mau dijangkau. 
  
Orang-orang yang diutus sebagai misionaris sering didorong untuk memandang diri mereka 
sebagai pekerja garis depan, yang meniru Rasul Paulus. Kita sekarang menyadari bahwa 
orang luar yang jauh malah dapat memiliki dampak terbesar dengan menemukan dan 
bermitra dengan orang dalam budaya atau dekat budaya yang menjadi “Paulus-Paulus” bagi 
komunitas mereka. 
  

Perhatikan bahwa dahulu Barnabas juga seorang pemimpin yang “melakukan pekerjaan” 
(Kisah Para Rasul 11:22-26; 13:1-7). Jadi semua katalisator gerakan perlu terlebih dahulu 
mendapatkan pengalaman memuridkan dalam budaya mereka sendiri dan kemudian 
bekerja lintas budaya untuk menemukan “Paulus-Paulus” itu dari budaya fokus yang dapat 
mereka dukung dan perkuat. 
  
Kedua, bahkan “Paulus-Paulus” ini harus menyesuaikan paradigma mereka. Para katalisator 
luar dari satu gerakan besar di India mempelajari kehidupan Barnabas untuk lebih 
memahami peran mereka. Mereka kemudian mempelajari perikop-perikop yang berbicara 
tentang “Paulus-Paulus” awal dari gerakan ini. Para pemimpin itu pada gilirannya menyadari 
bahwa bertentangan dengan pola budaya mereka (bahwa pemimpin awal selalu unggul), 
mereka pada gilirannya ingin menjadi seperti Barnabas dan memberdayakan orang-orang 
yang mereka muridkan, untuk memiliki dampak yang lebih besar. 
 
Dari: Berharap orang percaya baru atau sekelompok orang percaya baru akan memulai 
suatu gerakan. 
Menjadi: Bertanya: “Siapa orang percaya nasional yang telah menjadi pengikut Kristus 
selama bertahun-tahun yang dapat menjadi katalisator untuk GPJ?” 
  



Hal ini berkaitan dengan gagasan umum bahwa kita sebagai orang luar yang jauh secara 
budaya akan menemukan dan memenangkan orang yang terhilang yang akan menjadi 
katalisator gerakan. Meskipun hal ini kadang-kadang bisa terjadi, sebagian besar gerakan 
dimulai oleh orang dalam budaya atau dekat budaya yang telah menjadi orang percaya 
selama beberapa atau bahkan bertahun-tahun. Pergeseran pola pikir mereka sendiri dan 
pemahaman baru tentang prinsip-prinsip GPJ membuka kemungkinan-kemungkinan baru 
untuk pelebaran Kerajaan. 
   
Dari: Kami mencari mitra dalam pelayanan kami. 
Menjadi: Kami mencari saudara dan saudari untuk melayani Tuhan bersama-sama. 
 
Kadang-kadang misionaris diajar untuk mencari “mitra nasional.” Tanpa mempertanyakan 
motif siapa pun, beberapa orang percaya lokal merasa kalimat ini kurang tepat. Beberapa 
makna yang salah (seringkali di bawah sadar) dapat meliputi: 
 
• “Kemitraan” dengan orang luar berarti melakukan apa yang ingin mereka lakukan. 
• Dalam kemitraan, orang dengan paling banyak uang mengendalikan kemitraan. 
• Ini adalah jenis transaksi “pekerjaan” daripada hubungan pribadi yang murni. 
• Penggunaan kata “nasional” mungkin terasa merendahkan (sebagai kata yang lebih sopan 
untuk “penduduk asli” - mengapa orang Barat tidak juga disebut “nasional”?). 
 
Dalam pekerjaan berbahaya dan sulit untuk memulai gerakan di antara orang-orang yang 
terhilang, katalisator dalam mencari ikatan kekeluargaan yang mendalam yang dibangun 
dari kasih yang mutual. Mereka tidak menginginkan mitra kerja melainkan keluarga gerakan 
yang akan menanggung beban satu sama lain dengan berkorban cara apa pun yang mungkin 
untuk saudara dan saudari mereka. 
  
Dari: Berfokus pada memenangkan individu-individu. 
Menjadi: Berfokus pada kelompok-kelompok, untuk membawa Injil ke keluarga, kelompok, 
dan komunitas yang ada. 
  
90% keselamatan yang dijelaskan dalam kitab Kisah Para Rasul menggambarkan kelompok 
besar atau kecil. Hanya 10% adalah individu-individu yang mengalami keselamatan 
sendirian. Kita juga melihat Yesus berfokus pada mengutus murid-murid-Nya untuk mencari 
rumah tangga, dan kita melihat Yesus sering menjangkau rumah tangga. Perhatikan contoh-
contoh seperti Zakheus dan seluruh keluarganya yang mengalami keselamatan (Lukas 19:9-
10), dan perempuan Samaria yang menjadi beriman bersama dengan banyak sekali orang 
dari seluruh kotanya (Yoh. 4:39-42). 
  
Menjangkau kelompok memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan menjangkau dan 
mengumpulkan individu. Sebagai contoh: 

• Alih-alih mentransfer "budaya Kristen" ke satu orang percaya baru, budaya lokal 
mulai ditebus oleh kelompok. 

• Penganiayaan tidak terisolasi dan terfokus pada individu tetapi ditanggung oleh 
seluruh kelompok. Mereka dapat saling mendukung dalam penganiayaan. 

• Sukacita bersama-sama dirasakan ketika keluarga atau komunitas menemukan 
Kristus bersama. 



• Orang-orang yang tidak percaya memiliki contoh nyata tentang “ini kelihatannya 
sekelompok orang seperti saya mengikuti Kristus.” 

 
Dari: Mentransfer doktrin, praktik tradisional, atau budaya gereja atau kelompok saya. 
Menjadi: Membantu orang-orang percaya dalam suatu budaya menemukan sendiri apa 
yang dikatakan Alkitab tentang masalah-masalah pokok; membiarkan mereka mendengar 
Roh Allah membimbing mereka dalam cara menerapkan kebenaran-kebenaran alkitabiah 
dalam konteks budaya mereka. 
 
 Kita juga dapat dengan mudah mencampuradukkan preferensi dan tradisi kita dengan 
mandat-mandat yang ada dalam Firman Tuhan. Dalam situasi lintas budaya kita terutama 
perlu menghindari memberikan bagasi budaya kita kepada orang percaya baru. Sebaliknya, 
kita percaya bahwa karena Yesus berkata: “Mereka semua akan diajar oleh Allah” (Yohanes 
6:45), dan Roh Kudus akan menuntun orang-orang percaya “ke dalam seluruh kebenaran” 
(Yohanes 16:13), kita dapat memercayakan prosesnya kepada Tuhan. Hal ini tidak berarti 
kita tidak menuntun dan membimbing orang percaya baru. Hal ini berarti bahwa kita 
membantu mereka melihat Firman sebagai otoritas mereka ketimbang kita. 
  
Dari: Pemuridan Starbucks: “Mari bertemu seminggu sekali.” 
Menjadi: Gaya hidup pemuridan: Hidup saya terjalin dengan orang-orang ini. 
  
Satu katalisator gerakan mengatakan bahwa pelatih/pembina gerakannya menawarkan 
untuk berbicara dengannya kapan pun dia butuhkan ... jadi dia akhirnya meneleponnya di 
kota yang berbeda tiga atau empat kali setiap hari. Kita membutuhkan jenis komitmen ini 
untuk membantu mereka yang bersemangat dan sungguh-sungguh untuk menjangkau yang 
terhilang. 
  
Dari: Kuliah: mentransfer pengetahuan. 
Menjadi: Pemuridan: mengikuti Yesus dan menaati Firman-Nya. 
 
Yesus berkata, “Kamu adalah sahabat-Ku, jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan 
kepadamu,” (Yohanes 15:14) dan “Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di 
dalam kasih-Ku” (Yohanes 15:10). Seringkali gereja-gereja kita menekankan pengetahuan 
daripada ketaatan. Orang-orang dengan paling banyak pengetahuan dianggap sebagai 
pemimpin yang paling berkualitas. 
  
Gerakan perintisan jemaat menekankan mengajar orang untuk menaati semua yang Yesus 
perintahkan (Matius 28:20). Pengetahuan itu penting tetapi fondasi utama harus terlebih 
dahulu mengasihi dan menaati Tuhan. 
   
Dari: Pembedaan rohani/sekuler; penginjilan vs. tindakan sosial. 
Menjadi: Kata dan perbuatan bersama. Memenuhi kebutuhan sebagai pembuka pintu dan 
ungkapan serta buah dari Injil. 
  
Pembedaan rohani/sekuler bukanlah bagian dari pandangan alkitabiah. Mereka yang ada di 
GPJ tidak memperdebatkan apakah akan memenuhi kebutuhan fisik atau membagikan Injil. 
Karena kita mengasihi Yesus, tentu saja kita memenuhi kebutuhan orang-orang (seperti 



yang Dia lakukan) dan ketika kita melakukan itu kita juga membagikan kebenaran-Nya 
secara lisan (seperti yang Dia lakukan). Dalam gerakan-gerakan ini kita melihat ekspresi 
alami dari memenuhi kebutuhan membuat orang-orang menjadi terbuka pada kata-kata 
atau untuk mengajukan pertanyaan yang mengarah pada kebenaran. 
  
Dari: Bangunan khusus untuk kegiatan rohani. 
Menjadi: Pertemuan kecil orang percaya di semua jenis tempat. 
  
Bangunan gereja dan pemimpin gereja yang dibayar menghambat pertumbuhan suatu 
gerakan. Penyebaran Injil yang pesat terjadi melalui upaya-upaya dari orang-orang 
nonprofesional. Bahkan menjangkau banyak orang yang terhilang di AS menjadi sangat 
mahal jika kita berupaya menjangkau mereka hanya melalui gedung gereja dan staf yang 
dibayar. Terlebih lagi di bagian lain dunia yang memiliki sumber daya keuangan lebih sedikit 
dan persentase lebih tinggi akan suku yang belum terjangkau! 
  
Dari: Jangan menginjil sebelum Anda dilatih. 
Menjadi:  Bagikan apa yang Anda alami atau ketahui. Adalah normal dan alami untuk 
berbagi tentang Yesus. 
 
Seberapa sering orang percaya baru diminta duduk dan mendengarkan selama beberapa 
tahun awal setelah mereka menjadi beriman? Sering dibutuhkan bertahun-tahun sebelum 
mereka dianggap memenuhi syarat untuk memimpin dengan cara apa pun. Kami telah 
mengamati bahwa orang-orang terbaik untuk memimpin keluarga atau komunitas kepada 
iman yang menyelamatkan adalah orang dalam komunitas itu. Dan waktu terbaik bagi 
mereka untuk melakukan itu adalah ketika mereka baru datang kepada iman, sebelum 
mereka menciptakan pemisahan antara diri mereka sendiri dan komunitas itu. 
 
Pelipatgandaan melibatkan semua orang dan pelayanan terjadi di mana-mana. Orang dalam 
yang baru dan tidak berpengalaman lebih efektif daripada orang luar dewasa yang sangat 
terlatih. 
 
Dari: Memenangkan sebanyak mungkin. 
Menjadi: Fokus pada beberapa (atau satu) untuk memenangkan banyak orang. 
 
Dalam Lukas 10 Yesus berkata untuk menemukan sebuah rumah tangga yang akan 
menerima Anda. Jika ada orang damai di sana, mereka akan menerima Anda. Pada saat itu, 
jangan berpindah dari rumah ke rumah. Kita sering melihat pola ini diterapkan dalam 
Perjanjian Baru. Entah itu Kornelius, Zakheus, Lidia atau sipir penjara Filipi, orang ini 
kemudian menjadi katalisator utama bagi keluarga mereka dan komunitas yang lebih luas. 
Satu jaringan besar gerakan di lingkungan yang keras sebenarnya berfokus pada pemimpin 
suku atau pemimpin jaringan daripada pemimpin-pemimpin rumah tangga secara individu. 
 
Untuk memuridkan semua bangsa, kita tidak hanya membutuhkan lebih banyak ide bagus. 
Kita tidak hanya membutuhkan lebih banyak praktik-praktik yang mengasilkan buah. Kita 
membutuhkan perubahan paradigma. Perubahan-perubahan pola pikir yang disajikan disini 
mencerminkan berbagai segi dari perubahan tersebut. Sejauh kita menggumuli dan 
menerapkan salah satu perubahan pola pikir ini, kemungkinan besar kita akan menjadi lebih 



berbuah. Tetapi hanya kalau kita menerapkan seluruh paket – menggantikan DNA gereja 
tradisional dengan DNA GPJ – dapat kita berharap untuk dipakai oleh Allah dalam 
mengkatalisasi gerakan-gerakan bergenerasi, yang cepat berlipatganda dan jauh melebihi 
sumber daya kita sendiri. 
 

  



9. Kelompok-Kelompok Kecil yang Memiliki DNA Gerakan Pemuridan  
 

oleh Paul Watson19,20 

 
Kelompok, dan proses kelompok, adalah unsur strategis dari strategi kami untuk 
menanamkan Injil di seluruh dunia. Kurang menghargai kekuatan kelompok, dan pentingnya 
proses kelompok, adalah salah satu kesalahan terbesar yang bisa dilakukan oleh para 
penanam Injil. 
 

Memuridkan Kelompok  
 
Gunakan kelompok-kelompok yang sudah ada. Ada banyak manfaat untuk melibatkan 
kelompok-kelompok yang telah ada daripada memulai kelompok yang merupakan gabungan 
dari orang-orang dari suku-suku yang berbeda.21 Salah satunya adalah ketika Anda 
melibatkan kelompok-kelompok yang ada, Anda mengurangi banyak hambatan budaya yang 
memperlambat (atau menghentikan) proses kelompok. Keluarga memiliki struktur otoritas 
yang sudah ada. Kelompok afinitas yang mapan sudah memiliki pemimpin dan pengikut. 
Meskipun begitu, kelompok ini masih perlu dimuridkan. Dengan kata lain, mereka perlu 
diajari cara belajar Alkitab bersama-sama, bagaimana menemukan apa yang Tuhan katakan 
melalui Firman-Nya, bagaimana mengubah hidup mereka untuk menaati Firman Tuhan, dan 
bagaimana membagikan ayat-ayat Alkitab dengan teman dan keluarga. Inilah cara 
membangun DNA kelompok yang sehat. 
 
Tentukan DNA lebih awal. Kelompok menetapkan kebiasaan dan DNA untuk pertemuan 
dengan sangat cepat—pada pertemuan ketiga atau keempat. Kelompok sangat menentang 
perubahan setelah mereka menetapkan pola pertemuan mereka. Akibatnya, DNA kelompok 
harus ditetapkan selama pertemuan pertama Anda dengan kelompok. 
 
Membangun DNA melalui perbuatan. Anda tidak dapat memberi tahu orang DNA apa yang 
mereka butuhkan. Anda harus membuat mereka melakukan sesuatu, atau memikirkan 
berbagai hal dengan cara tertentu, yang mengarahkan mereka untuk membangun 

 
19 Diadaptasi dari sebuah artikel dalam majalah Mission Frontiers edisi November-Desember 2012 
www.missionfrontiers.org, hal. 22-25. 
20 Paul mendirikan Contagious Disciple Making (www.contagiousdisciplemaking.com) untuk membangun 
sebuah komunitas untuk para Pencetak Murid dan membina mereka saat mereka menerapkan prinsip-prinsip 
Gerakan Pemuridan di AS dan Canada. Dia adalah instruktur tetap untuk Perspectives on the World Christian 
Movement dan menulis bersama buku Contagious Disciple Making: Leading Others on a Spiritual Journey of 
Discovery (Pemuridan Menular: Memimpin Orang dalam Perjalanan Rohani Penemuan) dengan ayahnya, David 
Watson. 
21 Injil umumnya mengalir lebih cepat melalui kelompok-kelompok yang ada, seperti kelompok teman, 
keluarga, klub buku, kelompok pendaki gunung, kantor cabang sebuah perusahaan, tetangga, lingkaran teman-
teman sekolah menengah, perkumpulan mahasiswi, kelompok rajutan, dll. Namun, alih-alih memanen 
kekuatan lingkaran sosial yang ada, gereja secara historis berfokus pada penginjilan ekstraksi, memindahkan 
individu-individu dari kelompok relasional sosial yang ada dan mencangkokkan mereka ke dalam kelompok 
baru: yaitu gereja. Ketika ditempatkan dalam kelompok baru dengan sejumlah besar orang yang tidak mereka 
kenal, orang perlu waktu untuk merasa cukup nyaman untuk membuka dan berbagi (bagian penting dari 
proses pemuridan). Kemajuan kerajaan dapat terjadi lebih cepat ketika Injil ditanam, dengan DNA pemuridan 
yang sehat, dalam kelompok-kelompok sosial yang sudah ada. 

http://www.missionfrontiers.org/
http://www.contagiousdisciplemaking.com/


kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan ini menjadi DNA. Jika Anda membangun DNA dengan 
baik—melalui perbuatan, bukan perintah—maka kelompok akan mereplikasi DNA itu secara 
alami di lingkungan mereka dan di luarnya. Kita akan membicarakan hal ini lebih lanjut di 
bagian Proses Kelompok. 
 
Membangun DNA melalui pengulangan. DNA Kelompok adalah produk dari apa yang Anda 
lakukan, dan sering lakukan. Anda tidak dapat melakukan sesuatu sekali atau dua kali dan 
berharap hal itu menjadi DNA. 
 
Menetapkan DNA yang tepat. Ada DNA minimum yang diperlukan bagi kelompok-kelompok 
untuk mereplikasi melewati generasi pertama. Mari kita lihat setiap unsurnya. 
 
DNA apa yang Anda butuhkan untuk kelompok yang berlipat ganda dan menjadi jemaat 
yang menghasilkan? 
 
Doa 
Sama seperti doa adalah unsur penting dari gerakan, doa juga merupakan unsur penting 
dari kelompok. Dari pertemuan pertama, kami menanamkan doa dalam proses kelompok. 
Ingat, kami tidak pernah meminta orang yang terhilang untuk menundukkan kepala dan 
berdoa. Kami tidak menjelaskan apa itu doa. Kami tidak memiliki ceramah tentang doa 
menjadi bagian penting dari DNA kelompok. Sebaliknya, kami mengajukan pertanyaan 
sederhana, “Apa yang Anda syukuri hari ini?” Setiap orang dalam kelompok itu berbagi. 
Kemudian, setelah mereka memilih untuk mengikuti Kristus, kami berkata, “Kalian ingat 
bagaimana kita membuka setiap pertemuan dengan pertanyaan,“Apa yang Anda syukuri?” 
Sekarang, sebagai pengikut Kristus, kita berbicara dengan Tuhan dengan cara yang sama. 
Mari kita beri tahu Dia apa yang kita syukuri.” 
 
Syafaat 
Semua syafaat adalah doa, tetapi tidak semua doa adalah syafaat. Itulah sebabnya kami 
memisahkan doa syafaat dan doa sebagai bagian dari DNA kelompok yang berlipat ganda. 
Syafaat melibatkan berbagi keprihatinan dan tekanan pribadi serta keprihatinan dan 
tekanan orang lain. Sebuah pertanyaan sederhana, “Hal-hal apa yang membuat Anda 
tertekan minggu ini?” memperkenalkan unsur DNA ini kepada kelompok-kelompok orang 
yang terhilang. Sekali lagi, setiap orang berbagi. Setelah kelompok itu menjadi kelompok 
orang percaya yang dibaptis, kami berkata, “Dengan cara yang sama Anda membagikan hal-
hal yang membuat Anda tertekan, sekarang Anda dapat membagikan hal-hal yang sama 
kepada Allah. Mari kita lakukan hal itu sekarang.” 
 
Pelayanan  
David Watson mendefinisikan pelayanan sebagai, “Allah menggunakan umat-Nya untuk 
menjawab doa orang-orang yang terhilang dan yang diselamatkan.” Karena kelompok mana 
pun—yang terhilang atau yang diselamatkan—mempunyai kebutuhan, akan ada kelompok 
yang rindu untuk membuat perbedaan. Semua kebutuhan kelompok adalah senggolan kecil. 
Ajukan pertanyaan, “Ketika kita berbagi hal-hal yang membuat kita tertekan, apakah ada 
cara kita dapat saling membantu selama minggu mendatang?” Lanjutkan dengan, “Apakah 
Anda tahu seseorang di komunitas Anda yang membutuhkan pertolongan kita?” Sematkan 



DNA ini dari awal dan Anda tidak perlu kuatir memotivasi kelompok untuk mengubah 
komunitas mereka ketika mereka menjadi Kristen. 
 
Penginjilan/Replikasi 
Tahukah Anda bahwa orang yang terhilang dapat melakukan penginjilan? Ya, mereka bisa 
jika Anda membuatnya cukup sederhana. Penginjilan, pada intinya, adalah membagikan Injil 
kepada orang lain. Ketika melayani orang-orang yang terhilang, mereka tidak mengetahui 
seluruh Injil. Hal itu benar-benar tidak masalah. Kami hanya ingin mereka berbagi cerita 
yang baru saja mereka dengar dengan seseorang yang tidak ada dalam kelompok. Kami 
membuat mereka berpikir seperti ini dengan pertanyaan sederhana, “Siapa yang Anda kenal 
yang perlu mendengar cerita ini minggu ini?” 
 
Jika orang itu tertarik, daripada membawa mereka ke dalam kelompok yang ada, kami 
membiarkan orang yang terhilang pertama yang memulai satu kelompok dengan mereka, 
teman-teman mereka, dan keluarga mereka. Jadi orang yang terhilang pertama mengalami 
pembelajaran dalam kelompok awal mereka dan kemudian meniru pembelajaran yang sama 
dalam kelompok yang mereka mulai dengan teman mereka. 
 
Kami memiliki kelompok-kelompok yang memulai empat kelompok lain sebelum kelompok 
pertama menjadi kelompok orang percaya yang dibaptis. Dalam beberapa minggu setelah 
kelompok pertama dibaptis, kelompok lain mengambil keputusan untuk mengikuti Kristus 
dan juga dibaptis. 
 
Ketaatan 
Seperti yang saya katakan sebelumnya, ketaatan adalah unsur penting dari Gerakan 
Pemuridan. Ketaatan harus hadir bahkan di tingkat kelompok kecil, bahkan dengan 
kelompok orang yang terhilang. Untuk memperjelas, kami tidak memaksa kelompok orang-
orang yang terhilang, dan memerintahkan mereka serta berkata, “Kamu harus menaati ayat 
ini.” Sebaliknya, kami bertanya, “Jika Anda percaya ayat ini dari Tuhan, apa yang harus Anda 
ubah dalam hidup Anda?” Ingat, mereka belum percaya kepada Tuhan, jadi kata “jika” 
benar-benar dapat diterima. 
 
Ketika mereka memilih untuk mengikuti Kristus, Anda mengubah pertanyaan tersebut, 
sangat sedikit, “Karena Anda percaya ini dari Tuhan, apa yang akan Anda ubah dalam hidup 
Anda?” Karena mereka telah menanyakan pertanyaan ini selama ini, orang percaya baru 
tidak bergumul dengan gagasan bahwa mereka perlu menaati Firman Allah; bahwa Firman 
Tuhan menuntut sesuatu dari mereka; bahwa Firman Tuhan mengharuskan mereka untuk 
berubah. 
 
Akuntabilitas 
Membangun akuntabilitas ke dalam DNA kelompok dimulai pada pertemuan kedua. Lihatlah 
kelompok itu dan tanyakan, “Kalian berkata bahwa kalian akan membantu (isi bagian yang 
kosong) minggu ini. Bagaimana hasilnya?” Juga tanyakan, “Beberapa dari Anda 
mengidentifikasi hal-hal yang perlu diubah dalam hidup Anda. Apakah Anda melakukan 
perubahan itu? Bagaimana hasilnya?” Jika mereka tidak melakukan apa-apa, dorong mereka 
untuk mencobanya kali ini dan bersiap untuk membagikan apa yang terjadi pada saat Anda 



berkumpul bersama berikutnya. Tekankanlah bahwa adalah penting bagi kelompok untuk 
merayakan pencapaian semua orang. 
 
Awalnya, hal ini akan mengejutkan semua orang. Mereka tidak akan mengharapkannya. 
Namun, pada pertemuan kedua beberapa orang akan siap. Setelah pertemuan ketiga, 
semua orang akan tahu apa yang akan terjadi dan akan siap. Jelas, praktik ini berlanjut 
setelah semua orang dibaptis. 
 
Penyembahan 
Anda tidak dapat meminta orang yang terhilang untuk menyembah Tuhan yang belum 
mereka percayai. Anda tidak harus memaksa mereka untuk berbohong dengan 
menyanyikan lagu-lagu yang tidak mereka percayai. Akan tetapi, menanam benih-benih 
penyembahan ke dalam DNA kelompok adalah mungkin. 
 
Ketika mereka berbicara tentang hal-hal yang mereka syukuri, hal itu akan menjadi 
penyembahan. Ketika mereka berbicara tentang perubahan yang mereka buat dalam hidup 
mereka ketika mereka menanggapi Firman Allah, hal itu akan menjadi penyembahan. Ketika 
mereka merayakan perbedaan yang mereka buat di komunitas mereka, hal itu akan menjadi 
penyembahan. 
 
Lagu-lagu penyembahan bukan lagi menjadi inti pemujaan. Penyembahan adalah produk 
dari hubungan dengan Tuhan. Menyanyikan lagu-lagu pujian adalah salah satu ungkapan 
sukacita yang dibawa oleh hubungan kita dengan Tuhan. Ya, pada akhirnya mereka akan 
menyanyikan pujian. Namun, DNA untuk penyembahan disematkan jauh sebelum mereka 
mulai bernyanyi. 
 
Firman Tuhan  
Firman Tuhan adalah pusat dari pertemuan itu. Kelompok membaca Firman Tuhan, 
membahas Firman, saling berlatih menghafal Firman, dan didorong untuk menaati Firman. 
Firman bukanlah sekedar menolong seorang guru. Firman adalah gurunya. Kita akan 
membahas hal ini lebih lanjut di unsur DNA Kelompok berikutnya. 
 
Penemuan 
Ketika melayani orang yang terhilang, kita harus menghindari peran menjelaskan Firman. 
Jika kita melakukannya, kita menjadi otoritas ketimbang membiarkan Firman yang menjadi 
otoritas. Jika kita adalah otoritas, replikasi dibatasi oleh kapasitas kepemimpinan kita dan 
waktu yang kita miliki untuk mengajar setiap kelompok. Akibatnya, mengalihkan Firman 
yang menjadi otoritas ke guru yang menjadi otoritas, akan menghalangi kelompok untuk 
meniru apa yang seharusnya ditiru. 
 
Hal ini adalah perubahan yang sulit dilakukan. Kita suka mengajar. Mengajar membuat kita 
merasa baik. Kita tahu jawabannya dan ingin berbagi pengetahuan itu dengan orang lain. 
Tetapi jika kita ingin memuridkan orang-orang yang mencari jawaban atas pertanyaan 
mereka di dalam Firman dan Roh Kudus, kita tidak bisa menjadi orang yang menjawab. Kita 
harus membantu mereka menemukan apa yang Tuhan katakan kepada mereka dalam 
Firman-Nya. 
 



Untuk memperkuat gagasan ini, kami menyebut orang luar yang memulai kelompok sebagai 
“fasilitator.” Mereka memfasilitasi penemuan daripada mengajar. Tugas mereka adalah 
mengajukan pertanyaan yang membuat orang terhilang mempelajari Firman. Setelah 
mereka membaca sebuah perikop, mereka bertanya, “Apa yang kita pelajari tentang Allah 
dalam perikop ini?” Dan, “Apa yang kita pelajari tentang manusia dalam perikop ini?” Dan, 
“Jika Anda percaya ini dari Allah, apa yang akan Anda ubah dalam cara hidup Anda? 
 
Proses penemuan sangat penting untuk replikasi. Jika kelompok tidak belajar untuk berdasar 
pada Firman dan mengandalkan Roh Kudus untuk menjawab pertanyaan mereka, mereka 
tidak akan bertumbuh seperti seharusnya dan mereka tidak akan meniru banyak, atau 
bahkan tidak sama sekali. 
 
Koreksi Kelompok 
Sebagian besar pemimpin kelompok dan pemimpin jemaat kami tidak memiliki pelatihan 
kelembagaan alkitabiah. Ketika orang-orang mendengar hal ini, mereka bertanya, 
“Bagaimana dengan bid'ah? Bagaimana Anda menjaga agar kelompok Anda tidak menjadi 
sesat?” Ini adalah pertanyaan yang bagus. Sebagai pemimpin, kita harus menanyakan 
pertanyaan ini. 
 
Pertama-tama, semua kelompok memiliki kecenderungan untuk sesat pada awalnya. 
Mereka tidak tahu segalanya tentang Firman Tuhan. Mereka sedang dalam proses 
menemukan Tuhan yang menggerakkan mereka dari ketidaktaatan ke ketaatan, tetapi tidak 
mungkin bagi mereka untuk mengetahui segala sesuatu dari awal. Ketika kelompok itu 
membaca Firman lebih banyak bersama, ketika mereka menemukan lebih banyak tentang 
bagaimana Tuhan ingin punya hubungan dengan mereka, mereka menjadi kurang sesat. Hal 
ini adalah bagian dari pemuridan. 
 
Jika kita melihat mereka melenceng jauh dari Firman, kita akan segera memperkenalkan 
perikop baru dan membimbing mereka melalui Metode Penemuan tentang perikop itu. 
(Perhatikan bahwa saya tidak mengatakan “mengajar” atau “mengoreksi.” Roh Kudus akan 
menggunakan Firman untuk mengoreksi perilaku mereka. Mereka hanya perlu diarahkan ke 
perikop yang benar.) Setelah mereka melalui pelajaran tambahan, mereka mengetahui apa 
yang perlu mereka lakukan. Lebih penting lagi, mereka benar-benar melakukannya. 
 
Kedua, kita perlu menyadari bahwa bid’ah biasanya dimulai dengan pemimpin yang sangat 
karismatik (saya mengacu pada karisma, bukan denominasi!), yang punya pendidikan, yang 
mengajar kelompok itu apa yang dikatakan Alkitab dan apa yang harus mereka lakukan 
untuk menaatinya. Dalam hal ini, kelompok menerima apa yang dikatakan pemimpin dan 
tidak pernah memeriksanya dalam konteks Firman Tuhan. 
 
Kami mengajar kelompok untuk membaca perikop itu dan memeriksa bagaimana setiap 
anggota kelompok menanggapi bagian itu. Kelompok diajari untuk mengajukan pertanyaan 
sederhana, “Di mana Anda melihat hal itu dalam perikop ini?” Ketika seseorang membuat 
pernyataan ketaatan yang aneh, kelompok itu mengajukan pertanyaan ini. Ketika seseorang 
menambahkan hal lain saat mereka menceritakan kembali perikop itu, kelompok itu 
mengajukan pertanyaan ini. Pertanyaan ini memaksa semua anggota kelompok untuk fokus 
pada perikop yang ada dan menjelaskan wawasan dan ketaatan mereka. 



 
Fasilitator memodelkan koreksi kelompok. Mereka juga memodelkan fokus pada bacaan 
yang ada. 
 
Imamat Orang Percaya 
Orang-Orang Percaya Baru dan Yang Belum Percaya perlu menyadari bahwa tidak ada 
perantara yang berdiri di antara mereka dan Kristus. Kita harus menanamkan DNA yang 
menghilangkan hambatan dan perantara yang dirasakan. Itulah sebabnya Firman harus 
menjadi pusat. Itulah sebabnya orang luar memfasilitasi daripada mengajar. Itulah sebabnya 
kelompok itu diajar untuk mengoreksi diri berdasarkan apa yang dikatakan Firman. 
 
Ya, pemimpin akan muncul. Mereka harus muncul. Itu alami. Tetapi kepemimpinan 
diidentifikasi oleh fungsi-fungsi yang menentukan peran. Pemimpin bukanlah kelas rohani 
yang berbeda atau status khusus. Bahkan, para pemimpin akan memberi 
pertanggungjawaban yang lebih tinggi, tetapi pertanggungjawaban mereka tidak memberi 
mereka status khusus. 
Jika DNA untuk Imamat orang percaya tidak ada, Anda tidak akan pernah memiliki jemaat. 
Proses pemuridan harus menetapkan DNA ini. 
 
Dengan menggunakan praktik-praktik penting ini dalam pertemuan kelompok, kita telah 
melihat orang-orang yang tidak percaya menjadi murid Yesus yang taat yang terus membuat 
banyak murid dan merintis kelompok-kelompok baru yang menjadi jemaat-jemaat.  
  



10. Esensi Nyata Membantu Kelompok Menjadi Jemaat: Empat 
Bantuan dalam GPJ 

 
oleh Steve Smith22 

 

Beranjak dari Kelompok Menjadi Jemaat  
 
Dalam Gerakan Perintisan Jemaat (GPJ), kami menyediakan banyak waktu untuk 
menemukan orang-orang damai, memenangkan mereka dan rumah tangga mereka, 
mengelompokkan mereka dan memuridkan mereka. 
 
Tetapi di mana jemaat cocok dengan campuran ini? Kapan kelompok-kelompok ini menjadi 
jemaat? Orang-orang percaya baru harus dikumpulkan ke dalam jemaat. Ini adalah desain 
Allah dari awal sejarah. Hidup dalam komunitas sebagai jemaat adalah cara Raja untuk 
memperlengkapi umat-Nya – untuk menjadi apa yang seharusnya mereka jadi dan 
melakukan apa yang harus mereka lakukan. 
 
Setiap pendekatan GPJ harus secara sengaja membentuk kelompok-kelompok ke dalam 
jemaat-jemaat pada tahap kunci dalam proses pemuridan awal. Menjadi jemaat adalah 
tonggak penting dalam proses Gerakan Perintisan Jemaat. 
 
Tidak semua kelompok menjadi jemaat. Terkadang mereka menjadi sel berbasis rumah dari 
jemaat yang lebih besar tetapi masih menjalankan fungsi Tubuh Kristus. Soal penting adalah 
untuk membantu orang percaya baru menjadi bagian dari Tubuh Kristus dalam bentuk yang 
dapat direproduksi yang sesuai dengan komunitas mereka. 
 
Dua pedoman yang mengatur jemaat-jemaat GPJ:  

 
ALKITABIAH: Apakah model ini dan/atau setiap aspek jemaat konsisten dengan Firman? 
 
Tidak ada model alkitabiah standar tentang jemaat yang seharusnya. Kita melihat banyak 
contoh model yang diadaptasi secara budaya di dalam Alkitab. Dalam GPJ, kami tidak 
mengusulkan hanya satu model jemaat sebagai satu-satunya model alkitabiah. Banyak 
model jemaat bisa menjadi alkitabiah. Jadi pertanyaannya adalah: “Apakah model ini (dan 
unsur-unsurnya) konsisten dengan pengajaran Firman Allah?” 
 
 
 
 
 
DAPAT DIREPRODUKSI SECARA BUDAYA: Apakah model jemaat ini sesuatu yang dapat 
dirintis dan diorganisasi oleh orang percaya baru? 
 

 
22Diedit dari sebuah artikel yang awalnya diterbitkan di majalah Mission Frontiers edisi September-Oktober 
2012, www.missionfrontiers.org, hlm. 22-26. 
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Karena banyak model jemaat dapat dengan setia melayani pengajaran Fiman, pertanyaan 
sekunder menjadi: “Yang mana yang paling cocok dengan budaya dan dapat ditiru dengan 
baik di komunitas kita?” Pedoman umum adalah: “Bisakah seorang baru-baru percaya 
memulai dan mengatur jemaat seperti itu?” Jika tidak, perintisan jemaat hanya akan 
dilakukan oleh beberapa individu yang sangat terlatih. 
 
Dengan mempertimbangkan dua pedoman ini, pendekatan-pendekatan GPJ membantu 
orang percaya merintis jemaat-jemaat sederhana yang memungkinkan para murid untuk 
setia mengikuti Yesus sebagai tubuh Kristus. Saat memulai GPJ, demi menjangkau semua 
yang terhilang, kami menganjurkan jemaat-jemaat GPJ yang relevan dan dapat direproduksi. 
Jemaat jenis itu perlu menekankan pertemuan jemaat-jemaat yang lebih kecil di lokasi yang 
mudah ditemukan. Hal ini mungkin termasuk rumah, kantor, kedai kopi, dan taman 
daripada lokasi yang mahal untuk dibeli atau dibangun. 
 

Empat Bantuan untuk Mendapatkan Jemaat 
 
Saya sedang melatih sekelompok pekerja di Asia Tenggara ketika kami membahas topik 
tentang membantu kelompok-kelompok kecil (misalnya Kelompok belajar Alkitab) benar-
benar menjadi jemaat. Para pekerja dalam konteks ini bergumul untuk merintis jemaat, 
apalagi meraih tujuan yang lebih besar dari Gerakan Perintisan Jemaat (CPM). Saya 
membawa mereka melalui serangkaian empat bantuan dalam proses perintisan jemaat—
suatu latihan yang benar-benar sederhana, tetapi bertujuan dalam melahirkan komunitas-
komunitas iman yang otentik. 
 
Tidaklah sulit merintis jemaat-jemaat yang dapat menghasilkan jika Anda memiliki proses 
yang jelas dalam penginjilan dan pemuridan Anda. Tujuan yang jelas sangat penting. Anda 
harus memiliki pelajaran yang jelas dalam pemuridan awal Anda, yang membantu 
sekelompok orang percaya secara sadar menjadi sebuah jemaat. Untuk mendirikan jemaat 
yang akan merintis jemaat baru, kami telah menemukan empat praktik berikut ini sangat 
membantu. 
 
1. Mengetahui apa yang ingin Anda capai: DEFINISI JELAS tentang kapan suatu kelompok 
menjadi jemaat.  
 
Sulit untuk merintis sebuah jemaat jika Anda tidak memiliki pemikiran yang jelas kapan 
suatu kelompok beralih dari menjadi kelompok sel atau kelompok belajar Alkitab menjadi 
sebuah jemaat. 
 
Skenario: Suatu kelompok telah bertemu secara independen dari gereja mana pun selama 
tiga bulan. Mereka memiliki ibadah yang luar biasa dan pelajaran Alkitab yang menyentuh 
hati. Mereka mendengarkan Firman dan berusaha mematuhi apa pun yang dikatakannya. 
Mereka membuat rencana untuk mengunjungi panti jompo untuk melayani kebutuhan 
orang-orang di sana. Apakah mereka sebuah jemaat? 
 
Mungkin tidak ada cukup informasi di sana untuk Anda putuskan. Apakah itu jemaat atau 
kelompok pembelajaran Alkitab yang hebat? Jika definisi Anda tentang kapan suatu 
kelompok menjadi jemaat tidak jelas, Anda mungkin tergoda untuk menyebut kelompok ini 



sebuah jemaat. Langkah pertama dalam merintis jemaat adalah memiliki definisi yang jelas 
tentang apa jemaat itu—unsur-unsur penting dasar dari sebuah jemaat. Kami memulai 
kelompok-kelompok pelatihan kecil yang berniat dari awal untuk menjadi jemaat. 
 
Kisah Para Rasul memberikan contoh nyata yang dapat membantu di sini: 
Kegiatan: Baca Kisah Para Rasul 2:36-47. Cobalah untuk tidak membuat hal-hal terlalu rumit. 
Ringkaslah, apa yang membuat kelompok ini sebuah jemaat? 
 
Tuliskan jawaban Anda. 
 
Berikut adalah contoh definisi jemaat yang dibuat dari perikop Kisah Para Rasul 2. Hal itu 
menekankan sepuluh unsur dari PKP jemaat: Perjanjian, Karakteristik, dan Pemimpin Peduli. 
 

• Perjanjian (1): sekelompok orang percaya yang dibaptis (2) [Mat.18: 20; Kisah Para 
Rasul 2:41] yang mengakui diri mereka sebagai tubuh Kristus dan berkomitmen 
untuk bertemu bersama secara teratur [Kisah Para Rasul 2:46] 

• Karakteristik: mereka secara teratur tinggal di dalam Kristus melalui karakteristik 
jemaat: 

• Firman (3): Mempelajari dan menaati Alkitab sebagai yang berotoritas 

• Perjamuan Tuhan atau Komuni (4) 

• Persekutuan (5): saling mengasihi satu sama lain 

• Termasuk memberikan persembahan (6) untuk memenuhi kebutuhan dan melayani 
orang lain  

• Doa (7) 

• Pujian (8): apakah diucapkan atau dinyanyikan 

• Mereka menjalankan komitmen untuk membagikan Injil (penginjilan) (9) 

• Pemimpin Peduli (10): Ketika jemaat berkembang, para pemimpin ditunjuk sesuai 
dengan standar Alkitab (Titus 1:5-9) dan menjalankan tanggung jawab bersama, 
termasuk memuridkan jemaat. 
 

Demi perintisan jemaat, PKP berada di urutan prioritas. Yang paling penting adalah 
“Perjanjian.” Kelompok melihat dirinya sebagai jemaat (identitas) dan telah membuat 
komitmen (perjanjian) untuk mengikuti Yesus bersama. Hal ini tidak berarti mereka harus 
memiliki perjanjian tertulis. Mereka hanya membuat langkah sadar untuk menjadi jemaat. 
Banyak kali sebuah jemaat akan memberikan dirinya nama untuk menandakan langkah ini. 
 
Bagian kedua dari definisi adalah “Karakteristik.” Suatu kelompok dapat menyebut dirinya 
jemaat, tetapi jika tidak memiliki karakteristik dasar jemaat, itu sebenarnya bukan jemaat. 
Jika seekor binatang menggonggong, mengibaskan ekornya dan berjalan dengan empat kaki, 
Anda bisa menyebutnya bebek, tetapi itu benar-benar seekor anjing. 
 
Akhirnya, sebuah jemaat yang sehat akan dengan cepat mengembangkan “Pemimpin 
Peduli” asli (budaya lokal). Sebuah jemaat mungkin ada sebelum para pemimpin ini 
berkembang. Kami melihat contoh yang bagus tentang ini di akhir perjalanan pertama 
Paulus. Dalam Kisah Para Rasul 14:21-23, Paulus dan Barnabas mengunjungi jemaat-jemaat 
yang telah mereka dirikan pada minggu-minggu dan bulan-bulan sebelumnya dan menunjuk 



para penatua untuk mereka pada saat ini. Untuk kesehatan jangka panjang jemaat-jemaat, 
para pemimpin yang peduli harus diangkat dari dalam. 
 
Langkah pertama dalam merintis jemaat adalah: Mengetahui apa yang Anda coba capai dan 
memiliki definisi yang jelas tentang kapan suatu kelompok menjadi sebuah jemaat. 
 
2. Ketika Anda memulai kelompok pelatihan, MODELKAN dari awal bagian-bagian 
kehidupan jemaat yang disebutkan di atas. 
 
Seorang perintis jemaat mengalami kesulitan membantu kelompok-kelompok yang ia latih 
untuk menjadi jemaat. Ketika dia menjelaskan kepada saya kelompok pelatihannya, 
prosesnya terdengar seperti pengalaman kelas yang steril. Ketika kelompok bekerja melalui 
pelajaran, mereka menerima pengetahuan tetapi tidak kehangatan. Di ruang kelas ini dia 
mengajar mereka untuk memulai sesuatu yang berbeda di rumah mereka. Dia memodelkan 
sesuatu yang berbeda dari apa yang dia harapkan akan mereka lakukan. Saya menyarankan 
agar dia mengubah pertemuan pelatihannya menjadi format yang mirip dengan apa yang 
dia inginkan dari jemaat. Hal ini akan membuat lebih mudah bagi kelompok-kelompok untuk 
benar-benar menjadi jemaat-jemaat. 
 
Cara termudah untuk mentransisikan kelompok kecil baru ke dalam jemaat adalah mulai 
hidup sebagai jemaat dan menjadi model jemaat dari pertemuan pertama. Dengan begitu, 
ketika Anda mendapatkan pelajaran pemuridan tentang jemaat, Anda telah mengalaminya 
bersama. Misalnya, dalam setiap pertemuan mulai minggu pertama, T4T23 menggunakan 
proses pemuridan tiga pertiga. Hal ini melibatkan melihat ke belakang untuk mengevaluasi 
minggu sebelumnya, melihat ke atas untuk menerima lebih banyak dari Tuhan, dan melihat 
ke depan untuk mematuhi dan melayani Dia dengan setia. Tiga pertiga ini memasukkan 
unsur-unsur dasar jemaat seperti penyembahan, doa, Firman, persekutuan, penginjilan, 
pelayanan, dll. 
 
Usahakan sebaik mungkin, mulai dari pertemuan kelompok kecil pertama, untuk 
mencontohkan bentuk jemaat yang Anda inginkan nantinya. Pelajaran tentang jemaat 
seharusnya tidak mengejutkan. Anda tidak ingin menghabiskan 4-5 minggu bersama sebagai 
“kelas” dan kemudian mengumumkan: “Hari ini kita akan memiliki pelajaran tentang jemaat 
dan menjadi sebuah jemaat,” dan sepenuhnya mengubah cara pertemuan Anda. Menjadi 
jemaat harus menjadi langkah alami berikutnya dalam proses pertemuan bersama. 
 
3. Pastikan Anda memiliki PELAJARAN KHUSUS (ATAU PELAJARAN-PELAJARAN) TENTANG 
JEMAAT dan peraturannya dalam pemuridan awal Anda. 
 
Anda harus memiliki definisi alkitabiah yang jelas tentang jemaat dan memodelkan 
pertemuan-pertemuan seperti jemaat selama setiap pertemuan kelompok kecil. Jika Anda 
melakukannya, akan mudah untuk membantu kelompok menjadi sebuah jemaat ketika 

 
23 T4T adalah satu pendekatan GPJ. Lihat T4T: Sebuah Re-Revolusi Pemuridan oleh Steve Smith dengan Ying 
Kai, WIGTake Resources, 2011. Bagian dari artikel ini diadaptasi dari bab 16 dari buku itu. Buku ini tersedia 
di http://www.churchplantingmovements.com/ dan di Amazon’s Kindle (http://www.amazon.com/T4T-A-
Discipleship-Re-Revolution-ebook/dp/B005OS3PK0/ref=sr_1_fkmr0_1?ie=UTF8&qid=1346447783&sr=8-1-
fkmr0&keywords=T4T%3A+A+Discipleship+Re-Revolution). 
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http://www.amazon.com/T4T-A-Discipleship-Re-Revolution-ebook/dp/B005OS3PK0/ref=sr_1_fkmr0_1?ie=UTF8&qid=1346447783&sr=8-1-fkmr0&keywords=T4T%3A+A+Discipleship+Re-Revolution


Anda melalui pelajaran “jemaat” dalam pemuridan jangka pendek Anda. Jika Anda ingin 
kelompok-kelompok yang menjadi jemaat dan mendirikan jemaat, masukkan satu atau dua 
pelajaran tentang menjadi jemaat sekitar sesi empat atau lima. Pastikan ini adalah sesuatu 
yang anggota kelompok dapat patuhi dan sampaikan kepada kelompok yang mereka rintis. 
 
Pikirkan tujuan spesifik ketika Anda mengikuti pelajaran jemaat: Minggu ini kita akan 
berkomitmen untuk menjadi jemaat dan akan menambahkan karakteristik yang hilang dari 
jemaat. 
 
Misalnya, ketika sebuah kelompok melewati pelajaran tentang jemaat, satu dari dua hal 
yang biasanya terjadi: 
 
1 Langkah: Suatu kelompok mengakui bahwa dirinya sudah jemaat dan mempraktikkan 
karakteristik jemaat. Pada titik ini dibutuhkan langkah terakhir dengan berkomitmen untuk 
menjadi jemaat bersama (memperoleh identitas dan perjanjian). 
2 Langkah: Lebih sering, suatu kelompok mengakui bahwa ia kekurangan unsur-unsur 
jemaat. Dibutuhkan dua langkah sadar untuk maju ke 1) menambahkan unsur-unsur itu 
(mis. Perjamuan Tuhan, persembahan) dan kemudian 2) berkomitmen untuk menjadi 
jemaat bersama (perjanjian). 
 

4. Gunakan PETA KESEHATAN JEMAAT untuk membantu kelompok mengevaluasi apakah 
mereka memiliki semua unsur kehidupan jemaat. 
 
Alat diagnostik hebat yang disebut Pemetaan Kesehatan Jemaat (atau Lingkaran Jemaat) 
dapat digunakan dengan suatu kelompok, atau pemimpin suatu kelompok atau jaringan 
kelompok, untuk membantu mereka menentukan apakah kelompok itu adalah sebuah 
jemaat. Alat ini membantu mereka menemukan kelemahan dan memperbaikinya. Alat ini 
juga membantu mereka melihat kelompok mana yang mungkin belum menjadi jemaat. 
 
GPJ biasanya melakukan ini dengan membuat jemaat melingkari pelajaran tentang jemaat. 
Setelah sebuah kelompok kecil mengidentifikasi unsur-unsur dasar sebuah jemaat dari Kisah 
Para Rasul 2 (mereka biasanya menghasilkan sekitar sepuluh), mereka menggambar simbol 
untuk mereka dan mengevaluasi apakah kelompok mereka mempraktikkannya atau tidak24. 
Pelajaran jemaat membuat aplikasi berikut: 
 
Sebagai kelompok, di atas kertas kosong, gambarkan lingkaran garis putus-putus yang 
mewakili kelompok Anda sendiri. Di atasnya, tuliskan 3 angka: angka yang secara teratur 
hadir (tongkat), jumlah yang percaya kepada Yesus (salib) dan jumlah yang dibaptis setelah 
percaya (air). 
 
Jika kelompok Anda telah berkomitmen untuk menjadi sebuah jemaat, buatlah garis putus-
putus menjadi padat.25 Lalu letakkan ikon yang mewakili setiap unsur yang tersisa di dalam 
atau di luar lingkaran. Jika kelompok secara teratur mempraktikkan unsur-unsur itu sendiri, 

 
24 Menjaga ikon-ikon ini sederhana dan bersahaja membuat proses ini dapat direproduksi oleh semua orang! 
Ikon-ikon ini mudah diadaptasi untuk konteks Anda. 
25 Kami membuat garis ini padat bahkan jika mereka belum mempunyai semua karakteristik karena itu 
berkonotasi niat.  



letakkan di dalam. Jika kelompok tidak mempraktikkannya, atau menunggu orang luar 
datang melakukannya, letakkan di luar lingkaran. 
 
SIMBOL: 
 

 

 

1. Perjanjian -- garis padat bukan garis putus-putus 
2. Baptisan - air  
3. Firman – buku 
4. Perjamuan Tuhan atau Komuni – sebuah gelas 
5. Persekutuan – hati 
6. Memberi & Pelayanan - tanda uang  
7. Doa – tangan-tangan yang berdoa 
8. Pujian – tangan-tangan yang terangkat 
9. Penginjilan -- satu teman berpegangan tangan dengan teman yang dipimpinnya 

kepada iman 
10. Pemimpin -- dua wajah tersenyum 

 
Akhirnya, Anda bisa memberi nama jemaat Anda. Ini membantu Anda membangun identitas 
sebagai jemaat di komunitas Anda. Ingatlah bahwa tujuan Anda adalah untuk 
mengembangkan Gerakan Perintisan Jemaat multi-generasi ke generasi ke-4 dan 
seterusnya. Jadi memasukkan nomor generasi membantu Anda melihat di mana Anda 
berada dalam melihat Allah memulai gerakan di komunitas Anda. 
 
Pada titik ini, cukup mudah untuk melihat apa yang menghalangi kelompok untuk benar-
benar menjadi sebuah jemaat. Meskipun mereka mungkin kekurangan sesuatu, Anda 
sekarang melihat cara untuk mengubah kelompok ini menjadi jemaat, dan mereka juga 
melihatnya! Proses yang sangat memberdayakan dan praktis ini memungkinkan kelompok 
dengan penuh doa bertukar pikiran tentang cara menambahkan setiap unsur ke dalam 
lingkaran. Ini menjadi rencana aksi yang jelas untuk kelompok. 
 

Generasi Jemaat-Jemaat 
 



Anda harus melatih para murid yang Anda latih untuk dengan sengaja membantu kelompok 
menjadi jemaat. Hal ini harus terjadi pada tahap kunci dalam proses pemuridan jangka 
pendek dengan memiliki pelajaran khusus tentang menjadi jemaat. Pemetaan kesehatan 
jemaat juga dapat membantu Anda dalam proses itu. Kemudian menjadi sebuah jemaat 
akan menjadi langkah alami dalam proses pemuridan. Dan Anda akan melewati tonggak 
utama menuju Gerakan Perintisan Jemaat. Betapa menggairahkan ketika banyak generasi 
orang percaya membentuk kelompok-kelompok orang percaya baru mereka menjadi 
jemaat-jemaat pada sekitar pertemuan keempat atau kelima! Ketika hal ini terjadi selama 
empat generasi jemaat baru, Gerakan Perintisan Jemaat muncul! 
 
Jika Anda tidak memiliki pelajaran jemaat atau proses yang direproduksi secara sengaja 
untuk mengubah suatu kelompok menjadi jemaat, maka harapkan sangat sedikit jemaat 
baru! 
 
Jika Anda memasukkan proses perintisan jemaat sederhana dengan pelajaran jemaat sejak 
dini, maka Anda dapat mengharapkan generasi baru jemaat-jemaat! 
 
Ini mungkin bukan proses yang Anda kenal. Ini mungkin menantang paradigma pelayanan 
Anda, tetapi jangan takut untuk mengorbankan paradigma kita demi melihat kerajaan 
Tuhan datang! Ini adalah proses yang menolong untuk membantu kita kembali ke revolusi 
pemuridan asli dari Kitab Kisah Para Rasul. Ini adalah proses yang menolong untuk 
membantu kita kembali ke beberapa gerakan yang lebih eksplosif dalam sejarah. Itu adalah 
proses untuk membantu kita bekerja sama lebih penuh dengan Roh Allah. 
Kesederhanaan dan tujuan dari proses ini berarti bahwa setiap orang percaya, yang 
diberdayakan oleh Roh, dapat menjadi perintis jemaat. Jemaat-jemaat tidak dimaksudkan 
untuk berkembang biak hanya di seluruh lanskap bidang misi. Mereka harus dan sedang 
berkembang di rumah, pusat komunitas, sekolah, taman dan kedai kopi di seluruh dunia. 
Semoga kerajaan-Nya datang! 

 
Menggunakan Empat Bantuan dengan Tim dari Asia Tenggara 

 
Ketika saya bekerja melalui empat bantuan dengan tim di Asia Tenggara, kami datang ke 
Bantuan keempat, pemetaan kesehatan jemaat, atau “lingkaran jemaat,” singkatnya. Saya 
memanggil salah satu pekerja yang memiliki masa kerja lebih lama ke papan tulis. Saya 
memintanya untuk menggambarkan satu kelompok kecil orang percaya ke kelas. Sewaktu 
dia menggambarkan kelompok pembelajaran Alkitab ini, saya mewakilinya dengan lingkaran 
garis putus-putus di papan tulis. Melalui Kisah Para Rasul 2:37-47, saya memintanya untuk 
menilai mana unsur-unsur dari jemaat Kisah Para Rasul awal yang terjadi secara teratur 
dalam kelompok kecil ini. Jika suatu unsur terjadi, kami menggambar simbol yang 
mewakilinya di dalam lingkaran. Jika hal itu hilang, kami menggambarnya di luar lingkaran. 
 
Ketika kami semua melangkah mundur untuk menilai status kelompok ini menjadi jemaat, 
diagram menunjukkan beberapa kelemahan yang jelas. Kelompok itu tidak mempraktikkan 
Perjamuan Tuhan dan mereka juga tidak memberi untuk memenuhi kebutuhan. Simbol 
untuk kedua unsur ini digambar di luar lingkaran garis putus-putus. Saya menggambar 
sebuah panah dari Perjamuan Kudus ke bagian dalam lingkaran dan bertanya kepada rekan 
saya, “Apa yang diperlukan kelompok ini untuk mulai berlatih Perjamuan Tuhan?” Pekerja 



itu berpikir sejenak. Dia kemudian mengatakan bahwa ketika dia kembali ke tempat 
pelayanannya, dia dapat dengan mudah melatih pemimpin kelompok bagaimana 
menerapkan Perjamuan Tuhan minggu berikutnya. Ketika kolega itu memberikan jawaban, 
saya merangkumnya di sepanjang panah sebagai rencana aksi. 
 
Saya melakukan hal yang sama dengan memberi, menggambar panah ke bagian dalam 
lingkaran. Setelah kami bertukar pikiran tentang rencana aksi untuk mempraktikkannya, 
saya juga menulis rencana aksi ini pada panah. 
 
Akhirnya, saya sampai pada pertanyaan inti: “Apakah kelompok kecil ini melihat dirinya 
sebagai sebuah jemaat?” Setelah beberapa pemikiran, pekerja itu memutuskan mereka 
tidak melihat diri mereka sebagai sebuah jemaat. Saya menyarankan bahwa jika kelompok 
itu dapat berkomitmen untuk menjadi jemaat, mereka akan memiliki identitas sebagai 
jemaat dan benar-benar menjadi jemaat. Jika hal itu terjadi, maka kita akan mewarnai 
lingkaran bertitik sebagai lingkaran garis padat. Saya bertanya kepada pekerja apa yang 
diperlukan untuk membantu kelompok mengambil langkah itu. Dia merasa bahwa dua hal 
akan menyelesaikan transisi mereka dari kelompok penjangkauan ke jemaat yang asli. 
Pertama, membawa mereka melalui pelajaran dari Kisah Para Rasul 2:37–47, kemudian 
membantu mereka membuat perjanjian yang tegas kepada Allah dan satu sama lain. Saya 
menulis rencana aksi ini pada lingkaran garis putus-putus yang mewakili kelompok. 
 
Dengan gembira pekerja dan kelompok itu melihat tiga rencana aksi besar di papan tulis. 
Semuanya sangat mungkin. Bahkan, pekerja itu berencana melakukan hal-hal ini minggu 
depan dengan dua kelompok kecil yang hampir identik. Pekerja ini, melayani di lokasi 
terpencil, gemetar karena kegembiraan. Selama lebih dari tujuh tahun, dia dan keluarganya 
telah bekerja untuk membagikan injil secara luas. Mereka telah melatih mitra nasional dan 
memuridkan orang percaya baru ke dalam kelompok. Sementara itu mereka merindukan 
jemaat pertama yang akan dimulai di antara kelompok orang ini. Sekarang melalui langkah 
sederhana, namun berfokus dan terarah, mereka akan menyaksikan kelahiran jemaat-
jemaat pertama! 
 
Saya melihat pekerja ini lagi minggu lalu, lebih dari setahun setelah acara pelatihan itu. 
Tidak hanya kelompok-kelompok ini menjadi jemaat-jemaat. Mereka sekarang membantu 
kelompok-kelompok baru lainnya berjalan melalui proses yang sama menjadi jemaat. 
  



11. Tepian-Tepian Sungai dari sebuah Gerakan 
 

Oleh Steve Smith26 
 
Kita sebelumnya melihat pentingnya menetapkan DNA untuk gerakan kerajaan dalam 
hitungan menit dan jam dari komitmen seorang murid baru kepada Kristus. Hal itu 
memunculkan salah satu ketakutan terbesar tentang Gerakan Perintisan Jemaat (GPJ): 
Bahwa bid’ah dan imoralitas akan muncul dalam gerakan itu. Alkitab menjelaskan bahwa 
masalah akan muncul dalam pelayanan apa pun (mis. Mat 13:24-30, 36-43). Hal ini adalah 
faktor utama dalam surat-surat yang Paulus tulis kepada jemaat-jemaatnya. Dia membahas 
bid’ah, imoralitas dan sejumlah dosa lainnya. 
 
Salah satu karakteristik GPJ adalah mereka berada di luar kendali pribadi Anda tetapi tetap 
berada dalam kendali Sang Raja. Prinsip dasar GPJ adalah menggunakan pengaruh yang 
tepat untuk membentuk gerakan, tetapi tidak mengambil alih peran Roh untuk 
mengendalikan dan menjadi Guru gerakan. 
 
Akan tetapi, menyerahkan kendali tidak berarti melepaskan pengaruh. Pada permulaan 
pemuridan dalam suatu gerakan, ada tepian-tepian sungai yang jelas (nilai-nilai) untuk 
dibentuk yang memungkinkan sungai-sungai GPJ yang mengamuk tetap berada dalam 
tepian ortodoksi dan moralitas. Kita tidak perlu takut pada bid’ah dan amoral JIKA kita 
punya rencana untuk berurusan dengan hal-hal tersebut. Jika tidak, kita harus sangat takut 
pada hal-hal tersebut.  

 
Tepian-Tepian Sungai dari sebuah Gerakan: Ketaatan kepada Firman saja sebagai 
Otoritas  
 
Pada akhirnya, Anda tidak dapat mengontrol GPJ, atau gerakan Tuhan lainnya, jika Anda 
ingin gerakan itu terus bertumbuh sebagai gerakan Tuhan. Yang dapat Anda lakukan adalah 
mendorong dan membentuknya, dan menempatkan parameter di tempat yang 
memungkinkan Anda untuk memanggil kembali orang-orang percaya dan jemaat-jemaat 
ketika mereka secara tidak terhindarkan keluar jalur. Ini adalah tepi-tepi saluran yang 
melaluinya gerakan akan mengalir. Tepian-tepian itu menyimpannya dalam saluran 
ortodoksi, ortopraksi dan kekudusan. 
 
Alternatifnya adalah kontrol yang membatasi gerakan, mirip dengan kantong anggur yang 
rapuh seperti yang disebut dalam Matius 9:14-17. Yesus mengutuk beban berat ritual yang 
para pemimpin Yahudi berikan pada umat Allah; beban-beban itu tidak fleksibel dan keras. 
Dalam kantong anggur ini, ortodoksi dan moralitas dikendalikan melalui aturan dan 
pengawasan pribadi kita, dan akhirnya menekan pertumbuhan kerajaan. 
 
Dalam GPJ-GPJ, yang penting adalah bahwa Anda memberi orang percaya, jemaat dan 
pemimpin yang baru muncul cara untuk mendengar Allah berbicara dalam Firman-Nya 
(otoritas), nilai untuk mematuhi apa pun yang Tuhan katakan (ketaatan) termasuk kesediaan 

 
26 Diedit dari sebuah artikel yang awalnya diterbitkan di Mission Frontiers edisi Januari-Februari 2014 , 
www.missionfrontiers.org, hlm. 29-32. 
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untuk mengoreksi sendiri gerakan, apa pun konsekuensinya. Otoritas Firman dan ketaatan 
adalah nilai-nilai kembar untuk menjaga agar gerakan itu tetap alkitabiah. 
 

OTORITAS: Otoritas Firman Tuhan Sendiri 
 
Nilai Sola Scriptura dari para Reformator telah dijunjung tinggi oleh orang-orang percaya 
selama ratusan tahun. Namun, dalam praktiknya, mudah untuk menjauh dari Sola Scriptura 
dengan menciptakan otoritas fungsional yang bersaing untuk orang percaya baru dan 
jemaat. Secara teoritis, kita mengatakan: “Firman Tuhan adalah otoritas utama mereka.” 
Secara praktis, mudah bagi misionaris, pernyataan iman, tradisi gereja atau “kata-kata dari 
Tuhan” untuk secara fungsional merebut Firman sebagai otoritas terakhir. 
 
Menyerahkan Alkitab kepada orang-orang percaya baru dan memberi tahu mereka untuk 
mempelajarinya tidak menjadikan Firman sebagai otoritas utama mereka. Sebaliknya, Anda 
harus menanamkan nilai bahwa Firman Tuhan adalah otoritas utama mereka. Dalam GPJ 
atau jemaat baru dimulai, Anda menetapkan DNA untuk hampir semua pemahaman dan 
praktik orang percaya baru. Sejak hari pertama Anda harus menunjukkan bahwa Firmanlah 
yang otoritatif untuk seluruh kehidupan. 
 
Akhirnya, gerakan itu dapat menyebar di luar pengaruh langsung Anda. Otoritas apa yang 
akan mereka ikuti ketika pertanyaan atau perselisihan muncul? Jika Anda mengatur mereka 
untuk menghargai Firman DITAMBAH pendapat Anda, apa yang akan terjadi ketika guru lain 
masuk (guru ortodoks atau palsu) yang pendapatnya bertentangan dengan pendapat Anda? 
Bagaimana Anda akan memanggil mereka kembali ketika mereka keluar jalur? 
 
Jika Anda belum memberi mereka nilai bahwa Firman adalah otoritas utama, Anda tidak 
memiliki cara untuk memanggil mereka kembali ketika mereka salah. Adalah pendapat Anda 
versus pendapat siapa pun. Jika Anda telah mengatur perkataan Anda sebagai otoritas, 
maka Anda mengatur gerakan untuk kegagalan. 

 
Sebuah Teladan Alkitabiah: 1 Korintus 5 
 
Bahkan Paulus, seorang Rasul Kristus, menolak menetapkan pendapatnya sebagai otoritas. 
Sebaliknya, ia merujuk jemaat-jemaatnya kembali ke Firman Tuhan. Sejak awal, bid’ah dan 
imoralitas menyusup ke jemaat-jemaat yang didirikan Paulus. Tidak ada cara untuk 
menghindarinya. Tetapi Paulus membangun ke dalam jemaat cara untuk mengatasinya. 
Salah satu contoh ditemukan dalam 1 Korintus 5. 
 
“Memang orang mendengar, bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang 
begitu rupa, seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak 
mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan isteri ayahnya.” (1 Kor. 5:1, TB) 
 
Dosa seperti itu akan membuat kita meragukan ortodoksi dari suatu gerakan. Namun, 
Paulus, sebagai seorang realis, mengakui bahwa musuh akan menabur lalang. Dia tidak 
membiarkan hal ini mengguncang imannya untuk bergerak maju. 
 



Jawaban atas situasi ini adalah untuk menyingkirkan orang yang melakukan dosa ini dari 
tengah-tengah mereka sampai ia bertobat (1 Kor. 5:5). Pada titik ini, Paulus bisa 
menggunakan otoritasnya sebagai bapa rohani. Masalahnya adalah bahwa Paulus tidak akan 
selalu ada untuk menjawab setiap situasi di masa depan. Selain itu hal itu akan mengatur 
gerakan untuk perpecahan: pendapatnya terhadap pendapat orang lain (mis. 2 Kor. 11:3-6). 
 
Namun, Paulus mengarahkan mereka ke Firman Tuhan. 
 

 
Dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama (1 Kor. 5:11, 

TB) 
 

Paulus mengacu pada Ulangan 22 sebagai pedoman untuk keputusan ini: 
 

Apabila seseorang kedapatan tidur dengan seorang perempuan yang bersuami, 

maka haruslah keduanya dihukum mati: laki-laki yang telah tidur dengan 

perempuan itu dan perempuan itu juga. Demikian haruslah kau hapuskan yang 

jahat itu dari antara orang Israel….Seorang laki-laki janganlah mengambil isteri 

ayahnya dan jangan menyingkapkan punca kain ayahnya. (Ulangan 22:22,30 TB) 
 
Bagaimana Anda mengembangkan nilai Firman Tuhan ini saja sebagai otoritas utama? Salah 
satu cara terbaik adalah meminimalkan secara langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan 
penting (pendapat Anda) tetapi merujuk orang percaya ke Firman yang tepat di mana untuk 
merenungkan untuk suatu keputusan. 
 

Dalam gerakan-gerakan yang sehat, jawaban standarnya adalah: “Apa yang Alkitab 
katakan?” Dengan berulang kali menanyakan hal ini, orang-orang percaya dengan cepat 
menyadari bahwa mereka harus menghargai Alkitab sebagai otoritas utama, bukan Anda 
guru, perintis jemaat atau misionaris. 
 
Untuk melakukan ini, gerakan-gerakan yang sehat mengembangkan metode sederhana yang 
dapat digunakan orang percaya untuk belajar membaca atau mendengarkan Alkitab dan 
menafsirkannya dengan akurat. Saat murid-murid mendekati Firman dengan hati terbuka 
dan tafsiran yang sehat, mereka akan terus bertumbuh dalam pemahaman Alkitabiah dan 
menjadi orang-orang yang belajarFirman sendiri. 
Hal ini tidak berarti bahwa Anda tidak pernah menjawab pertanyaan. Tetapi ketika Anda 
menolak godaan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka dan memberi kelompok 
orang percaya metode yang sehat untuk menafsirkan Firman Tuhan, Anda akan menyadari 
bahwa tubuh Kristus memiliki kemampuan yang luar biasa untuk menghasilkan jawaban 
alkitabiah dari kepemimpinan Roh. Kekuatan mengoreksi diri dari tubuh itu luar biasa (Mat 
18:20). 

 
KETAATAN: Nilai untuk Menaati Apa Pun yang Dikatakan oleh Firman  
 
Untuk memastikan bahwa gerakan itu tetap berada dalam tepian sungai alkitabiah, Anda 
harus membangun nilai untuk menaati apa pun yang dikatakan Firman.        



 
Dalam situasi 1 Korintus 5, Paulus membimbing jemaat Korintus kepada ketaatan: 
         
Sebab justru itulah maksudnya aku menulis surat kepada kamu, yaitu untuk menguji kamu, 

apakah kamu taat dalam segala sesuatu. (2 Kor 2:9, TB) 
 
 

Langkah yang sulit bagi mereka untuk diambil, namun mereka patuh. Ketaatan penuh kasih 
adalah nilai dasar mereka sebagai pengikut Yesus. 
 
Hanya pemuridan berbasis ketaatan akan menjaga GPJ di tepian-tepian ortodoksi dan 
kekudusan. Dalam GPJ, Anda sering meminta orang untuk taat pada Firman yang mereka 
pelajari setiap minggu. Kemudian Anda dengan penuh kasih meminta mereka bertanggung 
jawab, dan sebaliknya, untuk ketaatan dalam pertemuan berikutnya. Hal ini memperkuat 
ketaatan. Tanpa itu, para murid dengan cepat mengembangkan nilai untuk menjadi 
pendengar Firman, bukan pelaku. 
 
Si Musuh bekerja secara aktif untuk menipu dan menciptakan masalah. Tetapi jika ketaatan 
adalah nilainya, Anda memiliki cara untuk memanggil kembali orang-orang beriman. Inilah 
yang terjadi dalam 1 Korintus 5. 
 
Ketaatan harus mencakup disiplin kelompok untuk melihat masalahnya. Seperti jemaat 
Korintus, para murid harus percaya bahwa lebih baik menaati Firman dan menderita segala 
konsekuensi karena koreksi daripada melanjutkan dalam dosa. 
 

Sebuah Studi Kasus: Pemukul Istri  
 
Beberapa dari kami berencana menghabiskan satu minggu untuk melatih dua belas 
pemimpin lokal yang mewakili delapan puluh jemaat Ina [nama kelompok] dalam GPJ yang 
sedang berkembang di Asia Timur. 
 
Satu aturan dasar adalah: Cobalah untuk tidak menjawab pertanyaan mereka, tetapi 
tanyakan, “Apa yang Alkitab katakan?” Hal ini secara teori jauh lebih mudah daripada dalam 
praktik! 
 
Suatu sore, teman pendeta saya menghabiskan satu jam mengajar dari Efesus 5: Suami 
mengasihi istri. Aplikasi itu tampak sangat jelas. 
 
Setelah mengajar, saya bertanya apakah ada pertanyaan. Seorang pria berusia 62 tahun di 
belakang dengan gugup mengangkat tangannya. “Saya ingin tahu apakah ini berarti kita 
harus berhenti memukuli istri kita!?” 
 
Teman pendeta saya dan saya terkejut. Bagaimana dia bisa membayangkan ada izin untuk 
pemukulan istri setelah pengajaran yang jelas dari Firman? 
 
Kembali ke aturan dasar kami: “Apa yang Alkitab katakan?” Pada titik inilah iman kami 
kepada kuasa Roh Kudus diuji. 



 
Kami dengan hati-hati berbagi dengan seluruh kelompok: 
Jika kita berdoa, Roh Kudus akan menjadi Guru kita. Jika kita pergi ke Firman-Nya, Dia akan 
memberi kita jawaban yang jelas tentang memukuli istri. 
 
Pertama, saya ingin Anda berhenti sebagai kelompok dan berseru kepada Roh Kudus: “Roh 
Kudus, jadilah Guru kami! Kami ingin mengandalkan-Mu! Kami membutuhkan-Mu untuk 
memberi kami wawasan!” 
 
Bersama-sama, dalam kesatuan, kami menundukkan kepala dan meneriakkan doa itu 
kepada Tuhan beberapa kali. Ketika kami selesai berdoa, saya berkata kepada kelompok: 
 
Dengan Roh Kudus sebagai Guru Anda, buka Alkitab Anda pada Efesus 5. Bersama-sama 
baca dan minta Tuhan untuk membantu Anda menjawab pertanyaan ini. Ketika Anda telah 
mencapai kesepakatan, beri tahu kami. 
 
Kedua belas orang itu berkerumun bersama dan mulai berbicara dengan cepat dalam dialek 
Ina, yang tidak bisa dipahami oleh kami semua. Sementara itu, kami berkumpul bersama 
dalam doa. Kami berseru kepada Tuhan, “Tuhan, tolonglah agar mereka memahaminya! 
Kami tidak membutuhkan gerakan pemukul istri!” Kami harus percaya bahwa Roh Allah 
dalam kelompok dapat mengatasi kebingungan atau keberatan satu atau dua orang. 
 
Sementara itu kebisingan dalam kelompok Ina naik dan turun dan naik dan turun. Satu 
orang bangun dan mengemukakan ide, lalu yang lain menegurnya. Kemudian yang lain akan 
menyuarakan pendapat dan beberapa setuju. Akhirnya, setelah menunggu sangat lama, 
salah satu pemimpin berdiri dengan khidmat dan mengumumkan keputusan mereka: 
 
“Setelah mempelajari Firman, kami telah memutuskan — untuk BERHENTI memukuli istri 
kami!” 
 
Kami sangat lega, tetapi saya berpikir: “Apa yang membuat begitu lama?!” 
 
Satu atau dua hari kemudian salah satu dari dua belas pemimpin lokal tersebut, seorang pria 
Ina yang merupakan teman dekat saya, menjelaskan secara pribadi kepada saya diskusi 
mereka. 
 
“Kami memiliki pepatah dalam bahasa Ina: ‘Untuk menjadi pria sejati, setiap hari kamu 
harus memukul istrimu.’" 
 
Saya dengan cepat menyadari pentingnya pertanyaan pria berusia 62 tahun itu dan alasan 
mengapa jawabannya begitu lama. Pertanyaan sebenarnya bukanlah, “Apakah kita harus 
berhenti memukuli istri kita?” Sebaliknya, setelah penemuan mengejutkan tentang standar 
suci cara Allah dan bentrokan dengan budaya mereka sendiri, pertanyaan sebenarnya 
adalah: 
 
Bisakah saya menjadi pengikut Yesus dan tetap menjadi lelaki sejati dalam budaya saya? 
 



Apakah kami siap turun tangan jika mereka tiba pada jawaban yang tidak alkitabiah? Tentu 
saja. Tetapi jika kami mempersingkat proses dengan memberi mereka jawaban dengan 
cepat, kami melewatkan pelajaran yang lebih dalam dari Tuhan untuk mereka. 
 
Pada hari itu, dan sering kali seperti itu kemudian, Firman Tuhan diperkuat sebagai otoritas 
utama, bukan budaya atau guru Alkitab mana pun. Sekelompok orang percaya muda 
mempercayai Roh untuk membimbing mereka dalam kebenaran, dan kemudian 
mengindahkan panggilan untuk mematuhi jawaban apa pun yang Dia berikan kepada 
mereka. Kelompok ini menghadapi tantangan untuk mendefinisikan kembali kejantanan 
dalam masyarakat mereka meskipun mereka pasti menerima ejekan. 
 
Kejar gerakan kerajaan di daerah Anda. Tapi jangan berdoa agar hujan membanjiri tanah 
dengan sungai sampai Anda telah menyiapkan tepian sungai untuk memandu saluran-
saluran air! Atur DNA ini dalam beberapa menit dan jam dari terobosan pertama. 
  



12. Gerakan Perintisan Jemaat adalah Gerakan Kepemimpinan  
 

oleh Stan Parks27 
 
Seperti yang kita lihat di seluruh dunia saat ini, Gerakan Perintisan Jemaat (GPJ) paling 
dinamis dimulai di daerah-daerah dengan kemiskinan, krisis, gejolak, penganiayaan, dan 
sedikit orang Kristen. Sebaliknya, di daerah-daerah dengan kedamaian, kekayaan, 
perlindungan, dan banyak orang Kristen, gereja-gereja seringkali lemah dan menurun. 
 
Mengapa? 
 
Krisis memaksa kita untuk memandang kepada Tuhan. Kurangnya sumber daya biasanya 
memaksa kita untuk mengandalkan kekuatan Tuhan daripada program kita. Kehadiran 
hanya sedikit orang Kristen berarti bahwa tradisi gereja tidak kuat. Hal ini membuat Alkitab 
lebih mungkin menjadi sumber utama strategi dan prinsip-prinsip kita. 
 
Apa yang dapat dipelajari gereja-gereja yang ada dari gerakan-gerakan baru Allah ini? 28 Kita 
dapat (dan harus) belajar banyak pelajaran; beberapa dari pelajaran yang paling penting 
berhubungan dengan kepemimpinan. Di daerah-daerah tandus, kita harus mencari pekerja 
di dalam tuaian, ketika orang percaya baru bangkit untuk memimpin dalam menjangkau 
suku mereka sendiri yang belum terjangkau. 
 
Dalam banyak hal, GPJ sebenarnya adalah gerakan untuk memperbanyak dan 
mengembangkan para pemimpin jemaat. Apa yang membuat perbedaan antara hanya 
merintis jemaat dan melihat gerakan jemaat yang berkelanjutan? Biasanya perbedaannya 
ada pada pengembangan kepemimpinan. Tidak peduli berapa banyak jemaat yang dirintis, 
kecuali jika orang dalam budaya menjadi pemimpin, jemaat-jemaat akan tetap asing. 
Mereka akan bereproduksi secara lambat atau berhenti bertumbuh ketika pemimpin awal 
mencapai batasnya. 
 
Victor John adalah pemimpin GPJ besar di antara 100+ juta penutur Bhojpuri dari India 
Utara, yang sebelumnya dikenal sebagai “kuburan misi modern.” John menunjukkan bahwa 
meskipun gereja telah ada di India selama hampir 2000 tahun, semenjak Rasul Thomas, 91% 
orang India masih tidak memiliki akses ke Injil! Victor yakin bahwa hal ini terutama karena 
kurangnya pengembangan pemimpin. 
 
John menyatakan bahwa mulai abad ke-4, Gereja Timur awal mengimpor pemimpin-
pemimpin dari Timur dan menggunakan bahasa Syria untuk beribadah dan hal ini 

 
27 Revisi oleh penulis artikel yang awalnya diterbitkan di Mission Frontiers edisi Juli-Agustus 2012, 
www.missionfrontiers.org. 
28 GPJ hanyalah ekspresi modern seperti banyak gerakan Kristen sepanjang sejarah. GPJ bukan sesuatu yang 
kita temukan kembali 2000 tahun kemudian. Prinsip-prinsipnya telah ditemukan dan dilupakan serta 
ditemukan kembali berkali-kali. Contoh gerakan Kristen dalam sejarah termasuk Kisah Para Rasul; banyak 
orang dari Kekaisaran Romawi dalam 200 tahun pertama gereja; Gereja Timur yang mendirikan komunitas-
komunitas Kristen yang membentang dari Mediterania ke Cina dan India; evangelisasi Irlandia atas sebagian 
besar Eropa Utara dalam 250 tahun; gerakan misi Moravia; Metodisme; gerakan yang melanda suku-suku 
perbukitan Burma; 60 tahun terakhir Gereja di Cina; dan seterusnya. 



membatasi bahwa mereka yang dapat memimpin adalah hanya penutur bahasa Syria. Umat 
Katolik pada abad ke-16 menggunakan bahasa lokal tetapi tidak pernah berpikir untuk 
mengangkat pemimpin lokal. Dimulai pada abad ke-18, kaum Protestan menunjuk para 
pemimpin lokal tetapi metode pelatihannya tetap Barat, dan para pemimpin lokal tidak 
dapat menirunya. “Penggantian pemimpin asli dilakukan dengan konflik kepentingan yang 
besar. Tidak ada penduduk asli, warga negara, atau pekerja lokal yang bisa disebut 
pemimpin — gelar ini hanya diperuntukkan bagi orang-orang kulit putih. Instansi-instansi 
misi ini berfokus pada penggantian kepemimpinan yang ada dan bukan pada gerakan atau 
pertumbuhan.”29 
 
Terlalu sering di gereja-gereja dewasa ini — baik di ladang misi maupun di kampung 
halaman — kita fokus pada penggantian kepemimpinan yang ada untuk menjaga agar 
lembaga tetap berjalan, daripada berfokus pada menjadi bidan kelahiran Tuhan akan murid 
dan jemaat baru. Meskipun ada banyak bukti bahwa jemaat-jemaat baru jauh lebih efektif 
dalam menjangkau orang-orang yang terhilang, banyak gereja hanya berusaha untuk 
bertumbuh lebih besar daripada merintis jemaat baru. Seminari melanjutkan pola ini 
dengan memperkuat pola pikir mengelola gereja yang sudah ada ketimbang memberikan 
penekanan yang sama atau lebih besar pada pelatihan murid untuk memulai gereja baru. 
Kita memilih untuk menginvestasikan sebagian besar waktu dan sumber daya kita untuk 
kenyamanan kita sendiri, akibatnya mengabaikan mereka yang menuju keabadian di neraka. 
(Orang Kristen membentuk 33% dari populasi dunia, tetapi menerima 53% dari pendapatan 
tahunan dunia dan membelanjakan 98% dari itu untuk diri mereka sendiri.30) 

 
Saat kita melihat GPJ-GPJ modern, kita dapat melihat beberapa prinsip yang jelas untuk 
melipatgandakan dan mengembangkan pemimpin. Mengembangkan pemimpin dimulai 
pada awal pelayanan. Pola-pola yang digunakan dalam penginjilan, pemuridan, dan 
pembentukan jemaat adalah mengembangkan pemimpin. Pola-pola ini menyiapkan jalan  
untuk pengembangan kepemimpinan yang berkelanjutan. 

 

Visi: Berukuran Tuhan 
 
Katalis-katalis GPJ mulai dengan meyakini bahwa seluruh suku yang belum terjangkau (STA), 
kota, wilayah, dan negara dapat dan akan dijangkau. Ketimbang bertanya: “Apa yang bisa 
saya lakukan?” mereka bertanya: “Apa yang harus dilakukan untuk melihat suatu gerakan 
dirintis?” Hal ini membuat fokus mereka dan fokus dari orang-orang percaya baru secara 
langsung kepada Allah. Hal ini memaksa mereka untuk mengandalkan Tuhan untuk melihat 
hal yang mustahil terjadi. Orang luar awal ini memainkan peran penting dalam memberikan 
visi kepada para mitra yang mungkin akan bergabung dalam pekerjaan panen. Orang asing 
mana pun harus menemukan tetangga yang dekat budaya atau orang percaya dalam yang 
akan bangkit dan memimpin upaya-upaya awal untuk menjangkau suku. Sewaktu para 
pemimpin dalam muncul dan berlipat ganda, mereka “menangkap” visi seukuran Tuhan 
yang sama. 

 
29 “The Importance of Indigenous Leadership” (“Pentingnya Kepemimpinan Pribumi”) oleh Victor John dalam 
“The CPM Journal” (Jurnal GPJ) (Jan-Mar 2006:59-60) 
30 David Barrett dan Todd Johnson, World Christian Encyclopedia: A Comparative Survey of Churches and 
Religions in The Modern World (I), (Oxford, Oxford Press, 2001), 656. 



 
Doa: Dasar untuk Buah (Yohanes 14:13-14) 
 
Salah satu survei perintis jemaat yang efektif dalam GPJ besar menemukan mereka menjadi 
kelompok yang sangat beragam. Tetapi mereka memiliki satu kesamaan utama: mereka 
semua menghabiskan setidaknya dua jam sehari dalam doa dan memiliki waktu doa 
mingguan dan bulanan serta puasa bersama tim mereka. Ini bukan pelayanan yang dibayar. 
Mereka masing-masing memiliki pekerjaan “normal” tetapi mereka tahu bahwa buah 
mereka bergantung pada kehidupan doa mereka. Komitmen untuk berdoa oleh para 
perintis ini diteruskan kepada orang-orang percaya baru. 
 
Pelatihan: Semua Orang Dilatih  
 
Seorang wanita di pelatihan pemimpin GPJ India mengatakan, “Saya tidak tahu mengapa 
mereka meminta saya untuk berbicara tentang perintisan jemaat. Saya tidak bisa membaca 
dan tidak bisa menulis. Yang bisa saya lakukan adalah menyembuhkan orang sakit dan 
membangkitkan orang mati dan mengajarkan Alkitab. Saya hanya bisa merintis sekitar 100 
jemaat.” Bukankah kita berharap kita “serendah” seperti dia? 
 
Dalam GPJ, setiap orang berharap dilatih dan melatih orang lain sesegera mungkin. Di satu 
negara, ketika diminta untuk melatih para pemimpin, masalah keamanan hanya 
mengijinkan kami untuk bertemu dengan 30 pemimpin. Tetapi setiap minggu kelompok ini 
melatih 150 orang lainnya menggunakan materi pelatihan alkitabiah yang sama. 
 
Pengajaran: Manual Pelatihan adalah Alkitab 
 
Salah satu cara terbaik untuk menghindari beban yang tidak dibutuhkan adalah dengan 
menggunakan Alkitab sebagai buku pedoman pelatihan. Pemimpin GPJ mengembangkan 
pemimpin lain dengan membantu mereka bergantung pada Alkitab dan Roh Kudus, bukan 
pada diri mereka sendiri. Ketika orang percaya baru mengajukan pertanyaan, perintis 
jemaat biasanya menjawab, “Apa yang dikatakan Alkitab?” Mereka kemudian membimbing 
orang-orang tersebut untuk melihat berbagai ayat Firman Tuhan dan bukan hanya ayat 
favorit mereka. Sebuah kebenaran mendasar datang dari Yohanes 6:45 (TB): “Dan mereka 
semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang, yang telah mendengar dan menerima 
pengajaran dari Bapa, datang kepada-Ku.” Perintis jemaat kadang-kadang menasihati atau 
memberi informasi, tetapi pendekatannya yang paling umum adalah membantu orang 
percaya baru menemukan jawabannya sendiri. Memuridkan, membentuk jemaat, dan 
mengembangkan pemimpin semuanya berpusat pada Alkitab. Hal ini memungkinkan 
reproduksi murid, jemaat, dan pemimpin secara efektif. 
 
Ketaatan: Berdasarkan ketaatan, bukan berdasarkan Pengetahuan (Yohanes 14:15) 
 
Pelatihan alkitabiah dalam GPJ sangat kuat karena tidak hanya berfokus pada pengetahuan. 
Setiap orang diharapkan mematuhi apa yang dia pelajari. Terlalu banyak gereja yang 
terutama berfokus pada pengetahuan—para pemimpin adalah mereka yang memiliki 
pengetahuan paling banyak (yaitu pendidikan). Sukses adalah mengumpulkan lebih banyak 
anggota dan mengajar mereka lebih banyak informasi. Dalam GPJ, fokusnya bukan pada 



seberapa banyak Anda tahu, tetapi pada seberapa banyak Anda taat. Ketika kelompok-
kelompok mempelajari Alkitab, mereka bertanya, “Bagaimana saya/kita akan mematuhi 
ini?” Di lain waktu mereka bertemu, mereka menjawab, “Bagaimana saya/kita taat minggu 
lalu?” Semua orang diharapkan untuk taat, dan pemimpin diidentifikasi sebagai orang yang 
membantu orang lain taat. Menaati perintah Allah dalam Alkitab adalah jalur tercepat bagi 
murid dan pemimpin untuk menjadi dewasa. 
 
Strategi: Injil dan Kisah Para Rasul menyediakan Strategi dan Model Utama 
 
Alkitab tidak hanya berisi perintah, tetapi juga berisi pola dan model. Pada 1990-an, Tuhan 
memimpin berbagai orang yang bekerja di antara suku yang belum terjangkau untuk 
berfokus pada Lukas 10 sebagai pola untuk misi31 ke daerah-daerah baru. Setiap GPJ yang 
kita tahu menggunakan variasi dari pola pekerja yang keluar berdua-dua. Mereka mencari 
orang damai yang membuka rumah dan oikosnya (keluarga atau kelompok). Mereka tinggal 
bersama keluarga ini ketika mereka berbagi dalam kebenaran dan kuasa, dan mereka 
berusaha untuk membawa seluruh oikos kepada komitmen kepada Yesus. Karena ini adalah 
kelompok alami (bukan sekelompok orang asing yang berkumpul bersama), kepemimpinan 
sudah ada dan hanya perlu pembentukan bukan transplantasi besar-besaran. 
 
Pemberdayaan: Orang Menjadi Pemimpin dengan Memimpin 
 
Hal ini terdengar jelas tetapi sering diabaikan. Salah satu contohnya terjadi dalam model 
Penemuan GPJ, di mana oikos yang berminat mulai belajar Alkitab. Serangkaian pertanyaan 
kunci digunakan untuk “memuridkan” orang-orang yang mempelajari kisah Allah dari 
Penciptaan hingga Kristus.32 Di beberapa GPJ ini, orang luar tidak akan pernah bertanya. 
Sebaliknya ia akan bertemu secara terpisah untuk melatih orang dalam untuk mengajukan 
pertanyaan. Jawabannya datang dari Alkitab, tetapi penanya belajar untuk memfasilitasi 
proses belajar dan menaati. Kita melihat contohnya di Pelatihan untuk Para Pelatih (Training 
for Trainers/T4T). Setiap murid baru belajar untuk membagikan apa yang dia pelajari – 
dengan melatih orang lain dan dengan demikian bertumbuh dalam kemampuan untuk 
memimpin. Prinsip yang sama berlaku dalam terus mengembangkan pemimpin: orang 
percaya memiliki kesempatan untuk praktik dan melatih jauh lebih cepat daripada di 
kebanyakan gereja tradisional. 
 
Kepemimpinan Alkitabiah: Standar dari Firman Tuhan  
 
Ketika para pemimpin muncul dan diangkat, standar-standar alkitabiah digunakan, seperti 
persyaratan untuk para pemimpin jemaat baru dalam Titus 1:5-9 dan untuk para pemimpin 
gereja yang mapan dalam 1 Timotius 3:1-7. Orang percaya menemukan dan menerapkan 

 
31 Juga terlihat dalam Markus 6, Lukas 9, Matius 10. Pola yang sama ini dapat dilihat dalam berbagai adaptasi 
dalam Kisah Para Rasul. 
32 Setelah bertanya: 1) Apa yang mereka syukuri, dan 2) Apa kesulitan mereka dan kesulitan teman-teman dan 
keluarga mereka, mereka membaca kisah itu dan meminta kelompok itu menceritakan kembali kisah itu 
beberapa kali. Mereka kemudian bertanya 3) apa yang diajarkan kisah ini kepada kita tentang Allah, 4) apa 
yang diajarkan kisah ini kepada kita tentang diri kita sendiri dan orang lain, 5) apa yang mereka yakini Allah 
ingin mereka lakukan (taati) sebagai tanggapan terhadapnya secara individu dan sebagai kelompok, dan 6) 
kepada siapa mereka akan menceritakan kisah ini. 



peran dan tanggung jawab dari studi menyeluruh tentang ayat-ayat Firman mengenai 
kepemimpinan. Ketika mereka melakukan hal ini, mereka menemukan berbagai unsur 
karakter dan keterampilan yang dibutuhkan pada setiap tahap jemaat yang bertumbuh 
menjadi dewasa. Mereka juga menghindari standar atau persyaratan asing yang tidak 
langsung tertulis di Alkitab bagi para pemimpin jemaat. 
 
Tidak Bias: Fokus pada yang Berbuah (Matius 13:1-18) 
 
Para pemimpin dipilih, bukan berdasarkan potensi, kepribadian, atau gaya mereka, tetapi 
lebih pada kesuburan mereka. Ketika ada yang bertanya kepada pelatih GPJ bagaimana kami 
tahu siapa yang akan berbuah ketika kami pertama kali melatih orang, kami sering tertawa. 
Kami tidak tahu siapa yang akan berbuah. Kami melatih semua orang dan yang “paling tidak 
mungkin” sering menjadi yang paling berbuah sementara yang “paling mungkin” sering tidak 
melakukan apa pun. Para pemimpin menjadi pemimpin dengan menjangkau orang-orang 
yang menjadi pengikut mereka. Ketika para pemimpin ini muncul, lebih banyak waktu 
diberikan kepada mereka yang lebih berbuah sehingga mereka dapat menghasilkan lebih 
banyak buah. Pelatihan khusus akhir pekan/minggu, konferensi pelatihan tahunan, program 
pelatihan intensif (sering kali berpindah-pindah) adalah beberapa alat yang digunakan untuk 
terus mengembangkan dan memperlengkapi para pemimpin yang berbuah. Kemudian 
mereka pada gilirannya memperlengkapi orang lain. 
 
Dimiliki Bersama: Banyak Pemimpin (Kis 13:1) 
 
Di sebagian besar GPJ, jemaat-jemaat memiliki banyak pemimpin untuk memastikan 
stabilitas yang lebih banyak dan mengembangkan lebih banyak pemimpin. Hal ini memiliki 
keuntungan utama dengan membiarkan para pemimpin mempertahankan pekerjaan 
mereka yang ada. Hal ini memungkinkan gerakan untuk menyebar melalui orang-orang 
percaya biasa, dan menghindari ketergantungan yang melumpuhkan pada dana luar untuk 
membayar para pemimpin. Beberapa pemimpin dapat mengelola tugas kepemimpinan 
dengan lebih baik. Mereka juga memiliki kebijaksanaan yang lebih besar bersama dan saling 
mendukung. Pembelajaran sebaya dan dukungan antara banyak jemaat juga memainkan 
peran penting dalam membantu para pemimpin individu dan jemaat berkembang. 

 
Jemaat: Fokus pada Jemaat-Jemaat Baru 
 
Mengangkat dan mengembangkan para pemimpin memungkinkan perintisan jemaat-jemaat 
baru secara teratur. Dan hal ini terjadi secara alami. Ketika sebuah jemaat baru dirintis dan 
penuh dengan semangat untuk Tuhan baru mereka, mereka diminta untuk mengulangi pola 
yang menuntun pada keselamatan mereka. Maka mereka mulai mencari orang-orang yang 
terhilang dalam jaringan mereka dan mengulangi proses penginjilan dan pemuridan yang 
sama seperti yang baru saja mereka alami dan dilatih untuk berlipat ganda. Dalam proses ini 
mereka sering menyadari bahwa beberapa pemimpin diberi karunia untuk fokus di dalam 
jemaat (pendeta, guru, dll.) dan beberapa orang diberi karunia untuk fokus di luar (penginjil, 
nabi, rasul, dll.). Para pemimpin dalam belajar untuk memimpin jemaat – untuk menjadi dan 
melakukan semua yang seharusnya jemaat lakukan (Kisah Para Rasul 2:37-47) baik di dalam 
maupun di luar. Para pemimpin luar memberi contoh dan memperlengkapi seluruh jemaat 
untuk menjangkau orang-orang baru. 



 
Kesimpulan 
 
Apa yang dapat kita pelajari dari Allah dalam gerakan-gerakan baru yang telah Dia lahirkan 
ini? Apakah kita mau melepaskan bias budaya dan denominasi yang kita sukai dan 
menggunakan Alkitab sebagai buku pedoman utama kita untuk melahirkan dan 
mengembangkan pemimpin? Jika kita mengikuti perintah dan pola alkitabiah dan 
menghindari persyaratan dari luar Alkitab bagi para pemimpin, kita akan melihat lebih 
banyak pemimpin muncul. Kita akan melihat jauh lebih banyak orang terhilang yang 
terjangkau. Apakah kita bersedia melakukan pengorbanan ini demi yang terhilang dan 
kemuliaan Tuhan kita? 
  



Di Seluruh Dunia 
 

Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, 
sesudah itu barulah tiba kesudahannya." (Matius 24:14) 

 
  



13. Kemajuan Luar Biasa  
 

oleh Robby Butler33,34 
 

Lihat, Aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah 
kamu mengetahuinya? 

Yesaya 43:19 
 
Pada awal 2019, tim peneliti Koalisi 24:14 melaporkan bahwa hampir 70 juta orang (hampir 
1% dari populasi dunia) telah mengikuti Yesus hanya dalam beberapa dekade terakhir, di 
lebih dari 700 gerakan jemaat yang berlipatganda cepat. Hal ini terjadi sebagian besar di 
antara Kelompok Suku yang Belum Terjangkau dan Perbatasan.35 Dan gerakan baru Roh 
Kudus ini terus bertumbuh secara luar biasa! 
 
Pada akhir tahun 2015, para peneliti memperkirakan sekitar 100 total gerakan secara global. 
Mereka mendasarkan perkiraan ini pada laporan pergerakan yang terpercaya yang 
diverifikasi oleh kunjungan-kunjungan di lokasi. Pada akhir 2016, mereka memperkirakan 
sekitar 130 gerakan. Dan pada Mei 2017, Kent Parks melaporkan hampir 160 gerakan.36 
 
Dalam beberapa bulan, pembentukan Koalisi 24:14 memperluas kepercayaan antara para 
pemimpin gerakan dan para peneliti, memimpin lebih banyak pemimpin gerakan untuk 
berbagi kemajuan mereka. Organisasi dan jaringan yang dapat dipercaya dengan cepat 
melaporkan sekitar 2.500 keterlibatan gerakan.37 Hal ini termasuk hampir 500 gerakan38 
yang telah menghasilkan jutaan murid baru. Saat 2018 berakhir, hitungannya meningkat 
menjadi lebih dari 700 gerakan! 
 
Apa yang membawa lompatan ini—dari 160 gerakan yang diketahui pada pertengahan 2017 
menjadi lebih dari 700 pada akhir 2018? Bukan karena pekerjaan baru dimulai, tetapi karena 
kerja sama baru. Hal ini pada gilirannya menyebabkan kesadaran yang lebih besar akan 
pekerjaan Roh Kudus. 

 
Bagaimana Hal Ini Telah Berjalan Namun Tidak Diketahui Begitu Lama? 

 
Seperti pada abad pertama, gerakan-gerakan ini menyebar dengan cepat melalui rumah 
tangga-rumah tangga dan hubungan-hubungan yang sudah ada sebelumnya. Mereka 
meningkat melalui interaksi harian orang-orang percaya di rumah-rumah dan tempat-
tempat umum tanpa bangunan baru yang istimewa. Dengan demikian orang-orang yang 

 
33 Diadaptasi dari “Glimpses through the Fog” (“Melihat Sekilas melalui Kabut”) dalam edisi Maret-April 2018 di 
Mission Frontiers, www.missionfrontiers.org. 

34 Robby Butler melayani di Center for World Mission AS dari 1980 hingga 2004. Dia sekarang melayani sebagai 
konsultan bagi para pemimpin gereja dan misi, dan sesekali penulis untuk Mission Frontiers. 
35 JoshuaProject.net/assets/media/articles/frontier-peoples-introduction.pdf 
36 Lausanne.org/best-of-lausanne/finishing (Kent memimpin agen misi Beyond.) 
37 Terlibat dengan strategi gerakan, tetapi belum berlipat ganda hingga empat generasi. 

38 Berdasarkan laporan yang terpercaya dari empat cabang atau lebih yang berlipat ganda hingga empat 
generasi atau lebih. 
 

http://joshuaproject.net/assets/media/articles/frontier-peoples-introduction.pdf
https://www.lausanne.org/content/lga/2017-05/finishing-the-remaining-29-of-world-evangelization


mengidentifikasi “jemaat” dengan bangunan-bangunan khusus dengan mudah kehilangan 
realitas tenang dari gerakan yang berlipat ganda. 
 
Para pemimpin misi membagikan laporan mereka hanya dengan orang-orang yang sangat 
mereka percayai. Tujuan mereka adalah kolaborasi yang lebih baik. Dan mereka memiliki 
alasan kuat untuk membatasi laporan mereka kepada pendukung dan kolega terpercaya: 

• Orang luar, bahkan dengan niat baik, dapat dengan cepat merusak suatu gerakan. 
• Pendanaan dari luar telah membunuh banyak gerakan potensial. 
• Perhatian yang tidak diinginkan meningkatkan penganiayaan terhadap gerakan. 

 
Sejumlah kecil gerakan telah berakhir. Tetapi sebagian besar terus bertumbuh dengan 
pesat. Beberapa juga menyebar ke STA lain. Beberapa gerakan besar telah berlanjut selama 
20 tahun atau lebih. Mereka telah memperlambat laju pertumbuhan karena mereka 
semakin besar. Namun sebagian besar gerakan adalah baru dan berkembang pesat. 
 
Gerakan berlipat ganda lebih cepat daripada yang bisa dilacak dengan metode-metode 
sebelumnya. Syarat dan metode yang baik untuk melacak gerakan seperti itu masih 
berkembang. Dalam beberapa kasus tidak bijaksana bagi tim luar untuk mengunjungi suatu 
gerakan. Jika demikian, peneliti mencari laporan terperinci dan mengonfirmasi informasi 
dari sumber-sumber lain. Laporan-laporan ini menghasilkan ... 
 

Realitas Baru yang Menakjubkan  
 
Pada awal 2019, laporan yang terpercaya mendukung pandangan baru ini: 

• Pada tahun 1995: setidaknya 5 gerakan penuh dengan 15.000 murid baru 

• Pada tahun 2000: setidaknya 10 gerakan dengan 100.000 murid baru. 
• Pada 2019: setidaknya 700 gerakan dengan 70.000.000 murid baru! 
• Dan setidaknya 90% dari gerakan ini adalah di antara STA-STA! 

 
Gerakan-gerakan sekarang ada di hampir 80% dari kluster39 kelompok orang Joshua Project. 
Beberapa ribu lebih keterlibatan gerakan secara aktif berusaha menjadi gerakan penuh 
(memiliki reproduksi yang konsisten dari empat atau lebih generasi rohani dalam berbagai 
cabang - Level 5 atau lebih tinggi).40  
 

Saat ini, hanya sebagian kecil dari Suku yang Belum Terjangkau dan Perbatasan yang 
memiliki gerakan penuh. Jadi masih dibutuhkan ribuan gerakan lagi. Namun kami memiliki 
banyak alasan untuk mengharapkan pertumbuhan gerakan yang cepat dan berkelanjutan. 

 
Faktor-Faktor Pendorong 

 
Hitungan gerakan global kemungkinan akan terus bertumbuh, melalui: 
 

• Tinjauan lebih lanjut tentang laporan gerakan 

 
39 JoshuaProject.net/global/clusters 

40 Lihat Kontimum GPJ di MultMove.net/cpm-continuum 

http://joshuaproject.net/global/clusters
http://multmove.net/cpm-continuum


• Keterlibatan yang ada menjadi gerakan 

• Semakin banyak perintis jemaat yang belajar cara mengejar gerakan 

• Jemaat-jemaat tradisional (terlihat) belajar untuk merintis gerakan 

• Mobilisasi lebih banyak pekerja untuk mengejar gerakan 

• Pelatihan gerakan yang lebih efektif, dengan pengalaman yang dipandu 

• Pembelajaran baru dari keberhasilan dan kegagalan satu sama lain 

• Penyebaran gerakan secara alami ke suku-suku dan tempat-tempat baru 

• Penggandaan terencana dari gerakan-gerakan yang ada 

• Lebih banyak orang percaya berdoa secara langsung untuk gerakan-gerakan  
• Penemuan lebih lanjut tentang apa yang sudah dilakukan Allah 

 

 
Karakteristik Umum Gerakan Jemaat-Jemaat 

 
Dalam gerakan, jemaat-jemaat biasanya… 
 

• Memberkati dan memuridkan keluarga dan unit sosial lebih dari individu-individu. 
• Mengangkat dan memperlengkapi pemimpin-pemimpin alami dari dalam kelompok-

kelompok yang ada. 
• Memfokuskan pelajaran mereka tentang Alkitab tentang cara mengenal dan menaati 

Allah dengan lebih baik. 
• Memuridkan lebih banyak melalui penemuan yang dipimpin Roh daripada mengajar 

seperti ahli. 
• Menanamkan kedewasaan dengan menaati dengan penuh kasih apa yang mereka 

pelajari. 
• Bertemu di rumah-rumah dan tempat-tempat umum lebih dari bangunan-bangunan 

gereja khusus. 
• Rata-rata ada sekitar 15 orang dalam pertemuan interaktif teratur. 
• Bertujuan untuk melipatgandakan jemaat-jemaat baru ketimbang bertambah besar. 
• Menggunakan pola-pola sederhana yang dapat diikuti dan dilipatgandakan oleh 

setiap murid. 
• Memperlengkapi murid untuk berlipat ganda daripada hanya melayani mereka. 
• Bekerja menuju banyak generasi baru (bukan hanya anakan jemaat). 
• Menyebar sebagian besar melalui jaringan relasional. 
• Terbukti lebih stabil daripada gereja-gereja di mana orang-orang yang tidak saling 

kenal berkumpul. 
• Tidak mudah dilihat oleh orang luar dan komunitas di sekitar mereka. 

 

Contoh Kehidupan Nyata 
 

• Ying dan Grace adalah perintis jemaat yang sangat efektif. Setiap tahun, mereka 
memenangkan 40–60 orang kepada Kristus. Mereka mengatur orang-orang tersebut 
menjadi sebuah jemaat, kemudian pindah ke bagian baru dari kota mereka. (Pada 
akhir 10 tahun, jika masing-masing jemaat ini berlipat ganda, ini dapat menghasilkan 
1.200 orang percaya baru.) Kemudian Ying diminta untuk mencoba menjangkau 
populasi yang belum terjangkau sebanyak 20 juta. Pada tahun 2000, Ying dan Grace 



dilatih dalam prinsip-prinsip gerakan. Mereka mulai melatih para murid untuk 
merintis jemaat-jemaat kecil yang akan berlipat ganda dengan cepat. Selama 
sepuluh tahun berikutnya, 1,8 juta murid baru dibaptiskan. Mereka juga dimuridkan 
menggunakan pendekatan sederhana di mana para murid melatih murid-murid baru. 
Jumlah jemaat berlipat ganda menjadi 160.000, dengan tingkat pertumbuhan 
tahunan rata-rata 50%!41 Para peneliti kemudian memverifikasi gerakan ini. Mereka 
menemukan bahwa jumlahnya sebenarnya lebih besar daripada yang dilaporkan.  

 

• Trevor melayani di antara suku Muslim 99+%. Dia memulai dengan menemukan 
orang-orang percaya setempat yang ingin memberkati umat Islam dan bersedia 
untuk mencoba sesuatu yang baru. Ia membimbing orang-orang percaya ini untuk 
mulai melipatgandakan kelompok pembelajaran Alkitab dengan metode penemuan. 
Dia juga membantu mereka belajar dari keberhasilan dan kegagalan satu sama lain. 
Masing-masing dari mereka merintis gerakan kelompok penemuan. Melalui studi-
studi ini banyak orang Muslim yang beriman kepada Kristus. Mereka berbagi dengan 
keluarga, teman, dan orang lain yang mereka kenal. Beberapa dari mereka pindah ke 
daerah lain dan membawa Injil bersama mereka. Hingga Agustus 2017, jaringan 
gerakan ini telah menyebar ke 40 bahasa di delapan negara. Hal ini termasuk total 25 
gerakan penuh dan banyak lagi keterlibatan gerakan. Pada Januari 2018, hanya lima 
bulan kemudian, jaringan ini telah menyebar ke 47 bahasa di 12 negara! 42 
 

• VC melaporkan: “Banyak misionaris datang ke negara saya tetapi tidak melihat hasil 
pekerjaan mereka. Kami mendapat hak istimewa untuk melihat buah ini. Kami telah 
beralih dari penginjilan ke pemuridan, ke perintisan jemaat, dan sekarang untuk 
merintis gerakan. Kami merasa yakin bahwa pada tahun 2020 kami akan memiliki 
tim di setiap desa!” 

 

• Dwight Martin dibesarkan di Thailand dan kembali sebagai orang dewasa untuk 
melayani gereja nasional dengan teknologi untuk melacak pertumbuhan gereja. Pada 
bulan April 2019, majalah Christianity Today mencurahkan cerita sampulnya untuk 
bagaimana ini menjelaskan kebutuhan yang tersisa di Thailand, dan bagaimana 
gerakan yang ditemukan Dwight sekarang merintis lebih banyak jemaat dalam dua 
minggu daripada lebih dari 300 misionaris injili dengan Evangelical Fellowship of 
Thailand lakukan dalam sepanjang tahun.43 

 
Kejelasan Lebih Lanjut Mengenai Tugas yang Tersisa 

 

Sejak awal 2018, klasifikasi baru Suku-Suku Perbatasan telah membawa kejelasan baru pada 
tugas yang tersisa.44  Tuhan sedang menggerakkan doa global bersatu untuk gerakan-

 
41 T4T: Sebuah Re-Revolusi Pemuridan: Kisah Dibalik Gerakan Perintisan Jemaat Tercepat Dunia dan Bagaimana 
Ini Bisa Terjadi di Komunitas Anda! (T4T: A Discipleship Re-Revolution: The Story Behind the World’s Fastest 
Growing Church Planting Movement and How it Can Happen in Your Community!) oleh Steve Smith 
(MultMove.net/t4t). 

42 Perhatikan buku “Untuk Aktivis Gerakan (for movement activists)” oleh Trevor. 
43 TinyURL.com/ThaiCPM 

44 JoshuaProject.net/frontier/3 

http://multmove.net/t4t
http://tinyurl.com/ThaiCPM
http://joshuaproject.net/frontier/3


gerakan di antara Suku-Suku Perbatasan45  terbesar yang tersisa. Tidak pernah dalam 
sejarah Roh Kudus mendorong kerja sama global semacam itu dalam doa dan kerja yang 
terfokus, atau kemajuan yang begitu pesat. 

 

Berita baik kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia .... 
 
 

Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, berfirman, “Ya, Aku datang segera!” 
Amin, datanglah Tuhan Yesus (Wahyu 22:20) 

  

 
45 Prayer.MultMove.net/the31 

http://prayer.multmove.net/the31


14. Bagaimana Allah Bergerak untuk Menjangkau yang Tak 
Terjangkau  

 
Oleh Dr. David Garrison46,47 

 
Lebih dari 20 tahun yang lalu istilah Gerakan Perintisan Jemaat pertama kali memasuki kosa 
kata misionaris kami. Pada saat itu, kami kagum akan kemunculan yang tidak lazim dari 
jemaat-jemaat yang mereproduksi jemaat-jemaat pada tingkat yang hanya kami baca di 
dalam kitab Kisah Para Rasul Perjanjian Baru. Berharap untuk belajar dari karya-karya Tuhan 
yang luar biasa ini, saya mengeluarkan buklet deskriptif setebal 57 halaman pada tahun 
1999, yang disebut Gerakan Perintisan Jemaat. 
 
Buklet kecil itu beredar di seluruh dunia dengan terjemahan asli dalam lebih dari 40 bahasa 
(lihat bit.ly/cpmbooklet). Ternyata, empat gerakan yang awalnya kami profilkan hanyalah 
awal dari gelombang Kerajaan yang akan mengantarkan jutaan orang percaya baru di tahun-
tahun berikutnya. 
 
Hari ini Tubuh Kristus terus mempelajari cara-cara baru untuk menerapkan prinsip-prinsip 
GPJ yang dinamis. Tuhan menggunakan hamba-hamba yang setia untuk mengatalisasi 
gerakan-gerakan baru dalam lingkungan Hindu, Muslim, sekuler, perkotaan, pedesaan, 
Barat, dan non-Barat di seluruh dunia. Berikut adalah lima gambaran singkat tentang 
bagaimana Allah menggunakan prinsip-prinsip GPJ untuk menghasilkan tuaian di Afrika, 
Asia, Haiti dan Florida. 
  

 
46 Ini dari sebuah artikel yang muncul di Mission Frontiers edisi Januari-Februari 2018, 
www.missionfrontiers.org, hlm. 17.    
47 Selama lebih dari tiga dekade, Dr. David Garrison telah menjadi pelopor dalam memahami Gerakan-Gerakan 
Perintisan Jemaat. Penulis dan editor berbagai buku, Garrison saat ini menjabat sebagai Direktur Eksekutif 
Global Gates, sebuah pelayanan yang didedikasikan untuk menjangkau ujung-ujung bumi melalui kota-kota 
gerbang global. 



15. Bagaimana Allah Bergerak di antara yang Tak Terjangkau di Afrika 
Timur  

 
Oleh Aila Tasse48,49 

 
Melalui Gerakan Perintisan Jemaat (GPJ/Gerakan Pemuridan) hal-hal menakjubkan telah 
terjadi di antara suku-suku terabaikan di Afrika Timur. Sejak 2005, kami telah melihat 7.571 
jemaat dirintis dengan 185.358 murid baru. Beberapa cabang telah dirintis, berkembang 
biak menjadi GPJ tambahan. Di Rwanda, gerakan ini terjadi pada 14 generasi jemaat baru. 
Kenya ada 9 generasi. Tuhan mempengaruhi 11 negara termasuk Tanzania, Burundi, 
Uganda, dan bahkan Sudan meskipun ada perang. 
 
Saya tumbuh di Kenya Utara di tepi gurun. Suatu hari ketika saya sedang berdoa, Tuhan 
memberi saya visi. Dia menunjukkan kepada saya 14 dari 22 kelompok orang yang belum 
terjangkau di Kenya, masing-masing dari mereka tinggal di gurun itu. 
 
Saya merasa Tuhan memanggil saya tetapi saya tidak mau menerima panggilan itu. Saya 
telah melalui banyak penganiayaan dari keluarga dan komunitas saya sehingga saya ingin 
meninggalkan daerah itu. Pada waktu itu tidak ada orang Kristen di antara penduduk asli. 
Semua gereja di sana terdiri dari orang-orang yang bekerja untuk pemerintah atau LSM. 
 
Pada tahun 1998, saya mulai memenuhi visi Tuhan dan selama beberapa tahun berikutnya 
saya mulai menerapkan prinsip-prinsip GPJ. Saya menjadi serius dalam menerapkan pola 
jemaat yang lebih sederhana yang jauh lebih dapat direproduksi. Dua faktor kunci lain yang 
membantu saya melipatgandakan jemaat adalah gagasan membantu orang menemukan 
kebenaran (ketimbang seseorang mengatakannya kepada mereka) dan ketaatan sebagai 
pola pemuridan yang normal. Strategi Gerakan Pemuridan berfokus pada Pembelajaran 
Alkitab dengan pola Penemuan, di mana orang-orang yang terhilang diperkenalkan kepada 
Firman Tuhan dan menemukan kebenaran untuk diri mereka sendiri dan menaati apa pun 
yang Tuhan katakan kepada mereka. Strategi ini tidak memaksa mereka untuk bertobat 
tetapi lebih berfokus pada Firman Tuhan dan apa yang Roh Kudus katakan kepada orang itu 
melalui strategi tersebut. Pemimpin Pola Penemuan membantu mereka mendengar dari 
Tuhan, yang bergerak dengan cara yang kuat di dalamnya. 
 
Pada titik ini kami telah mulai melayani semua 14 STA di padang pasir dan melampaui itu. 
Sekarang kami berbicara tentang 300 kelompok orang yang belum terjangkau sesuai Joshua 
Project. Kami bekerja di tiap-tiap negara di Afrika Timur, berdoa dan berfokus pada yang 
paling sedikit dijangkau, paling sedikit disentuh. 
 
Yesus memerintahkan kita untuk memuridkan (bukan mempertobatkan) ketika kita pergi, 
sampai tidak ada ruang yang belum disentuh oleh ledakan murid di seluruh dunia. Hal ini 

 
48 Ini dari sebuah artikel yang muncul di Mission Frontiers edisi Januari-Februari 2018, 
www.missionfrontiers.org, hlm. 18, dengan data yang diperbarui dan sketsa dari “Gerakan Pemuridan di Afrika 
Timur,” dalam Mission Frontiers edisi November-Desember 2017, hlm. 12-15. 
49 Aila Tasse adalah pendiri dan direktur Lifeway Mission International (https://www.lifewaymi.org/) dan 
merupakan bagian dari Jaringan GPJ Afrika Timur. 



tidak akan terjadi dengan merintis dan menumbuhkan jemaat satu per satu. Hal ini tidak 
akan terjadi dengan mencoba membangun gereja-gereja besar atau dengan membayar 
beberapa orang untuk mencoba melakukannya. Kami percaya satu-satunya cara bagi Gereja 
untuk memenuhi Amanat Agung adalah melalui mencetak murid yang dapat mencetak 
murid. Kami telah melihat Tuhan melakukannya di Afrika Timur, terkadang dalam kemitraan 
dengan gereja-gereja yang ada. 
 

Seorang Skeptis Pemuridan Merintis Gerakan Kuat untuk Memuridkan 
 
Agali memberikan pelatihan Gerakan Pemuridan kepada sekelompok pendeta pada tahun 
2015. Dari mereka yang mengikuti pelatihan tersebut, seorang pendeta bernama Roba 
datang kepadanya dan menyatakan keraguan serius bahwa gereja-gereja yang ada dapat 
membuat perubahan semacam ini. Agali tidak membantah tetapi menantang Roba untuk 
memulai proses di komunitasnya. Roba menerima tantangan dan pergi ke komunitasnya 
untuk mencari orang damai. Komunitas itu sebagian besar adalah komunitas Muslim di 
mana para lelaki senang berkumpul di lapangan umum di sore hari untuk minum teh dan 
bersosialisasi. 
 
Roba pergi ke lapangan umum suatu sore. Dia menyapa pria-pria itu dan menawarkan untuk 
membelikan mereka teh dengan memberi tahu mereka bahwa dia datang untuk mengenal 
mereka. Dia mengatakan kepada mereka meskipun dia adalah seorang Kristen dan mereka 
adalah Muslim, mereka telah menjadi tetangga sejak lama dan sebagai orang yang 
menghormati Tuhan mungkin mereka harus saling mengenal dengan lebih baik. Orang-
orang Muslim itu mengundang Roba untuk duduk bersama mereka. Ketika mereka 
mengobrol bersama, Roba mendapat kesempatan untuk menceritakan kepada mereka 
sebuah cerita dari Alkitab. Dia menceritakan kisah Zakheus kepada mereka. Orang-orang itu 
dengan penuh perhatian mendengarkan kisah itu dan ketika dia mencapai bagian dari kisah 
itu ketika Isa berkata, “Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini 
pun anak Ibrahim,” para pendengarnya menjadi lebih penuh perhatian ketika nama Ibrahim 
disebutkan. Setelah selesai minum teh, dan ketika mereka berpisah mereka mengundang 
pendeta itu untuk datang lagi dengan lebih banyak cerita. 
 
Beberapa hari kemudian, Roba bergabung dengan mereka lagi untuk minum teh. Setelah 
salam yang biasa dan berbicara tentang kejadian terkini di masyarakat, Roba bertanya 
kepada mereka apakah mereka ingat cerita yang dia ceritakan pada mereka dalam 
kunjungan pertamanya. Mereka mengatakan kepadanya bahwa mereka masih 
mengingatnya. Dia meminta mereka mengulangi cerita untuknya, dan mereka 
melakukannya. Setelah mengulangi kisah itu, sebuah diskusi yang hidup dilanjutkan. Salah 
satu dari mereka bertanya kepada Roba apakah dia percaya bahwa Isa adalah Tuhan. Roba 
melemparkan pertanyaan itu kembali kepada orang-orang itu dan bertanya kepada mereka, 
“Jika Isa dalam kisah Zakheus dapat memberikan keselamatan kepada manusia, apakah ini 
tidak menunjukkan bahwa Isa dapat memiliki sifat-sifat ilahi yang tidak ditemukan pada 
manusia?” Beberapa dari pria itu menjawab setuju dengan menganggukkan kepala mereka. 
 
Pertemuan-pertemuan sambil minum teh ini menjadi sering dan teratur. Dalam 
perkembangan alami hubungan itu, banyak Kelompok Penemuan dan jemaat didirikan di 
antara orang-orang Muslim ini, menghasilkan 32 jemaat kecil. 



 

Kantong Anggur Baru untuk Anggur Baru 
 

Ketika Pendeta Kamau diundang untuk mengadakan pelatihan Gerakan Pemuridan di antara 
sekelompok pendeta dari wilayah tertentu, ia tidak berharap banyak terjadi. Mereka skeptis 
karena orang-orang di wilayah itu dikenal sebagai orang Kristen yang hanya namanya saja 
dan gereja-gereja yang ada memiliki banyak tradisi gereja yang kuat yang tidak memajukan 
injil. Pendeta Kamau melihat sedikit harapan bahwa para pendeta dari gereja-gereja ini akan 
menerima tantangan Gerakan Pemuridan dan menerapkannya di antara kaum mereka. 
 
Tetapi ternyata, Pendeta Kamau terbukti salah. Hanya empat bulan setelah pelatihan 
Gerakan Pemuridan, wilayah itu telah melihat 98 Kelompok Penemuan baru, sampai empat 
generasi di beberapa cabang.  
 
Pendeta Ado berbagi bahwa pelatihan Gerakan Pemuridan yang ia ambil dari Pendeta 
Kamau mengubah pola pikirnya. Ado melaporkan bahwa segera setelah dia mengikuti 
pelatihan itu, dia mengganti khotbah hari Minggu dengan Kelompok Penemuan untuk 
melihat apa yang akan terjadi, jika ada di antara orang-orang yang melaporkan kembali 
tentang bagaimana mereka mematuhi Allah. 
 
Pendeta Ado menyampaikan bahwa para anggotanya melaporkan sukacita baru dalam 
hubungan mereka dengan Allah dan satu sama lain. Beberapa anggota melaporkan 
disembuhkan dari penyakit selama doa-doa dari Kelompok Penemuan.  
 
Pendeta Ado mengatakan para anggota gerejanya juga dilatih untuk memulai Kelompok 
Penemuan di rumah mereka dan di lingkungan mereka dan 42 kelompok lagi dimulai hanya 
dalam beberapa bulan. 
 
Kami melihat Tuhan menggunakan banyak orang dan kelompok, dan kami memuji Tuhan 
untuk jaringan dan kolaborasi 24:14. Kita perlu bekerja bersama sebagai Tubuh Kristus. Kita 
perlu belajar dari orang lain, serta membagikan apa yang kita pelajari. 
  



16. Bagaimana Allah Melawat Asia Selatan 
 

Oleh keluarga “Walker”50,51 
 
Tim kami terdiri dari pasangan yang sudah menikah, ekspatriat lain, dan dua rekan kerja 
nasional, Sanjay* dan John* (adik laki-laki Sanjay). Kami adalah rekan kerja. Tidak ada 
perasaan “kami” atau “mereka.” Kami semua hanyalah murid Yesus, orang-orang yang 
berusaha mendengarkan Dia dan melakukan apa yang Dia katakan. Setiap kali salah satu 
dari kami merasakan kebutuhan untuk perubahan atau pendekatan baru dalam pelayanan, 
kami menyajikannya kepada seluruh anggota tim dengan serendah hati mungkin, dan 
kemudian mencari Tuhan untuk konfirmasi dalam Firman-Nya. 
 
Kami orang asing tidak datang ke lapangan dengan perspektif ini. Kami menghabiskan 
bertahun-tahun di lapangan namun tidak menghasilkan kemajuan. Kami sibuk tetapi tidak 
membuahkan hasil. Pada tahun 2011, kami menghadiri pelatihan pemuridan yang 
disponsori oleh instansi kami. Pelatihan itu mengubah hidup kami. Selama dua minggu, kami 
mempelajari Firman Tuhan. Kami tidak membaca buku tentang misi atau mempelajari pola 
modern dalam misi. Kami hanya membuka Alkitab dan mencari jawaban untuk pertanyaan- 
pertanyaan seperti, “Apakah Yesus punya strategi untuk menjangkau orang-orang yang 
terhilang?” 
 
Tuhan menggunakan pelatihan itu untuk mengubah paradigma kami. Yang paling penting, 
kami menghadapi pertanyaan ini: “Bagaimana jika, ketimbang berfokus pada apa yang 
dapat kita lakukan (teknik, pengajaran, administrasi, komunikasi), kita berfokus pada apa 
yang perlu dilakukan?” Selama bertahun-tahun kami di lapangan, kami berkonsentrasi untuk 
menggunakan keterampilan kami. Bagaimana jika pertanyaannya bukan tentang 
keterampilan kami, tetapi, “Apa yang perlu dilakukan untuk menyelamatkan orang yang 
terhilang?” Jawaban atas pertanyaan itu harus mencakup keterampilan yang tidak kami 
miliki (seperti berteman dengan orang yang belum dikenal, berdoa dengan orang yang tidak 
percaya, dan mengikuti instruksi yang diberikan dalam Lukas 10). Betapa leganya untuk 
menyadari bahwa menaati perintah Yesus untuk memuridkan (Matius 28:19) tidak berputar 
di metode, tipe kepribadian, atau tingkat kecerdasan kita. Yesus tidak mengundang murid-
murid pertama-Nya untuk mengikuti-Nya karena mereka adalah yang terbaik atau paling 
cerdas. Mereka adalah nelayan yang tidak berpendidikan, pemungut pajak yang keji dan 
tertindas. Tetapi mereka menaati Yesus. 
 
Kami sangat bersemangat. Untuk pertama kalinya dalam hidup kami di lapangan, kami mulai 
berfokus pada keinginan Tuhan agar tidak ada yang binasa ketimbang pada keterampilan 
kami. Kami mulai mencoba hal-hal baru, termasuk: 
 

 
50 Ini diperluas dari sebuah artikel yang muncul dalam edisi Januari-Februari 2018 di Mission Frontiers dan 
memuat materi yang dikutip dari buku Ibu dan Ayah yang Terhormat: Sebuah Petualangan dalam Ketaatan 
(Dear Mom and Dad: An Adventure in Obedience) oleh R. Rekedal Smith. 
51 Keluarga “Walker” memulai pelayanan lintasbudaya pada tahun 2001. Pada tahun 2006, mereka bergabung 
dengan Beyond (www.beyond.org) dan pada tahun 2011 mulai menerapkan prinsip-prinsip GPJ. Mereka 
digabungkan dengan “Phoebe” pada 2013. Phoebe dan Walkers pindah negara pada tahun 2016, dan telah 
mendukung gerakan dari kejauhan. 



(a) ketaatan pribadi (mencari orang-orang yang akan membuka rumah tangga mereka 
untuk Injil), 

(b) peningkatan doa, (tidak lagi hanya kegiatan pribadi, waktu penyembahan; doa 
menjadi bagian dari uraian tugas kami),  

(c) memberikan visi kepada orang-orang percaya yang ada untuk bermitra dalam upaya 
ini,  

(d) melatih orang Kristen yang berminat, dan 
(e) menerima pelatihan dari mereka yang lebih berpengalaman daripada kami.  

 
Beberapa bulan setelah menerima pelatihan, kami bertemu dengan seorang kenalan 
bernama Sanjay, seorang pria yang belum pernah kami temui selama beberapa tahun. 
Berikut ini adalah perspektif Sanjay tentang pertemuan itu. 
 
——————————— 
 
Saya dilahirkan dalam keluarga Kristen. Kami mengikuti tradisi Kristen. Ketika saya cukup 
dewasa, saya menerima pelatihan Alkitab selama empat tahun, dan kemudian menjadi guru 
Alkitab. Seiring waktu, saya memulai 17 gereja berbeda di daerah pedesaan di wilayah 
geografis yang luas di negara saya. 
 
Pada bulan Desember 2011, saya bertemu saudara Walker di jalan di Delhi. Dia bertanya 
apakah saya ingin datang ke rumahnya untuk pelatihan perintisan jemaat. Pada titik itu 
dalam hidup saya, saya adalah orang yang sangat bangga. Saya memiliki pelayanan yang 
besar. Saya telah memulai sekolah dan pusat pelatihan Alkitab. Saya berpikir, “Apa yang bisa 
orang ini ajarkan kepada saya?” Saya memutuskan untuk tidak pergi. 
 
Namun, sebulan kemudian saya meneleponnya untuk mengucapkan Selamat Tahun Baru. 
Ketika saya menelepon, dia berkata, “Saya pernah berbicara dengan Anda tentang pelatihan 
perintisan jemaat. Kenapa Anda tidak datang?” 
 
Kali ini, saya menyerah. Saya berkata akan datang dan membawa beberapa teman. 
 
Ketika kami tiba, dia memberi kami air minum dan mengucapkan terima kasih karena telah 
datang. Kemudian dia memberi kami kertas dan pena dan berkata, “Hari ini, kita akan 
belajar Firman Tuhan. Saya akan membuat chai untuk semua orang. Sementara saya 
melakukan itu, Anda semua tolong salin Matius 28:16-20 dari Alkitab Anda ke selembar 
kertas. Di sebelah bagian itu, tulislah bagaimana Anda akan menerapkannya dalam hidup 
Anda.” 
 
Saya berpikir, “Pelatihan macam apa ini? Yang dia lakukan adalah memberi saya selembar 
kertas dan pena!” Saya sudah mengikuti pelatihan sekolah Alkitab. Saya telah 
menyelesaikan 12 tahun pelayanan yang sangat sukses. Tapi, dalam waktu 10 menit, saya 
sudah berubah. 
 
——————————— 
 



Saya membaca dalam Matius 28 bahwa Yesus berkata kita harus pergi dan memuridkan 
orang. Saya menuliskannya. Belakangan, setelah saya membagikan apa yang ada di kertas 
saya, saudara Walker bertanya kepada saya, “Sanjay, Anda memiliki pelayanan yang sangat 
besar, tetapi apakah Anda memiliki murid-murid?” 
 
Saya berpikir, “Saya tidak punya satu pun. Dalam 10 tahun, saya tidak melakukan apa pun 
untuk Yesus. Dia berkata untuk membuat murid, tetapi sampai hari ini, saya tidak punya.” 
 
Bulan berikutnya, saya kembali mengunjungi Saudara Walker lagi. Kami duduk bersama dan 
mempelajari Firman Tuhan. Saya memutuskan bahwa sejak saat itu, saya akan 
meninggalkan semua hal lainnya. Saya pulang ke rumah dengan satu keinginan – untuk 
melakukan yang tidak kurang, tidak lain, dari pemuridan. Saya mengundurkan diri dari 
sekolah yang telah saya mulai, posisi saya dengan pelayanan internasional yang membayar 
gaji yang baik, dan pekerjaan saya sebagai presiden pusat pelatihan Alkitab. Saya 
meninggalkan semuanya. Sejak saat itu, saya telah fokus untuk menaati perintah Yesus dan 
tidak ada yang lain. Dan Tuhan dengan setia menyediakan setiap kebutuhan kami. 
 
——————————— 
 
Kami mulai bertemu kira-kira sebulan sekali dengan Sanjay dan 15 teman yang ia undang 
dari berbagai wilayah di negaranya. Sebagian besar adalah orang percaya dari agama 
Kristen, sementara beberapa orang umat percaya yang dulunya beragama Hindu. Mereka 
yang menerapkan prinsip-prinsip GPJ mulai dengan cepat melihat buah. Sanjay adalah ketua 
pelatih dan penyemangatuntuk kelompok ini. 
 

• Pada Desember 2012, ada 55 Kelompok Penemuan, semuanya terdiri dari orang-
orang yang terhilang. 

• Pada Desember 2013 ada 250 kelompok (jemaat-jemaat dan Kelompok Penemuan). 

• Pada Desember 2014 ada 700 jemaat, dan diperkirakan 2.500 orang dibaptis. 

• Pada Desember 2015 ada 2.000 jemaat, dan diperkirakan 9.000 orang dibaptis 

• Pada Desember 2016 ada 6.500 jemaat, dan diperkirakan 25.000 orang dibaptis. 

• Pada Desember 2017, ada 21.000 jemaat dan menjadi tidak praktis untuk mencoba 
menghitung pembaptisan. 

• Pada Desember 2018, ada 30.000 jemaat. 
 
Berikut adalah beberapa dari banyak pelajaran yang kami pelajari: 
 

1. Matius 10, Lukas 9 dan 10 menawarkan strategi yang efektif untuk terhubung 
dengan orang yang terhilang. 

2. Mukjizat (penyembuhan dan/atau pembebasan dari setan) adalah komponen yang 
konsisten dari orang-orang yang datang ke Kerajaan. 

3. Semakin mudah Proses Penemuan, semakin efektif. Dengan demikian, kami 
menyederhanakan sarana beberapa kali.  

4. Pelatihan dari Firman Tuhan lebih kuat, efektif, dan dapat ditiru daripada alat dan 
metode buatan manusia.  

5. Adalah lebih baik memberdayakan orang-orang yang menerapkan prinsip-prinsip 
GPJ, daripada berfokus pada melakukan lebih banyak pelatihan. 



6. Setiap orang dengan penuh kasih menaati Yesus, dan semua orang harus 
memberikan pelatihan kepada orang lain. 

7. Sangat penting untuk menunjukkan kalau seseorang mengikuti tradisi manusia 
daripada Firman Tuhan. Tetapi hanya dengan kepekaan budaya dan kepercayaan 
yang tumbuh, bukan sebagai serangan. 

8. Sangat penting untuk menjangkau rumah tangga, bukan hanya individu. 
9. Gunakan Kelompok Penemuan untuk pra-jemaat dan jemaat. 
10. Memberdayakan murid yang buta huruf dan semi melek huruf untuk melakukan 

pekerjaan menghasilkan buah paling banyak. Untuk itu, kami menyediakan player 
genggam kecilyang dapat diisi ulang dan murah dengan set cerita pada kartu 
memori kepada mereka yang tidak bisa membaca. Kira-kira setengah dari jemaat 
telah dirintis melalui penggunaan player-player genggam kecil ini. Murid-murid 
duduk bersama, mendengarkan cerita dan menerapkannya dalam kehidupan 
mereka. 

11. Lingkaran kepemimpinan memberikan pendampingan mutual yang berkelanjutan 
dan dapat direproduksi untuk para pemimpin. 

12. Doa syafaat dan doa mendengarkan adalah penting. 
 

Gerakan ini telah secara konsisten menjangkau kelompok generasi ke-4 di banyak tempat. 
Di beberapa lokasi, telah mencapai 29 generasi. Sebenarnya, ini bukan hanya satu gerakan, 
tetapi beberapa gerakan, dalam 6+ wilayah geografis, berbagai bahasa dan beragam latar 
belakang agama. Hanya segelintir jemaat yang menggunakan bangunan khusus atau ruang 
sewaan; hampir semua adalah jemaat rumah, bertemu di rumah atau halaman, atau di 
bawah pohon. 
 
Peran Kami sebagai Katalis Luar (Ekspatriat) 
 

• Kami menawarkan perubahan paradigma alkitabiah yang sederhana, dapat ditiru. 

• Kami menyediakan dukungan doa yang kuat sebagai sebuah tim, dan juga 
memobilisasi dukungan doa strategis dari luar negeri. 

• Kami mengajukan pertanyaan. 

• Kami melatih para orang lokal untuk melatih orang lain. 

• Kami memberikan panduan jika/ketika langkah selanjutnya tidak jelas. 

• Kami sangat berhati-hati ketika menghadapi masalah di mana kami tidak setuju 
dengan Sanjay dan John. Kami menganggap mereka lebih penting daripada diri kami 
sendiri. Mereka bukan karyawan kami, tetapi rekan kerja yang berusaha untuk 
menaati Tuhan bersama-sama. Karena itu, kami mendorong mereka untuk tidak 
hanya menerima perkataan kami untuk masalah apa pun, tetapi juga mencari Tuhan 
secara pribadi untuk melihat apa yang Dia katakan. 

• Kami terkadang mengundang mentor Gerakan Pemuridan pribadi kami untuk 
bertemu dengan Sanjay dan John sehingga mereka dapat mendengar dari seseorang 
yang telah melihat dan melakukan lebih banyak daripada kami. 

• Kami berusaha untuk mengurangi perasaan ketergantungan mereka kepada kami. 
Kami secara aktif memilih untuk keluar secepat mungkin agar tidak menghalangi 
mereka. 



• Kami menyediakan alat untuk memuridkan pemimpin (pelatihan Alkitab dan 
pelatihan pertumbuhan kepemimpinan), dan alat untuk memuridkan jemaat 
(Kelompok Penemuan). 

 
Peran Perempuan dalam Gerakan 
Para pemimpin wanita telah muncul dalam cabang pemuridan yang difasilitasi oleh para 
pemimpin pria. Pemimpin perempuan juga bertambah banyak dan mengembangkan 
pemimpin perempuan lainnya. Faktanya, pemimpin perempuan merupakan komponen 
kunci dari pelayanan ini, mungkin hingga 30-40% dari pemimpin inti gerakan. Wanita, 
bahkan wanita muda, memimpin jemaat rumah, merintis jemaat baru dan membaptis 
wanita lain. 
 
Peran Pemimpin Kunci Di Dalam 
Para orang lokallah yang melakukan pekerjaan “nyata.” Mereka berjalan di jalan berdebu, 
memasuki rumah, dan berdoa untuk mukjizat dan pembebasan. Mereka adalah orang-orang 
yang memulai pelajaran Alkitab dengan petani sederhana dan keluarga mereka, tinggal di 
rumah mereka dan makan makanan mereka, bahkan ketika suhu lebih dari 38 derajat (C) 
dan tidak ada listrik atau air. Mereka melakukan pekerjaan dan sangat senang dengan buah 
yang mereka hasilkan! Kisah-kisah mereka memicu kami semua untuk terus berjalan. 
 
Faktor-Faktor Kunci dalam Kemajuan 
 

1. Doa mendengarkan. Berdoa adalah tugas kita. Tuhan telah mengubah dan 
menyesuaikan pendekatan kami berkali-kali melalui doa. Mendengarkan adalah 
bagian penting dari doa. Ada begitu banyak perubahan di sepanjang jalan. Begitu 
banyak pertanyaan: Apa selanjutnya? Haruskah kami bekerja dengan orang ini? Kami 
bertemu “penghalang jalan”; Firman mana yang akan kami gunakan untuk pelatihan 
berikutnya? Apakah ini penggunaan dana kami yang baik? Apakah sudah waktunya 
untuk melepaskan saudara ini yang tidak menerapkan model ini, atau apakah kami 
akan memberinya satu kesempatan lagi? Haruskah kami melanjutkan pelatihan di 
kota ini atau ini jalan buntu? Kami, seluruh tim, telah belajar duduk dan menunggu 
jawaban Tuhan, tidak peduli apa pertanyaannya. 

 
2. Mukjizat. Gerakan ini tumbuh terutama di sepanjang garis hubungan melalui 
mukjizat. Kami telah melihat banyak penyembuhan dan pembebasan dari iblis. 
Mukjizat tidak hanya membuka pintu untuk Kelompok Penemuan, tetapi berita 
tentang mukjizat menyebar sepanjang garis keluarga dan hubungan sehingga rumah 
tangga lain terbuka. Sebagai contoh, seorang murid mungkin menemukan 
kesempatan untuk berdoa bagi orang yang dirasuki setan. Ketika orang itu 
dibebaskan, berita itu menyebar ke seluruh keluarganya, termasuk saudara-saudara 
yang tinggal di desa-desa lain. Kerabat jauh itu meminta murid tersebut juga datang 
berdoa untuk mereka. Ketika murid dan orang yang baru saja dilepaskan pergi dan 
berdoa, seringkali mukjizat terjadi bagi kerabat juga, dan Kelompok Penemuan lain 
dimulai. Dengan cara ini, orang-orang sederhana dan tidak berpendidikan – 
termasuk mereka yang baru saja berada di Kerajaan – melihat Kerajaan Allah 
bertumbuh. 
 



3. Evaluasi. Kami banyak bertanya: “Bagaimana kemajuan kami? Akankah tindakan 
kami saat ini membawa kami ke tempat yang kami inginkan? Jika kami melakukan 
_____, bisakah para rekan lokal melakukannya tanpa kami? Bisakah mereka meniru 
itu?” 

 
4. Kami sangat berhati-hati dalam penggunaan dana. 

 
5. Kami menyesuaikan materi kami. Kami selektif tentang bahan yang kami gunakan. 
Jika bahan baru yang diberikan kepada kami tidak cocok, kami menyesuaikannya. 
Tidak ada satu formula yang berfungsi untuk semua. 

 
6. Kami terpusat pada Firman Tuhan. “Pengajaran baik” apa pun yang mungkin kami 
berikan tidak akan seefektif apa yang dapat diingatkan oleh Roh Kudus di hati orang-
orang melalui Firman. Jadi setiap pelatihan yang kami lakukan memiliki dasar Firman 
Tuhan yang kuat. Selama pelatihan, semua orang melakukan pengamatan, 
mengajukan pertanyaan, dan menggali lebih dalam. 
 
7. Setiap orang berbagi dengan orang lain apa yang dia pelajari. Tidak ada yang 
menjadi kolam; kami semua adalah sungai. Murid-murid diharapkan mewariskan 
setiap pelatihan yang mereka terima ke rantai pemuridan mereka sendiri. 

 
Kami memuji Tuhan atas pekerjaan besar yang telah Dia lakukan sejak tim kami mulai 
berfokus hanya pada perintah untuk memuridkan semua bangsa. 
 
  



17. Bagaimana Allah Bergerak di antara Kaum Muslim di Asia 
Tenggara  

 
Oleh Yehezkiel 52,53 

 
Kami menganggap perintis jemaat luar (bahkan jika seorang nasional) sebagai generasi 0. 
Orang lokal (generasi 1 - G1) yang mendengar Injil dan menanggapi dengan percaya 
dibaptis, dimuridkan dan segera dilatih untuk menjangkau keluarga, teman dan kenalannya. 
Ketika orang percaya G1 membagikan Injil dengan kontaknya dan mereka percaya, orang 
percaya baru segera dibaptis, dimuridkan dan dilatih oleh orang percaya lokal. Kelompok ini 
menjadi jemaat rumah G1 dengan orang percaya lokal sebagai pemimpinnya. 
 
Orang-orang percaya berkumpul secara rutin setiap minggu di jemaat rumah G1 untuk 
menyembah Yesus, merayakan Perjamuan Tuhan dan mempelajari Firman Tuhan bersama-
sama menggunakan panduan yang kami sediakan. Dengan sangat cepat mereka mengambil 
tanggung jawab untuk menjangkau jaringan hubungan mereka. Orang percaya G1 
dimuridkan dan dilatih untuk memuridkan dan melatih orang lain dan membangun 
persekutuan rumah dengan orang-orang baru yang mereka jangkau. 
 
Jemaat rumah berfungsi sebagai pusat pengiriman di mana semua peserta diperlengkapi 
untuk menjadi perintis jemaat. Setiap minggu setelah kebaktian, setiap anggota 
persekutuan keluar untuk menjangkau, memuridkan dan melatih orang lain. Mereka yang 
menjadi beriman segera dibaptis, dimuridkan dan dilatih untuk menjangkau jaringan kontak 
mereka dan mengumpulkan mereka ke dalam jemaat rumah. 
 
Proses ini berlanjut dengan pengawasan, evaluasi dan pelatihan konstan. Dengan cara ini, 
kami dapat membangun ribuan persekutuan rumah. Dalam beberapa tahun terakhir, 
puluhan ribu orang telah beriman dan dibaptis, hingga 20 generasi. Jaringan pelayanan kami 
juga telah menjangkau daerah lain untuk membantu pekerja di pulau-pulau lain dan 
kelompok etnis di Asia Tenggara. 
 
Proses pelipatgandaan ini adalah apa yang kami maksud dengan Gerakan Perintisan Jemaat. 
Pendekatan ini membutuhkan komitmen jangka panjang, dengan evaluasi dan pemantauan 
yang berkelanjutan yang tidak membahayakan proses perintisan jemaat itu sendiri.  
 
Otonomi jemaat rumah adalah prioritas tinggi. Para pemimpin diperlengkapi dengan cepat 
sehingga mereka dapat mengambil kepemilikan dari pelayanan. Kami sebagai pemimpin 
Gen 0 dengan cepat memberi para pemimpin lokal wewenang untuk melakukan semua 
fungsi jemaat. Mereka membaptis, menerima orang ke dalam persekutuan, mengajarkan 

 
52 Ini dari sebuah artikel yang dimuat di Mission Frontiers edisi Januari-Februari 2018, 
www.missionfrontiers.org, hlm 19-20 
53 Yehezkiel melayani sebagai Direktur Misi untuk suatu gereja di Asia Tenggara. Jaringan pelayanan kami 
berfokus pada memulai gerakan di jantung-jantung Muslim di Asia Tenggara. Landasan penting dari perintisan 
jemaat di jaringan kami adalah Injil itu sendiri. Injil berfungsi sebagai filter pertama kami ketika kami 
berinteraksi dengan orang-orang. Pertama kali kami bertemu siapa pun, kami membagikan Injil di awal 
percakapan kami: di mana saja, kapan saja, dan siapa saja. Melalui penyajian Injil, kami memulai proses 
perintisan jemaat melalui orang percaya lokal yang baru ini. 



Firman Allah, merayakan Perjamuan Tuhan dan sebagainya. Kami menyebut proses 
melengkapi ini “Memodelkan, Membantu, Mengawasi dan Memberdayakan.” Proses ini 
dimulai segera setelah orang-orang datang kepada iman. Otonomi direncanakan dan 
diterapkan sejak awal. 
 
Orang-orang percaya dalam gerakan ini tidak hanya memahami tujuan akhir tetapi juga 
secara efektif menjalani gaya hidup yang mencapai tujuan itu. Tugas kami adalah 
memastikan bahwa pemahaman dan praktik ini terus ditransfer ke setiap orang percaya 
baru dan jemaat rumah, generasi demi generasi. 
  



18. Bagaimana Allah Bergerak Menuju Tidak Ada Tempat Tersisa di 
Haiti 

 
Oleh Jephte Marcelin 54,55 

 
Saya salah satu pelayan di No Place Left Haiti (Tidak Ada Tempat Tersisa Haiti). Visi kami 
adalah untuk setia menaati Yesus dengan membuat murid yang memuridkan, merintis 
jemaat yang merintis jemaat, dan memobilisasi misionaris ke bangsa-bangsa sampai tidak 
ada tempat yang tersisa. Kami melakukan ini dengan memasuki ladang kosong, membagikan 
Injil kepada siapa saja yang akan mendengarkan, memuridkan mereka yang merespons, 
membentuk mereka menjadi jemaat-jemaat baru, dan membangkitkan para pemimpin dari 
dalam mereka untuk mengulangi prosesnya. Hal ini terjadi di setiap lokasi berbeda di Haiti. 
Ketika jemaat-jemaat ini berkumpul di rumah-rumah, di bawah pohon, dan di mana-mana, 
kami melihat para pemimpin dan tim baru diangkat dari dalam tuaian. 
 
Contoh yang bagus tentang ini adalah Joshua Jorge, salah satu pemimpin tim kami. Dia 
bekerja untuk Tidak Ada Tempat Tersisa di Ganthier, sebuah wilayah yang terletak di Haiti 
Tenggara. Baru-baru ini, ia mengirim dua Timotiusnya, Wiskensley dan Renaldo, ke daerah 
yang disebut Anse-à-Pitres. Mengikuti contoh Lukas 10, mereka pergi tanpa penyediaan 
tambahan dan mencari rumah yang damai. Mereka tiba dan segera mulai membagikan Injil 
dari rumah ke rumah, meminta Tuhan untuk menuntun mereka kepada orang-orang yang 
dipersiapkan Allah. Setelah beberapa jam, mereka bertemu dengan seorang pria di jalan 
bernama Calixte. Ketika mereka membagikan kepadanya tentang harapan yang hanya 
ditemukan di dalam Yesus, dia menerima Injil dan memberikan hidupnya kepada Yesus. 
 
Wiskensley dan Renaldo bertanya kepada Calixte di mana dia tinggal dan dia membawa 
mereka ke rumahnya. Mereka memasuki rumah, membagikan Yesus dengan seluruh 
keluarganya dan mereka semua memilih untuk mengikuti Yesus pada hari itu. Dua duta 
besar ini menghabiskan empat hari berikutnya dengan keluarga ini, melatih mereka dan 
membawa mereka keluar ke tuaian untuk berbagi dengan tetangga mereka. Selama empat 
hari itu, 73 orang berbalik dan percaya kepada Yesus, 50 di antaranya dibaptis, dan mereka 
membentuk jemaat baru di rumah Calixte. Wiskensley dan Renaldo terus kembali untuk 
melatih beberapa pemimpin yang muncul dalam alat yang sederhana, alkitabiah, dan dapat 
direproduksi. Hanya dalam beberapa minggu, jemaat baru ini sudah berlipat ganda menjadi 
dua jemaat lain! Puji Yesus! 
 
Kaumku telah secara fisik dan rohani tertindas selama beberapa generasi. Haiti memberi 
tahu orang-orang, “Kamu tidak bisa mengikuti Yesus sampai hidupmu bersih.” Mereka 
berkata, “Jangan membaca Alkitab karena kamu tidak akan memahaminya.” Yesus berkata, 
“Mari ikuti Aku dan Aku akan membuatmu menjadi penjala manusia.” Sekarang kami 
mendengarkan Yesus. Orang-orang Haiti menemukan kebebasan dalam Injil Kasih Karunia. 

 
54 Ini dari sebuah artikel yang dimuat di Mission Frontiers edisi Januari-Februari 2018, 
www.missionfrontiers.org, hlm. 21-22.. 
55 Jephte Marcelin adalah penduduk asli Haiti, bekerja untuk melihat tidak ada tempat yang tersisa di mana 
Injil belum dikenal. Pada usia 22, Jephte menolak masa depan yang cerah sebagai dokter medis untuk 
mengejar rencana Tuhan untuk hidupnya sebagai katalisator gerakan. 



Ketika kami mengikuti strategi Kerajaan Yesus yang diberikan kepada kami dalam Injil dan 
dalam kitab Kisah Para Rasul, dengan setia untuk menaati semua perintah-Nya, Tuhan yang 
empunya tuaian melakukan pekerjaan yang besar. Kami benar-benar mengalami pergerakan 
Roh Allah. Ribuan orang Haiti menerima identitas mereka sebagai duta besar untuk Kristus 
dan ribuan pertemuan Yesus baru sedang dibentuk. Kami tidak berusaha membangun 
kerajaan kami sendiri, tetapi memberikan Kerajaan Allah. Dan Dia melipatgandakannya! 
 
Kami mulai menerapkan prinsip-prinsip gerakan pada bulan Februari 2016. Kami sekarang 
melacak tujuh cabang generasi ke-4 jemaat-jemaat (dan banyak lagi) yang mewakili lebih 
dari 3.000 jemaat baru dan 20.000 pembaptisan. 
  



19. Bagaimana Allah Membuat Hal-Hal Sederhana Bertumbuh dan 
Berlipat Ganda  

 
Oleh Lee Wood56,57 

 
Pada bulan Maret 2013 saya menghadiri pelatihan pemuridan Metacamp yang difasilitasi 
oleh Curtis Sergeant. Fokusnya adalah pada ketaatan dan melatih orang lain bagaimana 
memuridkan murid yang memuridkan, yang mengarah pada pelipatgandaan jemaat-jemaat 
rumah sederhana. Saya datang ke pelatihan dengan hasrat untuk pemuridan dan 
ketidakpuasan yang sehat dengan status quo saya. Saya mengerti mengapa kita dipanggil 
untuk memuridkan – agar dunia tahu – tetapi bingung bagaimana caranya. Di pelatihan, 
kami belajar bagaimana dan pentingnya memuridkan sebagai ungkapan cinta kita kepada 
Tuhan dan orang lain. 
  
Saya ingin sekali menerapkan prinsip-prinsip: ceritakan kisah Anda, ceritakan kisah Tuhan, 
bentuk kelompok dan latih mereka untuk melakukan hal yang sama. Kami memulai dan 
lanjut cepat dengan antusiasme, kami mulai 63 kelompok di tahun pertama dan melatih 
orang lain untuk melakukan hal yang sama. Beberapa kelompok berlipat ganda ke generasi 
keempat. Ratusan kelompok terbentuk dalam dua tahun pertama, tetapi dengan tindak 
lanjut yang lemah, mereka tidak berkelanjutan atau berlipat ganda seperti yang seharusnya. 
Kami begitu sibuk membentuk kelompok-kelompok sehingga kami gagal mengikuti semua 
prinsip yang telah kami pelajari. 
  
Syukurlah Curtis tidak menyerah pada kami. Dia terus melatih kami, menekankan prinsip-
prinsip yang sangat penting: 

1. Jaga kedalaman pelayanan Anda. Tuhan akan menjaga keluasannya. 
2. Tuangkan dalam-dalam kepada beberapa orang yang taat. 
3. Terus lakukan apa yang Anda lakukan dan Anda akan menjadi lebih baik. 
4. Hal-hal sederhana tumbuh. Hal-hal sederhana bertambah banyak. 
5. Taat dan latih orang lain. 

 
Kami kembali untuk menyelamatkan apa yang kami bisa. Kami menuangkan ke orang-orang 
yang jelas mematuhi panggilan itu. (Tidak melakukan hal ini adalah kegagalan kami yang 
paling signifikan dalam upaya kami sebelumnya.) Kami mulai berdoa berjalan dengan 
sengaja di beberapa tempat terburuk di Tampa, untuk menemukan orang-orang yang damai 
– orang-orang yang siap untuk menerima Kristus dan menyampaikan kabar baik kepada 
hubungan mereka - di antara yang paling sedikit, yang terhilang dan yang terakhir. Ketika 
kami belajar lebih banyak, kami mulai melatih orang lain secara lokal dan akhirnya secara 
global. Kelompok-kelompok sehat mulai bertambah banyak. Gerakan ini meluas ke kota-
kota Florida lainnya dan empat negara bagian lainnya. Dengan bantuan beberapa murid 
kami yang paling awal, hal ini berkembang ke sepuluh negara lain. Dalam dua tahun kami 

 
56 Ini dari sebuah artikel yang muncul di Mission Frontiers edisi Januari-Februari 2018, 
www.missionfrontiers.org, hlm. 22. 
57 Lee Wood, seorang mantan yatim piatu, seorang pemuda yang dilecehkan dan yang kecanduan menerima 

Yesus pada usia 23, dan hidupnya benar-benar berubah. Energinya yang sangat berani menular ke semua 
orang di sekitarnya. Hasrat hatinya adalah memuridkan orang lain untuk Kristus sampai seluruh dunia tahu. 



mulai mengirim misionaris ke kelompok orang yang belum terjangkau dan belum desentuh 
dengan injil , dari gerakan desentralisasi yang sepenuhnya organik. 
   
Dalam kemitraan dengan jaringan lain, kami telah mengirim pelatih ke lebih dari 70 negara. 
Di sana gerakan pelipatgandaan orang-orang yang menjangkau kaum mereka sendiri dimulai 
atau sedang berjalan dengan baik. Selain itu, orang lain mulai datang ke kota kami untuk 
pelatihan pencelupan dalam model jemaat daerah perkotaan yang baru muncul, terlibat 
dalam GPJ yang mengubah komunitas. 
  
Semua ini berasal dari membagikan kisah-kisah pribadi kami tentang bagaimana Yesus telah 
mengubah hidup kami, menceritakan kisah Yesus (Injil) dan mengikuti beberapa prinsip 
sederhana: menuangkan dalam-dalam kepada beberapa orang, menjaganya tetap 
sederhana, belajar dengan melakukan, dan memercayai Tuhan untuk hasilnya. 
 
Bagaimana? Cintai Tuhan, cintai yang lain dan muridkan murid yang memuridkan murid. 
Hal-hal sederhana tumbuh dan hal-hal sederhana bertambah banyak. 
  



20. Apa yang Dibutuhkan untuk Menggenapi Amanat Agung? 
 

Oleh Stan Parks 
 
Dalam perintah terakhir-Nya kepada murid-murid-Nya (Matius 28:18-20), Yesus 
memberikan rencana yang luar biasa untuk semua murid-Nya – baik dulu maupun sekarang. 
 
Kita pergi dalam Nama yang memiliki semua otoritas – di surga dan di bumi. Kita menerima 
kuasa Roh Kudus ketika kita pergi – kepada orang-orang di Yerusalem kita, Yudea, Samaria 
(“musuh” di dekat kita) dan ujung-ujung bumi. Yesus memanggil kita untuk memuridkan 
semua suku, membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan mengajar 
mereka untuk menaati semua yang diperintahkan-Nya. Dan Dia selalu bersama kita. 
 
Apa yang diperlukan untuk menggenapi Amanat Agung? Dalam upaya untuk memahami 
“tugas yang tersisa,” kami menggunakan istilah-istilah seperti “belum terjangkau,” “belum 
diinjili,” “tidak terlibat,” dan “paling sedikit dijangkau.”58 
 
Kami sering menggunakan kata-kata ini secara bergantian. Hal ini bisa sangat berbahaya, 
karena istilah-istilah tersebut tidak berarti hal yang sama, dan kami mungkin tidak 
bermaksud hal yang sama ketika kami menggunakannya. 
 
“Belum terjangkau” awalnya didefinisikan dalam pertemuan misiologis yang diadakan di 
Chicago [A.S.] tidak lama setelah seluruh gagasan tentang orang yang belum terjangkau 
menjadi populer. Istilah itu didefinisikan sebagai, “suku yang tidak memiliki gereja yang 
dapat menginjili suku tersebut sampai ke perbatasannya tanpa bantuan lintas budaya.” 
 
“Belum diinjili,” seperti yang umumnya digunakan, didefinisikan dalam Ensiklopedia Dunia 
Kristen (World Christian Encyclopedia) sebagai persamaan matematis untuk memperkirakan 
jumlah orang dalam suatu suku yang akan memiliki akses ke Injil setidaknya satu kali seumur 
hidup mereka. Ini adalah penjumlahan dari jumlah orang yang memiliki akses ke Injil. Suatu 
kelompok dapat, misalnya, 30% diinjili, yang berarti para peneliti memperkirakan 30% telah 
mendengar Injil dan 70% belum. Hal ini bukan pernyataan tentang kualitas gereja lokal atau 
kemampuannya untuk menyelesaikan tugasnya sendiri. 
  
“Tidak Terlibat” diciptakan oleh Finishing the Task dan didefinisikan sebagai kelompok orang 
yang tidak memiliki tim dengan strategi perintisan jemaat. Jika sekelompok beberapa juta 
orang memiliki tim yang terdiri dari dua atau tiga orang yang telah “melayaninya” dengan 
strategi perintisan jemaat, berarti suku itu “tersentuh” (tetapi hampir pasti kurang 
terlayani). Finishing the Task mempertahankan daftar yang belum tersentuh, yang berasal 
dari daftar-daftar lain. 
 
“Paling sedikit dijangkau” adalah istilah umum yang merujuk pada inti dari tugas yang 
tersisa. Istilah ini tidak memiliki definisi khusus, dan sering digunakan ketika tidak ada 
definisi spesifik yang diinginkan. 

 
58 7 paragraf berikutnya dikutip dan diedit dari https://justinlong.org/2015/01/unreached-is-not-
unevangelized-is-not-unengaged/. Lihat artikel ini untuk informasi lebih lanjut tentang istilah-istilah ini.  

https://justinlong.org/2015/01/unreached-is-not-unevangelized-is-not-unengaged/
https://justinlong.org/2015/01/unreached-is-not-unevangelized-is-not-unengaged/


 

Apa Tugasnya? 
 
Tujuan59 24:14 adalah menjadi bagian dari generasi yang memenuhi Amanat Agung. Dan 
kami pikir cara terbaik untuk memenuhi Amanat Agung (memuridkan setiap suku) adalah 
melalui gerakan-gerakan Kerajaan di setiap suku dan tempat. 
 
Semua istilah ini – yang belum diinjili, belum terjangkau, belum terlibat, paling sedikit 
dijangkau – sangat membantu dalam berbagai cara. Namun istilah-istilah tersebut dapat 
membingungkan dan bahkan kontraproduktif, tergantung pada bagaimana mereka 
digunakan. 
 
Kami ingin melihat semua orang diinjili tetapi tidak hanya diinjili. Dengan kata lain, tidak 
cukup bahwa setiap orang mendengar Injil. Kita tahu bahwa murid-murid akan dibuat “dari 
setiap bangsa, suku, bangsa dan bahasa” (Wahyu 7:9, TB). 
 
Kami ingin melihat setiap suku dijangkau – memiliki gereja yang cukup kuat untuk menginjili 
kaumnya sendiri. Tetapi bukan itu saja yang kami inginkan. Joshua Project mengatakan 
bahwa kelompok yang dijangkau memiliki 2% orang Kristen injili. Hal ini berarti mereka 
memperkirakan bahwa 2% itu dapat membagikan kabar baik kepada 98% sisanya. Itu adalah 
langkah penting, tetapi kami tidak puas jika hanya 2% yang menjadi pengikut Yesus. 
 
Kami ingin melihat setiap kelompok tersentuh tetapi tidak hanya tersentuh. Apakah Anda 
ingin kota Anda yang berpenduduk lima atau sepuluh juta orang memiliki hanya dua pekerja 
yang melayani untuk membawa Injil? 
 
Bahasa asli Amanat Agung memperjelas satu perintah utama dalam ayat-ayat ini: untuk 
menjadikan murid (mathēteusate). Bukan hanya murid perorangan, tetapi memuridkan 
ethnē – seluruh kelompok etnis. Kata kerja lainnya (“pergi,” “membaptis,” “mengajar”) 
mendukung perintah utama – untuk memuridkan semua ethnē. 
 
Kata Yunani ethnos (bentuk tunggal dari ethnē) didefinisikan sebagai “suatu kelompok 
orang-orang yang disatukan oleh kekerabatan, budaya, dan tradisi bersama, bangsa, 
suku.”60 Wahyu 7:9 melengkapi gambar ethnē (“bangsa-bangsa”) yang akan dijangkau, 
dengan menambahkan tiga istilah yang lebih deskriptif: suku, bangsa, dan bahasa – berbagai 
kelompok dengan identitas yang sama. 
 
Definisi suku Lausanne 1982 mengatakan: “Untuk tujuan penginjilan, sebuah suku adalah 
kelompok terbesar di mana Injil dapat menyebar sebagai gerakan perintisan jemaat tanpa 
menemui hambatan pemahaman atau penerimaan.” 
 
Bagaimana kita memuridkan seluruh bangsa, suku, kaum dan bahasa? 

 
59 Seperti dijelaskan dalam Bab 1: “Visi 24:14.” 
60 A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature (Kosakata Yunani-Inggris 
dari Perjanjian Baru dan Literatur Kristen Awal Lainnnya), edisi ketiga, 2000. Direvisi dan diedit oleh Frederick 
William Danker, berdasarkan Walter Bauer dan edisi-edisi bahasa Inggris sebelumnya oleh W.F. Arndt, F.W. 
Gingrich, dan F.W. Danker. Chicago dan London: University of Chicago Press, hlm. 276. 



 
Kita melihat contoh dalam Kisah Para Rasul 19:10, yang mengatakan semua orang Yahudi 
dan Yunani di provinsi Asia (15 juta orang!) “mendengar Firman Tuhan” dalam dua tahun. 
Dalam Roma 15 (ayat 19-23) Paulus menyatakan bahwa dari Yerusalem sampai ke Ilirikum 
tidak ada tempat tersisa untuk pekerjaan perintisnya. 
 
Jadi apa yang diperlukan untuk menggenapi Amanat Agung? Tentu saja hanya Allah yang 
dapat menentukan kapan Amanat Agung akhirnya “digenapi.” Namun tujuannya tampaknya 
adalah memuridkan banyak orang di setiap ethnos, menghasilkan jemaat-jemaat. Murid-
murid yang menghidupi kerajaan Allah – di dalam dan di luar jemaat – mengubah komunitas 
mereka dan terus-menerus membawa lebih banyak orang ke dalam kerajaan-Nya. 
 

Keterlibatan Gerakan Kerajaan  
 
Inilah sebabnya mereka yang telah membuat komitmen 24:14 fokus pada melihat 
keterlibatan gerakan kerajaan. Kami menyadari bahwa hanya gerakan yang memperbanyak 
murid, jemaat, dan pemimpin yang dapat memuridkan seluruh komunitas, kelompok 
bahasa, kota, dan bangsa. 
 
Terlalu sering dalam misi kita hanya bertanya: “Apa yang bisa saya lakukan?” Sebaliknya kita 
perlu bertanya: “Apa yang harus dilakukan?” untuk memenuhi bagian kita dalam Amanat 
Agung. 
 
Kita tidak bisa hanya mengatakan, “Saya akan pergi dan mencoba untuk memenangkan 
beberapa orang kepada Tuhan dan merintis beberapa jemaat.” Kita perlu bertanya: “Apa 
yang diperlukan untuk melihat satu ethnos ini atau beragam ethnē ini dimuridkan?”  
 
Di wilayah yang sulit dan belum terjangkau yang terdiri dari banyak negara, sebuah tim misi 
melayani di banyak tempat dan mereka melihat 220 jemaat dirintis dalam tiga tahun. Ini 
sangat baik, terutama mengingat konteks mereka yang sulit dan terkadang bermusuhan. 
Namun tim ini memiliki visi untuk melihat seluruh wilayah dimuridkan.  
 
Pertanyaan mereka adalah: “Apa yang diperlukan untuk memuridkan daerah kita dalam 
generasi ini?” Jawabannya adalah bahwa permulaan yang solid (awal – bukan akhir) akan 
membutuhkan 10.000 jemaat. Jadi 220 jemaat dalam tiga tahun tidaklah cukup! 
 
Tuhan menunjukkan kepada mereka bahwa untuk menjangkau wilayah mereka akan 
membutuhkan banyak cabang jemaat yang berlipat ganda cepat. Mereka rela mengubah 
segalanya. Ketika Tuhan mengirim mereka para pelatih GPJ, mereka mencari ayat Firman 
Tuhan dan berdoa dan membuat beberapa perubahan radikal. Sampai hari ini, Tuhan telah 
merintis 7.000+ jemaat di wilayah itu. 
 
Seorang pendeta Asia telah merintis 12 gereja dalam 14 tahun. Ini bagus, tetapi hal itu tidak 
mengubah status keterhilangan di wilayahnya. Tuhan telah memberi dia dan rekan-rekan 
sekerjanya visi untuk menjadi bagian dari melihat seluruh India Utara dijangkau. Mereka 
memulai kerja keras untuk meninggalkan pola-pola tradisional dan mempelajari strategi-



strategi yang lebih alkitabiah. Hari ini 36.000 jemaat telah dirintis. Dan itu hanya permulaan 
dari apa yang Tuhan telah panggil mereka untuk lakukan. 
 
Di bagian lain dunia yang belum terjangkau, Tuhan telah memulai gerakan dari satu 
kelompok bahasa yang merembet untuk menyentuh tujuh kelompok bahasa lain dan lima 
kota besar. Mereka telah melihat 10-13 juta61 orang dibaptis dalam 25 tahun tetapi itu 
bukan fokus mereka. Ketika ditanya bagaimana perasaannya tentang jutaan orang percaya 
baru ini, salah satu pemimpin mereka berkata, “Saya tidak fokus pada semua yang 
diselamatkan. Saya fokus pada mereka yang gagal kami jangkau – jutaan orang masih hidup 
dalam kegelapan karena kami belum melakukan apa yang perlu dilakukan.” 
 
Tanda dari gerakan ini adalah bahwa satu orang atau satu tim menerima visi seukuran 
Tuhan. Untuk melihat seluruh wilayah yang terdiri dari berbagai negara diisi dengan 
Kerajaan Allah. Untuk melihat seluruh suku yang belum terjangkau – berjumlah delapan 
juta, atau 14 juta atau tiga juta – dijangkau, sehingga setiap orang memiliki kesempatan 
untuk menanggapi Injil. Mereka bertanya: “Apa yang harus terjadi?” bukan “Apa yang bisa 
kita lakukan?” Akibatnya, mereka cocok dengan pola Tuhan dan dipenuhi dengan kekuatan-
Nya. Mereka berperan dalam melahirkan jemaat-jemaat yang berlipat ganda yang mulai 
memuridkan dan mengubah suku mereka. 
 
Tujuan awal dari 24:14 (keterlibatan pelayanan bersifat gerakan di setiap suku dan tempat 
yang belum terjangkau) bukanlah garis akhir. Itu hanya garis awal untuk setiap suku dan 
tempat (yaitu suku-suku di tempat itu). Kita tidak dapat menyelesaikan tugas di antara 
setiap suku jikalau tugas belum dirintis di antara setiap suku. 

 
Apa yang Dibutuhkan untuk Menggenapi Amanat Agung?  

 
Untuk melihat Gerakan Kerajaan di setiap suku dan tempat, kita tidak dapat mengandalkan 
hanya pilihan strategi dan metode. Kita harus siap dan berkomitmen untuk mengejar 
dinamika yang sama dengan yang diberikan Tuhan kepada jemaat mula-mula. Pada tahun-
tahun awal itu Injil menyebar sampai tidak ada tempat yang belum dijangkau yang tersisa di 
daerah-daerah awal tersebut. 
 
Apa yang diperlukan agar jemaat-jemaat kita kembali ke hal ini? 
 

Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka 
selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka 
semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua 
orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka 
adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta 
miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan 
masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap 
hari dalam Bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara 
bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil 

 
61 Tidak mudah untuk menghitung dan mencatat jumlah sebesar ini, oleh karenanya ini adalah jumlah yang 
diperkirakan.  



memuji Allah. Dan mereka semua disukai orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan 
menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. (Kisah Para rasul 2:42-
47 TB) 

 
Apa yang diperlukan agar kita merespons seperti Petrus dan Yohanes di hadapan pihak 
berwenang? 
 

“Silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah: taat kepada 
kamu atau taat kepada Allah? Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-
kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar.” (Kisah Para 
rasul 4:19b-20 TB) 

 
Apa yang diperlukan untuk melihat Tuhan memberikan keberanian dan bekerja dengan 
tanda-tanda heran dan keajaiban seperti yang kita lihat di seluruh Kisah Para Rasul? 
 

“Dan sekarang, ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan 
berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. 
Uliurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda 
dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, Hamba-Mu yang kudus.” Dan ketika mereka 
sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh 
dnegan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani.” (Kisah 
Para Rasul 4:29-31 TB) 

 
 
Apa yang diperlukan agar lebih banyak dari kita rela mati demi Injil seperti yang dilakukan 
Stefanus dalam Kisah Para Rasul 7? 
 
Apa yang diperlukan agar kita siap dan mau bertahan dalam penganiayaan besar seperti 
penganiayaan yang dicatat dalam Kisah Para Rasul 8:1-3 yang menghasilkan penyebaran 
Injil? 
 
Apa yang diperlukan agar kita membawa Injil kepada “musuh-musuh” kaum kita, seperti 
yang dilakukan Filipus ketika ia membawa Injil ke Samaria dalam Kisah Para Rasul 8:5-8? 
 
Apa yang diperlukan agar kita berdoa dan pergi serta menyambut pertobatan radikal dari 
orang-orang yang sedang menganiaya orang Kristen? Agar kita percaya bahwa mereka 
dapat menjadi misionaris hebat seperti Paulus? 
 
Apa yang diperlukan agar kita dibebaskan dari keegoisan kita, untuk memperlakukan orang 
lain sama pentingnya, dan untuk menyadari sebagaimana dikatakan oleh Petrus: 
 

 “Sesungguhnya aku telah mengerti, bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap 
orang dari bangsa mana pun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan 
kebenaran berkenan kepada-Nya.” (Kisah Para Rasul 10: 34-35 TB) 

 
Apa yang diperlukan agar kita mau bekerja dan menderita seperti Paulus yang mengatakan: 
 



Aku lebih banyak berjerih lelah; lebih sering di dalam penjara; didera di luar batas; 
kerap kali dalam bahaya maut. 24 Lima kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 
empat puluh kurang satu pukulan .25 Tiga kali aku didera, satu kali aku dilempari 
dengan batu, tiga kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-
katung di tengah laut. 26 Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan 
bahaya penyamun, bahaya dari pihak-pihak orang Yahudi dan dari pihak orang-
orang bukan Yahudi; bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah 
laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. 27 Aku banyak berjerih lelah dan 
bekerja berat; kerap kali aku tidak tidur; aku lapar dan dahaga; kerap kali aku 
berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian, 28 dan, dengan tidak menyebut banyak hal 
lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. (2 
Korintus 11:23b-28 TB) 

 
 
Apa yang diperlukan untuk merintis jemaat-jemaat di seluruh wilayah kita seperti jemaat-
jemaat yang dirintis pada zaman Perjanjian Baru? 
 
Apa yang diperlukan untuk melihat Injil diberitakan sebagai kesaksian bagi semua ethnē 
(Matius 24:14)? 
 
Apa harga yang kita rela bayar? 
  



Menjadi Kesaksian bagi Semua Suku Bangsa 
 

Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua suku 
bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya." (Matius 24:14, terjemahan editor) 

  



21. Fakta-Fakta Brutal 
 

Oleh Justin Long62,63 
 
Tepat sebelum Yesus naik ke surga, Dia memberi tugas kepada murid-murid-Nya yang kita 
sebut sebagai Amanat Agung: untuk “pergi ke seluruh dunia,” memuridkan setiap suku 
bangsa. Sejak saat itu, orang-orang Kristen telah memimpikan hari saat tugas ini akan 
selesai. Banyak dari kita menghubungkannya dengan Matius 24:14, janji Yesus bahwa Injil 
“akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu 
barulah tiba kesudahannya” (TB). Meskipun kita mungkin memperdebatkan makna yang 
tepat dari ayat Firman Tuhan ini, kita cenderung berpikir bahwa tugas itu akan “selesai,” dan 
penyelesaian bagaimanapun terkait dengan “akhir.” 
 
Sementara kita dengan penuh semangat mengantisipasi kedatangan kembali Kristus, kita 
harus menghadapi “fakta-fakta brutal”: jika Akhir Tugas dan Kembalinya Yesus berkaitan, 
kedatangan-Nya kemungkinan masih jauh. Dengan banyak ukuran, “akhir tugas” semakin 
jauh dari kita! 
 
Bagaimana kita mengukur “akhir dari tugas”? Dua kemungkinan terkait dengan ayat-ayat 
Kitab Suci ini: ukuran proklamasi (pemberitaan) dan ukuran pemuridan. 
 
Sebagai ukuran pemuridan, kita dapat mempertimbangkan seberapa banyak orang yang 
mengaku sebagai Kristen, dan seberapa banyak orang dapat dianggap sebagai “murid aktif.” 
 
Pusat Studi Kekristenan Global (The Center for the Study of Global Christianity/CSGC) 
menghitung orang-orang Kristen dari segala jenis. Mereka mengatakan bahwa pada tahun 
1900, 33% dunia adalah Kristen; Pada tahun 2000, 33% dunia beragama Kristen. Dan pada 
tahun 2050, kecuali hal-hal berubah secara dramatis, dunia akan tetap 33% Kristen! Sebuah 
gereja yang hanya bertumbuh pada tingkat yang sama dengan populasi tidak membawa Injil 
ke “seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa.” 
 
Bagaimana dengan “murid-murid aktif”? Ukuran ini jauh lebih sulit, karena kita tidak bisa 
benar-benar mengetahui “keadaan hati.” Namun dalam The Future of the Global Church 
(Masa Depan Gereja Global), Patrick Johnstone memperkirakan kaum sungguh-sungguh 
dalam Tuhan (Injili, Pentakosta, dan Karismatik) berjumlah sekitar 6,9% dari populasi dunia 
pada tahun 2010. Penelitian menunjukkan jumlah kaum ini berkembang lebih pesat 
daripada kebanyakan segmen Kekristenan lainnya, namun terus menjadi persentase kecil 
dunia. 
 
Akan tetapi, jumlah orang percaya bukanlah satu-satunya ukuran untuk menyelesaikan 
tugas itu. “Proklamasi (pemberitaan),” seperti yang disebutkan di atas, adalah ukuran yang 

 
62 Diperluas dari sebuah artikel yang awalnya muncul di Mission Frontiers, edisi Januari-Februari 2018, 

www.missionfrontiers.org, hlm. 14-16. 
63 Justin Long telah terlibat dalam penelitian misi global selama 25 tahun, dan saat ini menjabat sebagai 
Direktur Riset Global untuk Beyond, di mana ia mengedit Indeks Gerakan dan Survei Distrik Global. 
    



lain. Beberapa orang akan mendengar Injil dan tidak menerimanya. Tiga ukuran proklamasi 
banyak digunakan: tidak diinjili, tidak terjangkau dan terabaikan (Mission Frontiers melihat 
tiga ukuran ini secara mendalam pada edisi Januari-Februari 2007: 
http://www.missionfrontiers.org/issue/article/which-peoples-need-priority-attention). 

Tak Terinjili adalah upaya untuk mengukur siapa yang tidak memiliki akses terhadap injil: 
siapa, secara realistis, tidak akan memiliki kesempatan untuk mendengar kabar baik dan 
menanggapinya seumur hidup mereka. CSGC memperkirakan 54% dunia tidak diinjili pada 
tahun 1900 dan 28% tidak diinjili hari ini. Ini adalah kabar baik: persentase dunia tanpa 
akses ke injil telah menurun secara signifikan. Namun, kabar buruknya: pada tahun 1900, 
jumlah penduduk yang tidak diinjili adalah 880 juta. Saat ini, karena pertumbuhan 
penduduk, jumlah tersebut telah meningkat menjadi 2,1 miliar. 
 
Sementara persentase orang yang tidak diinjili dipotong hampir setengahnya, jumlah total 
orang yang tidak memiliki akses terhadap Injil meningkat lebih dari dua kali lipat. Tugas 
yang tersisa semakin besar ukurannya.  
 
Tak Terjangkau sedikit berbeda: ini mengukur kelompok-kelompok yang tidak diinjili yang 
tidak memiliki gereja lokal dan pribumi yang dapat membawa Injil ke seluruh suku tanpa 
bantuan misionaris lintas budaya. Joshua Project mencantumkan sekitar 7.000 suku yang 
belum terjangkau yang berjumlah 3,15 miliar orang, yang merupakan 42% penduduk di 
dunia. 
 
Yang terakhir, kelompok-kelompok yang terabaikan adalah mereka yang tidak memiliki 
keterlibatan dengan tim perintisan jemaat. Saat ini, ada 1.510 suku tersebut: jumlahnya 
telah menurun sejak diperkenalkan pada tahun 1999 oleh IMB. Penurunan ini adalah 
pertanda baik, tetapi itu berarti bahwa untuk kelompok yang “baru terlibat,” pekerjaannya 
belum selesai, hanya baru dimulai! Jauh lebih mudah untuk terlibat dengan kelompok yang 
memiliki tim perintisan jemaat daripada melihat hasil yang kekal. 
 
“Fakta brutalnya” adalah bahwa, dengan ukuran-ukuran ini, tidak satu pun upaya-upaya kita 
yang ada akan menjangkau semua orang di semua kelompok dalam waktu dekat. Kita 
melihat beberapa alasan utama untuk ini. 
 
Pertama, sebagian besar upaya Kristen tertuju ke tempat-tempat di mana gereja berada, 
ketimbang tempat-tempat yang tidak ada gereja. Sebagian besar uang yang diberikan untuk 
tujuan Kristen dihabiskan untuk diri kita sendiri dan bahkan sebagian besar uang misi 
dihabiskan di wilayah-wilayah mayoritas Kristen. Untuk setiap $100.000 dalam pendapatan 
pribadi, rata-rata orang Kristen memberikan $1 dolar untuk menjangkau yang belum 
terjangkau (0,00001%).64 
 
Penempatan personel juga mencerminkan ketidakseimbangan yang bermasalah ini. Hanya 
3% misionaris lintas budaya yang melayani di antara yang belum terjangkau. Jika kita 

 
64 [1] World Christian Database (Data Kristen Dunia), 2015,*Barrett dan Johnson. 2001. “World 
Christian Trends (Tren Kristen Dunia),” hlm. 656, dan [2] Atlas of Global Christianity 2009 (Atlas 

Kekristenan Global). Juga lihat: Deployment of Missionaries, Global status 2018 (Penyebaran 

Misionaris, status Global)  

http://www.missionfrontiers.org/issue/article/which-peoples-need-priority-attention
http://www.thetravelingteam.org/s/gd62.pdf
http://www.thetravelingteam.org/s/StatusofGlobalChristianity2018.pdf


menghitung semua pekerja Kristen penuh waktu, hanya 0,37% yang melayani yang belum 
terjangkau. Kita mengirim satu misionaris untuk setiap 179.000 umat Hindu, setiap 260.000 
umat Budha, dan setiap 405.500 orang Muslim.65 
 
Kedua, kebanyakan orang Kristen tidak berhubungan dengan dunia non-Kristen: secara 
global, 81% dari semua orang non-Kristen tidak secara pribadi mengenal orang percaya. 
Untuk orang Muslim, Hindu dan Budha, itu naik menjadi 86%. Di Timur Tengah dan Afrika 
Utara persentasenya 90%. Di Turki dan Iran 93% dan di Afghanistan 97% orang secara 
pribadi tidak mengenal seorang Kristen.66 
 
Ketiga, gereja-gereja yang kita dukung sebagian besar berada di tempat-tempat dengan 
pertumbuhan penduduk yang lamban. Populasi global tumbuh paling cepat di tempat di 
mana kita tidak berada. Kekristenan tetap statis pada 33% dari populasi dunia dari tahun 
1910 hingga 2010. Sementara itu, Islam tumbuh dari 12,6% dari populasi dunia pada tahun 
1910 menjadi 15,6% pada tahun 1970 dan diperkirakan 23,9% pada tahun 2020. Ini sebagian 
besar disebabkan oleh pertumbuhan populasi Komunitas Muslim, bukan konversi. Tetapi 
faktanya tetap bahwa pada abad terakhir Islam telah hampir dua kali lipat sebagai 
persentase dunia dan persentase orang Kristen tetap sama.67 

Keempat, dunia Kristen terpecah belah dan tidak memiliki kesatuan untuk bekerja bersama 
untuk mencapai Amanat Agung. Secara global, ada sekitar 41.000 denominasi. Jumlah 
agensi misi telah meroket dari 600 pada tahun 1900 menjadi 5.400 hari ini. Kurangnya 
komunikasi secara umum, apalagi koordinasi, melumpuhkan upaya untuk memuridkan 
semua etnis.68  
 
Kelima, banyak gereja sering memiliki penekanan yang tidak memadai pada pemuridan, 
ketaatan kepada Kristus, dan kesediaan untuk mengikuti Dia dengan sepenuh hati. 
Komitmen rendah menghasilkan sedikit reproduksi dan berisiko menurun atau meledak. Hal 
ini terlihat dari hilangnya orang-orang Kristen yang meninggalkan gereja. Dalam rata-rata 
tahun, 5 juta orang memilih untuk menjadi orang Kristen tetapi 13 juta orang memilih untuk 
meninggalkan Kekristenan. Jika tren saat ini berlanjut, dari 2010-2050 40 juta orang akan 
beralih ke Kekristenan sementara 106 juta orang meninggalkannya.69 

Keenam, kita belum beradaptasi secara strategis dengan realitas gereja global. Orang-Orang 
Kristen Selatan Global (Global South Christian) bertumbuh dari 20% orang Kristen dunia 
pada tahun 1910 menjadi sekitar 64,7% pada tahun 2020. Namun Gereja Global Utara masih 
memiliki sebagian besar kekayaan Kristen. Karena etnosentrisme dan perspektif yang 
sempit, kita memprioritaskan pengiriman orang dari budaya kita sendiri sebagai misionaris. 
Kita terus menggunakan sebagian besar sumber daya kita untuk mendukung tim budaya 
jauh yang menjangkau suku yang tidak terjangkau daripada memprioritaskan dan 

 
65 ibid. 
66 http://www.gordonconwell.edu/ockenga/research/documents/ChristianityinitsGlobalContext.pdf 
67 http://www.ijfm.org/PDFs_IJFM/29_1_PDFs/IJFM_29_1-Johnson&Hickman.pdf 
http://www.gordonconwell.edu/ockenga/research/documents/ChristianityinitsGlobalContext.pdf  
68 http://www.ijfm.org/PDFs_IJFM/29_1_PDFs/IJFM_29_1-Johnson&Hickman.pdf  
69 http://www.pewforum.org/2017/04/05/the-changing-global-religious-landscape/  
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menyediakan sumber daya yang memadai bagi tim budaya dekat untuk menjangkau suku-
suku tetangga yang belum terjangkau. 
 
Ketujuh, kita mengalami kemunduran. Sebagai hasil dari enam butir sebelumnya dan faktor-
faktor lain, ada semakin banyak orang yang terhilang pada umumnya dan suku-suku yang 
belum terjangkau pada khususnya. Jumlah orang yang terhilang di dunia telah bertumbuh 
dari 3,2 miliar orang menjadi 5 miliar pada 2015, sementara orang-orang yang tidak 
memiliki akses ke Injil telah bertumbuh dari 1,1 miliar pada 1985 menjadi 2,2 miliar pada 
2018. 
 
Meskipun kita sungguh-sungguh berhasrat untuk memenuhi Amanat Agung, kecuali jika kita 
mengubah cara kita “berlomba dalam perlombaan,” tren saat ini memberi tahu kita bahwa 
kita tidak mungkin melihat garis finish dalam waktu dekat. Kita tidak pernah bisa menutup 
celah orang-oang terhilang secara bertahap. Kita perlu menghadapi kenyataan brutal bahwa 
misi dan perintisan jemaat seperti biasa tidak akan meraih tujuan. 
 
Kita membutuhkan gerakan-gerakan di mana jumlah orang percaya baru melebihi tingkat 
pertumbuhan tahunan populasi. Kita membutuhkan jemaat yang melipatgandakan jemaat 
dan gerakan yang melipatgandakan gerakan di antara suku-suku yang belum terjangkau. Ini 
bukan mimpi atau teori belaka. Allah sedang melakukan ini di beberapa tempat. Ada lebih 
dari 650 GPJ (setidaknya empat cabang terpisah dari 4+ generasi jemaat) yang tersebar di 
setiap benua. Ada lebih dari 250 gerakan yang muncul yang melihat multiplikasi jemaat 
generasi ke-2 dan ke-3. 
 
Kita harus memperhatikan apa yang Tuhan sedang lakukan dan bersedia untuk 
mengevaluasi secara realistis upaya-upaya kita sehingga kita dapat mengganti strategi-
strategi yang berbuah sedikit dengan strategi-strategi yang berbuah sangat banyak.  

 
  



22. Gerakan-Gerakan di dalam Alkitab70 
 

Oleh J. Snodgrass71 
 

Gerakan. Dalam dunia misi, kata ‘gerakan’ membawa reaksi keras. Apakah, seperti yang 
dikatakan oleh para pendukung bahwa gerakan adalah masa depan Amanat Agung? Atau 
apakah ini hanyalah sebuah tren, sebuah mimpi yang tidak penting dan pragmatis di antara 
kerumunan tertentu dari para perintis jemaat? Pertanyaan yang paling penting adalah, 
“Apakah gerakan-gerakan itu alkitabiah?” 
 
Penjelasan Lukas tentang penyebaran injil yang luar biasa di dalam kitab Kisah Para Rasul 
menetapkan standar untuk apa yang kita maksud dengan “gerakan.” Dalam Kisah Para 
Rasul, Lukas mencatat penyebaran injil dari “Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria, 
dan sampai ke ujung-ujung bumi.”72  Ketika orang-orang yang disentuh oleh khotbah Petrus 
pada hari Pentakosta dibaptis, 3.000 orang ditambahkan ke dalam iman dalam satu hari (Kis. 
2:41). Gereja di Yerusalem bertumbuh dengan “... Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah 
mereka yang diselamatkan” (Kisah Para Rasul 2:47). Saat Petrus dan Yohanes 
“memberitakan bahwa di dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati,” “di antara 
orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka 
menjadi kira-kira lima ribu orang laki-laki” (Kisah Para Rasul 4:2, 4). Beberapa saat kemudian 
Lukas menceritakan bahwa “makin lama makin bertambah jumlah orang yang percaya 
kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan (Kisah Para Rasul 5:14). Kemudian, “Firman 
Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak (Kisah Para 
Rasul 6:7). 
 
Pertumbuhan dan pelipatgandaan ini terus berlanjut saat injil menyebar melampaui 
Yerusalem. “Jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. 
Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar 
oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus” (Kisah Para Rasul 9:31). Ketika orang-orang 
yang terpencar oleh penganiayaan terhadap Stefanus datang ke Antiokhia, mereka 
berbicara kepada orang-orang Helenis di sana, “Dan tangan Tuhan menyertai mereka, dan 
sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan” (Kisah Para Rasul 11:21). 
Kembali ke Yudea, “... Firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang 
(Kisah Para Rasul 12:24). 
 
Ketika Roh Kudus dan jemaat di Antiokhia mengkhususkan Paulus dan Barnabas untuk 
“tugas yang telah ditentukan bagi mereka,” mereka berkhotbah di Antiokhia di Pisidia, 
bangsa-bangsa lain dengan senang hati mendengar dan percaya, “Lalu firman Tuhan 
disiarkan di seluruh daerah itu (Kisah Para Rasul 13:49). Kemudian, dalam perjalanan Paulus 
yang kedua dengan Silas, mereka mengunjungi kembali jemaat-jemaat di Derbe dan Listra, 
“Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah 

 
70 Diedit dari sebuah artikel yang awalnya diterbitkan di Mission Frontiers edisi Januari-Februari 2018. 
71 J. Snodgrass telah hidup dan melayani sebagai perintis jemaat dan pelatih GP di Asia Selatan selama 12 

tahun terakhir. Dia dan istrinya telah membantu perintisan jemaat dan melatih gerakan di antara umat Hindu 
dan Muslim. Dia sedang menyelesaikan Ph.D. dalam Teologi Terapan. 
72 Semua kutipan Kitab Suci dari TB; semua huruf miring dalam kutipan Kitab Suci ditambahkan. 



besar jumlahnya” (Kisah Para Rasul 16:5). Selama pelayanan Paulus di Efesus, dia “setiap 
hari berbicara” di ruang kuliah Tiranus, “sehingga semua penduduk Asia mendengar firman 
Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani (Kisah Para Rasul 19:10). Saat injil 
berkembang di Efesus, “makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa (Kisah Para Rasul 
19:20). Akhirnya, setelah Paulus kembali ke Yerusalem, para tua-tua di sana memberi tahu 
Paulus, “beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya” (Kis. 21:20). 
 

Menjelang akhir perjalanan misionaris, jumlah orang-orang percaya telah bertambah dari 
120 orang berkumpul di Yerusalem (Kisah Para Rasul 1:15) menjadi ribuan orang menyebar 
ke seluruh wilayah Mediterania timur laut. Orang-orang percaya ini berkumpul di jemaat-
jemaat yang jumlahnya bertambah banyak dalam jumlah maupun iman (Kis.16:5). Mereka 
juga mengutus para pekerja misionaris mereka sendiri untuk bergabung dengan Paulus 
dalam pelayanan perintisan jemaat apostoliknya (Kis. 13: 1-3; 16: 1-3; 20: 4). Semua ini 
dalam hitungan sekitar 25 tahun.73 
 
Ini adalah gerakan. Kisah Para Rasul mencatat gerakan awal injil, dan para murid dan jemaat 
yang dihasilkan darinya. Apa yang bisa kita katakan tentang gerakan itu? Dan apa artinya 
bagi tugas kita hari ini? 
 
Pertama, itu adalah pekerjaan Roh Kudus, yang:  
 
memulai  
 

Kisah Para Rasul 2:1-4 - “Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya 

berkumpul di satu tempat. ... Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus” 
 
 
menggerakkan  
 

Kisah Para Rasul 2:47 - “…Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka 
dengan orang yang diselamatkan.”  
 

Kisah Para Rasul 4:7-8 - “Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan 
mulai diperiksa dengan pertanyaan ini: “Dengan kuasa manakah atau dalam nama 
siapakah kamu bertindak demikian itu?” Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh 

Kudus: “Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua…”  
 
Kisah Para Rasul 4:29-31 - “Dan sekarang, ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka 
mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk 
memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan 
adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, Hamba-Mu yang 
kudus.” Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu 
dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman 

Allah dengan berani,”.  

 
73 Eckhard Schnabel, Misi Kristen Awal (Early Christian Mission), 2 vols. (Downers Grove, IL: IVP Academic), 
2:1476-78. 



 

Kisah Para Rasul7:55 - “Tetapi Stefanus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap ke 
langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah.”  

 
 

mengesahkan  
 

Kisah Para Rasul 5:32 - “Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh 
Kudus, yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang menaati Dia.” 
 
Kisah Para Rasul 8:14-16 - “Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar, bahwa tanah 
Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. 
Setibanya di situ kedua rasul itu berdoa, supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh 
Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena 
mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus.”  
 
Kisah Para Rasul 10:44-46 - “Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh 
Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang 
percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus, tercengang-cengang, karena 
melihat, bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga, 
sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan 
memuliakan Allah. Lalu kata Petrus:…”  

 
mengarahkan  

 
Kisah Para Rasul 8:29 - “Lalu kata Roh kepada Filipus: “Pergilah ke situ dan dekatilah 
kereta itu!.’”  
 
Kisah Para Rasul 13:2 - “Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan 
berpuasa, berkatalah Roh Kudus: “Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagi-Ku untuk 
tugas yang telah Kutentukan bagi mereka.”’ 
 
Kisah Para Rasul 15:28 - “Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, 
supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban dari pada yang perlu 
ini.” 
 
Kisah Para Rasul 16:6-7 - “Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, karena 
Roh Kudus mencegah mereka memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia 
mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan 
mereka.”  
 
Kisah Para Rasul 20:22 - “Tetapi sekarang sebagai tawanan Roh aku pergi ke 
Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ…” 

 

menopang 
 



Kisah Para Rasul 9:31 - “Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea 
dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam 
takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan 
penghiburan Roh Kudus.”  
 
Kisah Para Rasul 13:52 - “Dan murid-murid di Antiokhia penuh dengan sukacita dan 
dengan Roh Kudus.”  
 
Kisah Para Rasul 20:28- “Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, 
karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan 
jemaat Allah yang diperoleh-Nya dengan darah Anak-Nya sendiri.”  

 

Menulis tentang apa yang telah Tuhan lakukan selama tiga perjalanan misionarisnya, Paulus 
tidak akan “berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah 
dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan, ... 
dan oleh kuasa Roh...” (Roma 15:19). 

Kedua, gerakan maju melalui pemberitaan Injil Yesus Kristus dan pertobatan orang berdosa 
kepada Allah.74  
 

Kisah Para Rasul 2:14-17a, 21-24 - “Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan kesebelas 
rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka: “Hai kamu orang 
Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah 
perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari 
baru pukul sembilan, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi 
Yoel:  
 

‘Akan terjadi pada hari-hari terakhir--demikianlah firman Allah—bahwa Aku 
akan mencurahkan Roh-Ku ke atas semua manusia;… 

 

Dan barangsiapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan.’ 
 

“Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini: Yang aku maksudkan, ialah Yesus 
dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu 
dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan 
oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. 
Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencana-Nya, telah kamu salibkan 
dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan 
Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut 
itu.”  

 

Kisah Para Rasul 3:12-26 - Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata: “Hai orang 
Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu dan mengapa kamu menatap kami 
seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami 
sendiri? Allah Abraham…telah memuliakan Hamba-Nya…Tetapi kamu telah menolak 

 
74 Karena keterbatasan panjangnya, bagian-bagian penting dari petikan-petikan berikut ini dikutip - kami 
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Yang Kudus dan Benar…Demikianlah Ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, 
tetapi Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati….Dan karena 
kepercayaan dalam Nama Yesus, maka Nama itu telah menguatkan orang yang telah 
kamu lihat dan kamu kenal ini; dan kepercayan itu telah memberi kesembuhan 
kepada orang ini di depan kamu semua.” 
 
“…Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankan-
Nya dahulu dengan perantaraan nabi-nabi-Nya, yaitu bahwa Mesias yang diutus-Nya 
harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu 
dihapuskan…dan mengutus Yesus, yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai 
Kristus...Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan Hamba-Nya dan 
mengutus-Nya kepada kamu, supaya Ia memberkati kamu dengan memimpin kamu 
masing-masing kembali dari segala kejahatanmu.” 
 
Kisah Para Rasul 4:5-12 - “…Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu 
dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini: “Dengan kuasa manakah atau dalam 
nama siapakah kamu bertindak demikian itu?” Maka jawab Petrus, penuh dengan 
Roh Kudus, “…maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel, 
bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret, yang telah kamu salibkan, tetapi 
yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati--bahwa oleh karena Yesus 
itulah orang ini berdiri dengan sehat di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang 
oleh tukang-tukang bangunan – yaitu kamu sendiri -, namun ia telah menjadi batu 
penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapa pun juga selain di dalam Dia, 
sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia 
yang olehnya kita dapat diselamatkan.”  
 
Kisah Para Rasul 7:1-53 – “…Jawab Stefanus: “Hai saudara-saudara dan bapa-bapa, 
dengarkanlah!….Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan 
telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, 
demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek 
moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu 
memberitakan tentang kedatangan Orang Benar, yang sekarang telah kamu khianati 
dan kamu bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat, yang disampaikan oleh 
malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menerimanya.”  
 
Kisah Para Rasul 8:5-8, 26-39 - “Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan 
memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu 
mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka 
semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu….Kemudian 
berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya: “Bangunlah dan 
berangkatlah ke sebelah selatan,…Adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida,…yang 
pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan 
pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab nabi Yesaya. Lalu kata 
Roh kepada Filipus: “Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu!” Filipus segera ke situ 
dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab nabi Yesaya. Kata Filipus: 
“Mengertikah tuan apa yang tuan baca itu?” Jawabnya: “Bagaimanakah aku dapat 



mengerti, kalau tidak ada yang membimbing aku?” Lalu ia meminta Filipus naik dan 
duduk di sampingnya.  
 
…Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu ia memberitakan Injil 
Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka, dan tiba di suatu tempat 
yang ada air …keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan 
Filipus membaptis dia.”  
 
Kisah Para Rasul 10:34-43 - “Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya: “Sesungguhnya 
aku telah mengerti, bahwa Allah tidak membedakan orang…setiap orang yang takut 
akan dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya….kamu tahu 
tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, 
sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret: 
bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, Dia, yang 
berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang 
dikuasai Iblis, sebab Allah menyertai Dia….dan mereka telah membunuh Dia dan 
menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang 
ketiga, dan Allah berkenan, bahwa Ia menampakkan diri,…Dan Ia telah menugaskan 
kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi, bahwa Dialah yang 
ditentukan Allah menjadi Hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang 
mati….barangsiapa percaya kepada-Nya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh 
karena nama-Nya.”  
 
Kisah Para Rasul 13:5 - “Setiba di Salamis mereka memberitakan firman Allah di 
dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Dan Yohanes menyertai mereka sebagai 
pembantu mereka.”  
 
Kisah Para Rasul 13:16-42 - Maka bangkitlah Paulus. Ia memberi isyarat dengan 
tangannya, lalu berkata:  “Allah umat Israel ini telah memilih nenek moyang kita dan 
membuat umat itu menjadi besar….Allah mengangkat Daud menjadi raja 
mereka...Dan dari keturunannyalah, sesuai dengan yang telah dijanjikan-Nya, Allah 
telah membangkitkan Juruselamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Menjelang 
kedatangan-Nya Yohanes telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel supaya 
mereka bertobat dan memberi diri dibaptis.  
 
‘…kabar keselamatan itu sudah disampaikan kepada kita. Sebab penduduk 
Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya...telah meminta kepada Pilatus supaya Ia 
dibunuh. Dan setelah mereka menggenapi segala sesuatu yang ada tertulis tentang 
Dia, mereka menurunkan Dia dari kayu salib, lalu membaringkan-Nya di dalam 
kubur. Tetapi Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Dan selama 
beberapa waktu Ia menampakkan diri…Dan kami sekarang memberitakan kabar 
kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita, 
telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan 
Yesus…’ 
 
‘Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada 
kamu pengampunan dosa. Dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya 



memperoleh pembebasan dari segala dosa, yang tidak dapat kamu peroleh dari 
hukum Musa.’ 
 
“…Ketika Paulus dan Barnabas keluar, mereka diminta untuk berbicara tentang 
pokok itu pula pada hari Sabat berikutnya.” 
 
Kisah Para Rasul 14:1 - “Di Ikonium pun kedua rasul itu masuk ke rumah ibadat orang 
Yahudi, lalu mengajar sedemikian rupa, sehingga sejumlah besar orang Yahudi dan 
orang Yunani menjadi percaya.” 
 
Kisah Para Rasul 14:6-7 - “Setelah rasul-rasul itu mengetahuinya, menyingkirlah 
mereka ke kota-kota di Likaonia, yaitu Listra dan Derbe dan daerah sekitarnya. Di 
situ mereka memberitakan Injil.” 
  
Kisah Para Rasul 16:13, 32 - “Pada hari Sabat kami ke luar pintu gerbang kota. Kami 
menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi, yang sudah 
kami duga ada di situ; setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan 
yang ada berkumpul di situ. …. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya 
dan kepada semua orang yang ada di rumahnya.” 
  
Kisah Para Rasul 17:2-3, 10-11, 17 - Seperti biasa Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 
Tiga hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari 
Kitab Suci...berkata: “Inilah Mesias, yaitu Yesus, yang kuberitakan kepadamu.”  
 
Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan 
Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ pergilah mereka ke rumah ibadat orang 
Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu...menerima firman itu dengan segala 
kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki Kitab Suci untuk mengetahui, 
apakah semuanya itu benar demikian...Karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran 
dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah, dan di pasar 
setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ.” 
 
Kisah Para Rasul 18:4 - “Dan setiap hari Sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadat 
dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani.” 
 
Kisah Para Rasul 19:8-10 - “Selama tiga bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di 
situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya ia berusaha meyakinkan 
mereka tentang Kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. 
Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat Jalan Tuhan di depan orang 
banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-murdnya 
dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 
dua tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik 
orang Yahudi maupun Yunani.”  

 

Injil mempunyai kekuatan untuk membawa keselamatan (Rm. 1:16),). Injil “Dengan jalan ini 
makin tersiarlah firman Tuhan  dan makin berkuasa”(Kisah Para Rasul 19:20) dan mendorong 
gerakan itu ke daerah-daerah baru. 



 
Ketiga, Injil menghasilkan jemaat-jemaat baru di tempat-tempat baru melintasi wilayah 
geografis yang besar (“Yerusalem sampai ke Ilirikum”)  

 
Kisah Para Rasul 14:21-22 - “Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan 
memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium dan 
Antiokhia. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati 
mereka supaya mereka bertekun di dalam iman, dan mengatakan, bahwa untuk 
masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara.”  
 
Kisah Para Rasul 16:1, 40 - “Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada 
seorang murid bernama Timotius; ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi 
percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani....Lalu mereka meninggalkan penjara 
itu dan pergi ke rumah Lidia; dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ 
dan menghiburkan mereka, berangkatlah kedua rasul itu.”  
 
Kisah Para Rasul 17:4, 12, 34 - “Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan 
menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas dan juga sejumlah besar orang Yunani 
yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan 
terkemuka....Banyak di antara mereka yang menjadi percaya; juga tidak sedikit di 
antara perempuan-perempuan terkemuka  dan laki-laki Yunani....Tetapi beberapa 
orang laki-laki menggabungkan dri dengan dia dan menjadi percaya, di antaranya 
juga Dionisius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama 
Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka.” 
 
Kisah Para Rasul 18:8-11 - “Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu, menjadi percaya 
kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya, dan banyak dari orang-orang 
Korintus, yang mendengarkan pemberitaan Paulus, menjadi percaya dan memberi 
diri mereka dibaptis. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam 
suatu penglihtan: “Jangan takut! Teruslah memberitakan firman dan jangan diam! 
Sebab Aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan 
menganiaya engkau, sebab banyak umat-Ku di kota ini.” Maka tinggallah Paulus di 
situ selama satu tahun enam bulan dan ia mengajarkan mereka firman Allah di 
tengah-tengah mereka.” 
 
Kisah Para Rasul 19:10 “Hal ini dilakukannya dua tahun lamanya, sehingga semua 
penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani.”  
 
Kisah Para Rasul 20:1, 17 - “Setelah reda keributan itu, Paulus memanggil murid-
murid dan menguatkan hati mereka. Dan sesudah minta diri, ia berangkat ke 
Makedonia....Karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan 
supaya para penatua jemaat datang ke Miletus.”  

 

Jemaat-jemaat ini berpartisipasi dalam berbagai tingkatan dalam pekerjaan Allah ketika 
mereka menjadi “taat kepada iman” (Roma 15:19). 
 
Berdasarkan gambaran dari kitab Kisah Para Rasul ini, kami menawarkan definisi alkitabiah 



dari gerakan sebagai berikut: Kemajuan dinamis Injil dalam kuasa Roh Kudus melalui 
berbagai tempat atau bangsa. Hal ini termasuk pertemuan besar orang-orang percaya baru, 
iman transformasi yang bersemangat, dan pelipatgandaan murid, jemaat dan pemimpin. 
 
Gambaran yang telah kita lacak di sini mengilhami pertanyaan: “Mengapa tidak di sini dan 
sekarang?” Apakah ada alasan alkitabiah yang meyakinkan untuk percaya bahwa unsur-
unsur gerakan tidak lagi tersedia bagi kita? Atau bahwa gerakan-gerakan seperti yang 
dijelaskan dalam Kisah Para Rasul tidak dapat terjadi lagi hari ini? Kita memiliki Firman yang 
sama dan Roh yang sama. Kita memiliki catatan gerakan dalam Kisah Para Rasul dan kita 
dapat mengklaim janji Tuhan: “Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu, telah ditulis untuk 
menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan 
dan penghiburan dari Kitab Suci.” (Roma 15:4) 
 
Beranikah kita berharap bahwa jenis gerakan yang digambarkan dalam Kisah Para Rasul 
dapat hidup kembali hari ini? Sebenarnya sudah! Kita sekarang melihat ratusan gerakan di 
seluruh dunia! 
  



23. Kisah Pergerakan dan Penyebaran Injil 
 

Oleh Steve Addison75,76 
 
Lukas memulai kitab Kisah Para Rasul dengan menjelaskan kepada kita apa yang Yesus mulai 
lakukan dan ajarkan, dan Dia sekarang terus melakukannya melalui murid-murid-Nya yang 
dimampukan oleh kuasa Roh Kudus. 
 
Kisah Lukas tentang jemaat mula-mula adalah kisah Firman yang dinamis yang bertumbuh, 
menyebar, dan berlipatganda menghasilkan murid-murid baru dan jemaat-jemaat baru. Kita 
sampai pada akhir Kisah Para Rasul namun ceritanya tidak berakhir. Paulus berada dalam 
tahanan rumah menunggu persidangan; sementara itu Firman yang tak terbendung terus 
menyebar ke seluruh dunia. Maksud Lukas jelas: kisahnya berlanjut melalui pembacanya 
yang memiliki Firman, Roh dan amanat untuk memuridkan dan merintis jemaat. 
 
Sepanjang sejarah gereja kita melihat pola ini berlanjut: Firman keluar melalui orang-orang 
biasa, para murid dan jemaat-jemaat bertambah banyak. Sementara Kekaisaran Romawi 
runtuh, Tuhan memanggil seorang pemuda bernama Patrick. Dia tinggal di Romawi Inggris 
tetapi dia diculik dan dijual dalam perbudakan oleh perampok Irlandia. Sendirian dan putus 
asa, ia berseru kepada Tuhan yang menyelamatkannya. Dia kemudian membentuk gerakan 
misionaris Celtic yang berperan dalam menginjili dan merintis sekitar 700 jemaat di seluruh 
Irlandia terlebih dahulu dan kemudian sebagian besar Eropa selama beberapa abad 
berikutnya. 
 
Dua ratus tahun setelah Reformasi, orang-orang Protestan masih tidak memiliki rencana 
atau strategi untuk membawa Injil sampai ke ujung-ujung bumi. Sampai Tuhan memakai 
seorang bangsawan Austria muda untuk mengubah sekelompok pengungsi agama yang 
bertengkar. Pada tahun 1722 Count Nikolaus Zinzendorf membuka perkebunannya untuk 
para pembangkang agama yang teraniaya. Melalui kepemimpinannya yang seperti Kristus, 
dan kuasa Roh Kudus, mereka diubah menjadi gerakan misionaris Protestan pertama, yang 
dikenal sebagai orang-orang Moravia. 
 
Leonard Dober dan David Nitschmann adalah misionaris pertama yang dikirim oleh kaum 
Moravia. Mereka menjadi pendiri gerakan Kristen di antara para budak Hindia Barat. Selama 
lima puluh tahun berikutnya kaum Moravia bekerja sendiri, sebelum misionaris Kristen 
lainnya tiba. Pada saat itu orang-orang Moravia telah membaptis 13.000 orang yang 
bertobat dan merintis jemaat di kepulauan St. Thomas, St. Croix, Jamaika, Antigua, 
Barbados, dan St. Kitts. 
 
Dalam dua puluh tahun misionaris Moravia berada di Arktik di antara suku Inuit, di Afrika 
bagian selatan, di antara penduduk asli Amerika di Amerika Utara, dan di Suriname, Ceylon, 
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Cina, India, dan Persia. Dalam 150 tahun berikutnya, lebih dari 2.000 orang Moravia secara 
sukarela mengajukan diri untuk melayani di luar negeri. Mereka pergi ke daerah-daerah 
yang paling terpencil, menantang, dan terbengkalai. Hal ini adalah sesuatu yang baru dalam 
ekspansi Kekristenan: seluruh komunitas Kristen--keluarga dan juga orang-orang yang masih 
lajang-- ditujukan untuk misi dunia. 
 
Ketika Perang Kemerdekaan Amerika dimulai pada tahun 1776, kebanyakan pendeta 
Methodist Inggris pulang ke kampung halaman mereka. Mereka meninggalkan enam ratus 
anggota dan seorang misionaris Inggris muda bernama Francis Asbury yang adalah murid 
John Wesley. 
 
Asbury telah meninggalkan sekolah sebelum ia berusia dua belas tahun untuk menjadi 
tukang magang pandai besi. Pemahamannya tentang contoh, metode dan pengajaran 
Wesley memungkinkannya untuk menyesuaikannya dalam ladang misi baru sambil tetap 
berpegang teguh pada prinsip-prinsipnya. 
 
Metodisme tidak hanya bertahan dari Perang Revolusi, tetapi juga menyapu daerah itu. 
Metodisme di bawah Asbury melampaui denominasi-denominasi terkuat dan paling mapan. 
Pada tahun 1775 kaum Methodist hanya 2,5% dari total keanggotaan gereja di Amerika. 
Pada tahun 1850, mereka meningkat menjadi 34%. Ini adalah saat ketika persyaratan 
Methodis untuk keanggotaan jauh lebih ketat daripada denominasi-denominasi lainnya. 
 
Metodisme adalah sebuah gerakan. Mereka percaya Injil adalah kekuatan dinamis di dunia 
yang membawa keselamatan. Mereka percaya bahwa Tuhan secara kuat dan pribadi hadir 
di dalam kehidupan setiap murid, termasuk orang Amerika Afrika dan wanita, bukan hanya 
pendeta. Mereka juga percaya bahwa tugas dan prioritas mereka adalah menjangkau orang-
orang yang terhilang dan merintis jemaat di seluruh negeri. 
 
Metodisme Amerika sangat diuntungkan dari karya perintis John Wesley dan kaum 
Methodis Inggris. Dibebaskan dari batasan-batasan masyarakat tradisional Inggris, Asbury 
menemukan bahwa gerakan Metodis bahkan lebih berkembang dalam dunia peluang dan 
kebebasan. 
 
Seiring gerakan menyebar melalui para tenaga kerja pengkhotbah muda keliling, Metodisme 
tetap kompak melalui sistem masyarakat yang terdefinisi dengan baik. Kaum Metodis tetap 
terhubung satu sama lain melalui ritme ibadah-ibadah kelas, perjamuan kasih, ibadah 
triwulanan dan ibadah-ibadah kamp. Pada tahun 1811 ada 400-500 ibadah kamp yang 
diselenggarakan setiap tahun, dengan jumlah kehadiran lebih dari satu juta orang. 
 
Ketika Asbury meninggal pada tahun 1816, ada 200.000 orang Metodis. Pada tahun 1850 
ada satu juta kaum Metodis yang dipimpin oleh 4.000 pengkhotbah keliling dan 8.000 
pengkhotbah lokal. Satu-satunya organisasi yang lebih luas dari Metodisme pada saat itu 
adalah pemerintah Amerika Serikat.  
 
Akhirnya, Metodisme kehilangan hasratnya dan mulai menikmati prestasinya. Dalam 
prosesnya, ia melahirkan gerakan Kekudusan. William Seymour adalah pengkhotbah 
kesucian dengan keinginan mendalam untuk mengetahui kuasa Allah. Dia adalah anak 



mantan budak, petugas kebersihan dan buta di satu mata. Tuhan memilih orang yang tidak 
mungkin ini untuk memicu gerakan yang dimulai pada tahun 1906 di sebuah bangunan 
Metodis yang tidak digunakan di Azusa Street. 
 
Ibadah-ibadah yang emosional berlangsung sepanjang hari dan sampai malam. Ibadah-
ibadah tersebut tidak memiliki koordinasi sentral, dan Seymour jarang berkhotbah. Dia 
mengajar orang-orang untuk berseru kepada Tuhan untuk pengudusan, kepenuhan Roh 
Kudus, dan penyembuhan ilahi. 
 
Segera, para misionaris menyebar dari Azusa Street ke seluruh dunia. Dalam dua tahun 
mereka membawa Pentakostalisme ke beberapa wilayah Asia, Amerika Selatan, Timur 
Tengah, dan Afrika. Mereka miskin, tidak terlatih, dan tidak dipersiapkan. Banyak yang 
meninggal di lapangan. Pengorbanan mereka tidak sia-sia; gerakan Pentakosta/karismatik 
dan gerakan-gerakan terkait menjadi ekspresi paling cepat dan secara global paling beragam 
dari Kekristenan di seluruh dunia. 
 
Pada tingkat pertumbuhan saat ini, akan ada satu miliar kaum Pentakosta pada tahun 2025, 
kebanyakan dari mereka berada di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Pentakostalisme adalah 
gerakan yang paling cepat berkembang—secara rohani, budaya, atau politik. 
 
Yesus mendirikan sebuah gerakan misionaris dengan mandat untuk memberitakan Injil dan 
melipatgandakan murid dan jemaat di mana-mana. Sejarah penuh dengan contoh gerakan 
seperti dalam kitab Kisah Para Rasul; saya telah menyebutkannya beberapa saja. Tiga unsur 
penting diperlukan untuk gerakan Yesus: Firman dinamisnya, kekuatan Roh Kudus dan 
murid-murid yang menaati apa yang telah diperintahkan oleh Yesus. 
  



24. Orang-Orang Biasa sebagai Saksi-Saksi yang Memuridkan 
 

Oleh Shodankeh Johnson,77 Victor John, Aila Tasse dan pemimpin gerakan besar di India 
 
Dalam naskah untuk bukunya yang akan datang tentang GPJ, Shodankeh Johnson 
mengatakan tentang gerakan di Sierra Leone: 

 
Saya ingin memberi tahu bagaimana Tuhan menggunakan banyak orang biasa. 
Sebagai contoh, kami memiliki banyak perintis jemaat yang buta. Kami memuridkan 
mereka dan membina mereka. Kami mengirim beberapa dari mereka ke sekolah 
tunanetra untuk belajar Braille, sehingga mereka dapat membaca Alkitab. Dan 
meskipun mereka benar-benar buta, pria dan wanita itu telah merintis beberapa 
jemaat dan memuridkan banyak orang. Tuhan bahkan telah menggunakan mereka 
untuk memuridkan orang-orang yang tidak buta. Mereka memimpin kelompok-
kelompok penemuan dan beberapa anggotanya memiliki penglihatan normal. 
 
Kami juga melihat Tuhan menggunakan orang-orang buta huruf yang tidak pernah 
bersekolah. Jika Anda menulis huruf “A,” mereka tidak akan tahu itu “A.” Tetapi 
selama bertahun-tahun, karena proses pemuridan, mereka dapat mengutip ayat-
ayat Firman Tuhan. Mereka dapat menjelaskan Firman, dan melatih orang-orang 
terpelajar sebagai murid, meskipun mereka sendiri tidak pernah bersekolah. 

 
Misalnya, ibu saya buta huruf. Tetapi dia telah melatih orang-orang yang sekarang 
adalah pendeta dan perintis jemaat yang berpendidikan tinggi. Dia telah membawa 
lebih banyak wanita Muslim ke dalam iman daripada wanita lain yang saya kenal. Dia 
tidak pernah pergi ke sekolah, tetapi dia bisa berdiri dan mengutip ayat-ayat Firman. 
Dia bisa berkata, “Buka Yohanes 4:7-8.” Dan pada saat Anda sedang mencarinya, dia 
sudah menjelaskan ayat-ayat itu.  

 
Kesaksian tentang Tuhan menggunakan “orang-orang biasa” ini digemakan oleh para 
pemimpin gerakan di bagian lain dunia. Victor John, dalam bukunya Terobosan Bhojpuri 
(Bhojpuri Breakthrough78) menulis: 

 

Di antara suku Bhojpuri, Tuhan sekarang bergerak di antara setiap kasta, bahkan 
dengan orang kasta rendah yang menjangkau orang kasta atas. Orang-orang percaya 
dari kasta yang berbeda mungkin tidak banyak bersosialisasi satu sama lain, tetapi 
mereka memiliki pertemuan ibadah bersama dan berdoa bersama. Kami memiliki 

 
77 Shodankeh Johnson adalah pemimpin dari New Harvest Ministries (NHM) di Sierra Leone. Melalui 
perkenanan Tuhan, dan komitmen terhadap Gerakan Pemuridan, NHM telah melihat ratusan jemaat 
sederhana dirintis, lebih dari 70 sekolah dibuka, dan banyak pelayanan akses lainnya dimulai di Sierra Leone 
dalam 15 tahun terakhir. Hal ini termasuk jemaat-jemaat di antara 15 suku Muslim. Mereka juga telah 
mengirim pekerja-pekerja jangka panjang ke 14 negara di Afrika, termasuk delapan negara di Sahel dan 
Maghreb. Shodankeh telah melakukan pelatihan, mengkatalisasi doa dan gerakan pemuridan di Afrika, Asia, 
Eropa, dan Amerika Serikat. Di telah melayani sebagai Ketua Asosiasi Penginjilan Sierra Leone dan Direktur 
Afrika dari New Generations. Dia saat ini menjabat sebagai Direktur doa dan Pelayanan Pioneer di New 
Generations. 
78 Diterbitkan oleh WIGTake Resources, Monument, CO, 2019. 



seorang wanita kasta rendah yang memimpin komunitas penyembahan di sisi kasta 
rendah desa, kemudian pergi ke sisi kasta tinggi desa dan memimpin komunitas 
penyembahan di sana. Meskipun ia berasal dari kasta rendah dan adalah seorang 
perempuan (yang membuatnya menjadi pemimpin yang tidak biasa di desa mana 
pun), Tuhan menggunakannya secara efektif dalam konteks kasta tinggi dan kasta 
rendah. 

 
Pemimpin gerakan besar lain di India sependapat: 
 

Jika Anda diberi tahu bahwa hanya Brahmana yang dapat menjangkau Brahmana, 
Anda telah disesatkan. Jika Anda diberi tahu bahwa hanya yang berpendidikan yang 
dapat menjangkau yang berpendidikan, Anda telah disesatkan. Tuhan memakai 
orang-orang yang terkecil dari mereka ini.  

 
 
Dari gerakan-gerakan di Afrika Timur, Aila Tasse membagikan kisah-kisah79 tentang Tuhan 
dalam pelayanan:  
 

Seorang Pemabuk Menjadi Pembuat Murid 
 
Jarso adalah pemimpin sebuah cabang yang telah merintis 63 jemaat dalam dua 
tahun di antara suku yang paling jarang dijangkau di Afrika Timur. Empat bulan lalu 
Jarso membaptis pengikut-pengikut Kristus baru dari suku itu. Jillo, yang bukan 
pengikut Kristus, mengawasi dari kejauhan sementara Jarso memimpin 
pembaptisan. 
 
Dengan bir di tangannya, Jillo mengamati acara itu dan mulai mengolok-olok 
pendahuluan pembaptisan. Sebelum melakukan pembaptisan, Jarso membaca kisah 
tentang pembaptisan Yesus dan mulai berbicara tentangnya. Sekarang dalam jarak 
pendengaran khotbah, Jillo mendapati dirinya sangat terkesima dengan apa yang 
didengarnya. Di akhir cerita, dia tahu dia harus mengikuti Yesus. Segera dia 
memutuskan untuk berhenti minum dan bahkan membuang botol bir yang masih 
setengah terisi yang dia pegang. 
 
Dia pulang lebih awal malam itu. Istrinya heran melihat dia tidak mabuk dan tidak 
membawa apa-apa karena biasanya dia membawa pulang beberapa botol minuman. 
Istrinya menawarkan untuk membawakannya sebotol bir yang telah dibelinya untuk 
suaminya pada hari sebelumnya. Jillo mengejutkannya dengan mengatakan 
kepadanya bahwa dia sudah berhenti minum, dan bahwa istrinya harus 
mengembalikan botol bir itu ke toko dan mendapatkan pengembalian uang. 
 
Jillo, yang tidak membaca atau menulis, kemudian meminta istrinya untuk 
membawa Alkitab yang mereka miliki di rumah dan membacakan untuknya kisah 
Yesus yang telah dibacakan Jarso pada upacara pembaptisan. Sang istri datang 

 
79 Dikutip dari “Disciple Making Movements in East Africa,” (Gerakan Pemuridan di Afrika Timur) oleh Dr. Aila 
Tasse, dalam edisi November-Desember 2017 dari majalah Mission Frontiers. 



dengan Alkitab dan ketika dia selesai membaca cerita itu, Jillo membagikan 
kepadanya apa yang telah dia dengar dari Jarso. 
 
Malam itu, Jillo dan istrinya membuat keputusan untuk mengikuti Yesus. Keesokan 
harinya, Jillo menghubungi Jarso yang menunjukkan kepadanya bagaimana 
melakukan kelompok pembelajaran Alkitab untuk keluarga dengan metode 
penemuan. Sejak hari berikutnya dan seterusnya, Jillo dan istrinya bersama dengan 
anak-anak mereka mulai melakukan kelompok penemuan setiap malam. 
 
Dua minggu kemudian, Jillo, istrinya, dan beberapa tetangga yang bergabung dengan 
Kelompok Penemuan mereka dibaptis. Jillo dan istrinya telah melanjutkan perjalanan 
ini dengan memfasilitasi peluncuran delapan kelompok Penemuan lainnya. Jillo 
mengakhiri kesaksiannya dengan berkata bahwa jika tren saat ini berlanjut, 
kemungkinan seluruh daerahnya akan diubah melalui Injil. 

 

Seorang Rahab Perjanjian Baru 
 
Perintis jemaat kami, Wario, bertemu seorang wanita muda dua tahun yang lalu 
bernama Rahab. Wanita ini sangat cantik, dan ketika Wario pertama kali bertemu 
dengannya, dia, seperti namanya dalam Alkitab, adalah seorang pekerja seks. 
 
Wario mulai menceritakan kepadanya kisah Rahab dari Alkitab termasuk yang 
dikutip tentangnya dalam bahasa Ibrani 11. Dia memberi tahu Rahab ini bagaimana 
kehidupan Rahab diubah dari kehidupan pelacuran menjadi seorang wanita beriman 
dan bagaimana dia masuk ke dalam garis silsilah Yesus. 
 
Rahab belum pernah membaca Alkitab untuk dirinya sendiri. Tetapi dia tahu bahwa 
di dalam Alkitab ada seorang wanita yang bernama Rahab dan bahwa dia adalah 
seorang pelacur. Hal ini dia ketahui dari berbagai orang yang mendengar namanya. 
 
Tetapi ketika dia pertama kali mendengar kisah lengkap Rahab dari Wario, dia 
merasa tersentuh dan bertanya kepada Wario apakah dia bisa seperti Rahab dalam 
Alkitab. Wario berkata “ya” dan menawarkan diri untuk berdoa baginya. Dalam 
proses itu dia akhirnya dibebaskan dari ikatan iblis. Setelah itu hidupnya berubah 
secara dramatis. 
 
Dia menjadi pengikut Kristus yang sungguh-sungguh dan pembuat murid. Dia 
menikah dengan pengikut Kristus dan pasangan itu menjadi pembuat murid yang 
berkomitmen. Selama tahun lalu mereka telah merintis enam jemaat baru di 
komunitas mereka. 
 

Pemimpin gerakan besar di India membagikan kesaksian ini tentang pekerjaan Tuhan 
melalui orang-orang biasa.80 
 

 
80 Dikutip dari “Discovery Bible Studies Advancing God’s Kingdom” (Kelompok Penemuan Memajukan Kerajaan 
Allah) dalam majalah Mission Frontiers edisi Mei-Juni 2019.  



Pemimpin utama di satu daerah di negara kita, Abeer, secara konsisten melaporkan 
bahwa pendekatan Kelompok Penemuan adalah alat yang hebat untuk 
menumbuhkan iman orang dengan cepat. Hal ini terutama berlaku untuk orang-
orang yang buta huruf, karena setiap orang dapat dengan mudah mendengarkan 
cerita pada speaker dan mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan. 
 
Abeer memiliki banyak generasi murid yang telah berlipat ganda dari pelayanannya. 
Salah satu pemimpin generasi ke-5, Kanah, berusia 19 tahun. Dia sudah memulai 
Kelompok Penemuan di tiga desa. Suatu hari, pemuda ini pergi ke Desa G., dan 
terkejut menemukan bahwa sebuah keluarga di sana mengatakan bahwa mereka 
adalah pengikut Yesus! Kanah mengunjungi tujuh anggota keluarga, termasuk Rajee, 
seorang ibu yang berusia 47 tahun. Selama percakapan mereka, Rajee berkata, “Ya, 
kami tahu tentang Yesus, tetapi kami tidak tahu bagaimana kami akan bertumbuh 
dalam iman kami karena pendeta-pendeta tidak datang ke sini.” 
 
Kanah merasakan simpati besar bagi keluarga ini karena kesaksiannya sama. Ketika 
ia pertama kali memberikan kesetiaannya kepada Kristus, tidak ada pendeta yang 
mengajarinya tentang iman barunya. Pendeta datang ke desanya sesekali, sama 
seperti seseorang mengunjungi keluarga ini, tetapi para pendeta hanya datang untuk 
berkhotbah sebentar, mengumpulkan persembahan, dan kemudian pergi. Mereka 
tidak pernah berkomitmen untuk kunjungan rutin atau dalam bentuk pemuridan apa 
pun. Mereka hanya diajarkan untuk berkhotbah, jadi itulah yang mereka lakukan. 
 
Setelah mendengarkan Rajee, Kanah berkata kepadanya, “Bibi, saya berkata 
sejujurnya, kisah saya sama seperti kisahmu. Tetapi suatu hari, setelah saya cukup 
lama sendirian dalam iman saya, saya bertemu dengan satu tim yang mengatakan 
kepada saya bahwa memang sangat baik saya telah memberikan kesetiaan saya 
kepada Kristus, namun saya belum diberitahu tentang keseluruhan cerita. Kita tidak 
hanya mengikuti Yesus dan menjadi murid-Nya, tetapi kita juga telah diperintahkan 
untuk pergi dan memuridkan semua bangsa.” 
 
Rajee berkata, “Kami tidak memiliki Alkitab dan kami tidak tahu cara membaca.” 
Kanah berkata, “Ya, saya mengerti. Di desa saya ada juga banyak orang yang tidak 
bisa membaca, tetapi tim ini memberi saya sebuah speaker dengan cerita-cerita 
Alkitab di dalamnya. Jika Bibi mendengarkan speaker ini, Bibi akan mendengar 
firman Tuhan dan mempelajarinya, dan saat Bibi membahas pertanyaan-pertanyaan 
pada speaker, kebenaran akan masuk lebih dalam ke dalam hati dan kehidupan 
Bibi.” 
 
Rajee bertanya apakah dia bisa memiliki speaker seperti itu. Dua hari kemudian, 
Kanah kembali ke desa itu dan memberi keluarga itu sebuah speaker. Dia 
menjelaskan: “Setelah mendengarkan kisah-kisah ini, sangat penting untuk 
membahas lima pertanyaan81 sehingga kalian dapat bertumbuh dalam iman kalian 
tanpa bergantung pada seseorang untuk datang dari jauh dan mengajar kalian.” 

 
81 Lima pertanyaan seperti yang direkam di mp3 audio rangkaian cerita Kelompok Penemuan adalah:  

1. Dalam seluruh kisah yang telah Anda dengar ini, apa satu hal yang sangat Anda sukai?  
2. Apa yang Anda pelajari dari kisah ini tentang Allah, tentang Yesus atau tentang Roh Kudus? 



 
Keluarga Rajee telah menunggu setahun penuh untuk pendeta kembali dan 
mengajar mereka, tetapi tidak ada yang datang. Kemudian, anak muda berusia 19 
tahun ini mengunjungi suatu hari dan memberi mereka alat yang mereka butuhkan 
untuk bertumbuh dalam iman mereka. Dengan cara seperti ini, Roh Kudus bekerja 
dan gerakan ini bertumbuh. Kanah bukan seorang pendeta; dia tidak memiliki 
pelatihan Alkitab. Dia bahkan bukan anggota gereja besar. Dia hanya pria sederhana 
dari desa. Dan karena dia sendiri telah mengikuti pola ini untuk belajar dan 
bertumbuh dalam iman, dia dapat membaginya dengan orang lain. Kami memuji 
Tuhan bahwa bahkan orang sederhana pun berfungsi sebagai imamat rajani – 
melayani Tuhan dan membawa keselamatan-Nya kepada orang lain. 
 
Bagaimana jika, ketimbang mengandalkan khotbah sebagai cara pengajaran kita, kita 
berfokus untuk membahas Alkitab: semua orang berinteraksi tentang suatu bagian 
ayat dalam kelompok kecil dan kemudian menaati apa yang dipelajari? Ribuan 
jemaat kecil di India saat ini melakukan hal itu. Berikut adalah kesaksian terbaru 
tentang bagaimana pendekatan ini membantu para pengikut Yesus bertumbuh 
dalam iman mereka. 
 
Seorang wanita bernama Diya tinggal di “Desa K.,” yang jauh dari kota mana pun. 
Warga di sana tidak dapat dengan sering melakukan perjalanan atau meninggalkan 
desa mereka karena desa ini sangat terpencil. Keterasingan ini benar-benar 
mengganggu mereka. Mereka bertanya-tanya bagaimana mereka akan belajar lebih 
banyak tentang Tuhan. Suatu ketika, mereka mendengar seseorang berbicara 
tentang Yesus, bahwa Dia hebat dan mampu melakukan mukjizat. Tetapi dalam 
isolasi mereka, mereka bertanya-tanya apakah mereka akan pernah mendengar 
lebih banyak tentang Dia. 
 
Suatu hari, beberapa pembuat murid bertemu di rumah seorang pemimpin jemaat di 
wilayah umum itu. Pemimpin itu bertanya: “Apa yang seharusnya kita lakukan 
tentang orang-orang yang penah mendengar kita berbagi sedikit tentang Yesus, 
tetapi mereka perlu tahu lebih banyak? Bagaimana kita bisa menindaklanjuti dengan 
orang-orang yang tinggal sangat jauh sehingga sulit bagi kita untuk menjangkau 
mereka?” Pertanyaan ini menyentuh JP, salah satu pembuat murid. 
 
Dia berpikir, “Saya punya sepeda. Saya bisa mengunjungi orang-orang yang tinggal di 
desa-desa terpencil.” Begitulah akhirnya JP di desa Diya. JP bertemu dengan Diya dan 
seluruh keluarganya dan mereka berbicara tentang Yesus. Dia memberi tahu mereka 
tentang Matius 28, bahwa kita yang adalah murid-Nya diperintahkan untuk pergi dan 
memuridkan orang lain. Dia memberi tahu Diya bagaimana dia dan keluarganya juga 
dapat mematuhi perintah Yesus dan bahwa ketika mereka menerapkan perintah 
Yesus dalam kehidupan mereka, iman mereka akan bertumbuh. Diya dan seluruh 

 
3. Apa yang Anda pelajari dari kisah ini tentang manusia, dan tentang diri Anda?  
4. Bagaimana Anda seharusnya menerapkan kisah ini dalam hidup Anda? Apakah ada perintah untuk 

ditaati, sebuah teladan untuk diikuti, atau dosa untuk dihindari?  
5. Kebenaran bukan untuk disimpan. Seseorang berbagi kebenaran dengan Anda yang telah bermanfaat 

bagi hidup Anda. Jadi, dengan siapa Anda akan membagikan kisah ini minggu depan?  



keluarganya sangat senang bahwa seseorang dari “luar” telah datang jauh-jauh ke 
desa mereka untuk bertemu mereka untuk berbicara tentang Yesus! 

 
JP memberi mereka sebuah speaker dan mengatakan, “Saudari, inilah cara 
sederhana kalian dapat menyembah Yesus bersama di rumah kalian. Saya juga buta 
huruf. Saya tidak berpendidikan. Saya tidak pernah dilatih dalam program pelatihan 
pendeta resmi. Tetapi saya memiliki speaker ini dengan banyak cerita Alkitab di 
dalamnya.” JP memberi tahu Diya bagaimana ia dan keluarganya dapat 
menggunakan speaker itu untuk mempelajari Firman Tuhan. Dia memberinya 
speaker itu, dan penyembahan kepada Yesus dimulai di desa itu untuk pertama 
kalinya. 
 
Suatu hari, keluarga tetangga datang ke rumah Diya untuk bergabung dengan 
mereka dalam pelajaran Alkitab mereka. Namun begitu mereka mendengar suara 
dalam speaker itu mulai menceritakan Firman Tuhan, anak perempuan berusia 19 
tahun bernama Priya dalam keluarga tetangga mulai menangis – benar-benar 
meratap. Ada setan di dalam diri Priya, dan semua orang sangat takut. 

 
Apa yang akan terjadi? Tak satu pun dari mereka adalah pendeta. Apa yang 
seharusnya mereka lakukan? Apa yang akan dilakukan setan? Tidak ada yang tahu. 
Jadi mereka semua terus mendengarkan ceritanya. Narasi berlanjut sementara Priya 
terus meratap dan semua orang yang hadir diam-diam meminta Tuhan untuk 
melakukan mukjizat. Ketika cerita berakhir, akhirnya seseorang cukup berani untuk 
mengatakan, “Mari kita berdoa!” Jadi mereka semua berdoa untuk Priya dan dia 
dibebaskan dari setan! Dan ada lagi mukjizat. Priya juga sudah lama sakit, dan selama 
pertemuan itu, Tuhan tidak hanya membebaskannya dari setan tetapi juga 
menyembuhkan penyakitnya. Setelah menyaksikan dua mukjizat ini, kedua keluarga 
menyatakan bahwa mereka ingin menjadi pengikut Yesus! Keluarga Priya sekarang 
juga mulai mengadakan kelompok belajar Alkitab di rumah mereka sendiri. 
 
Diya dan Priya telah mengunjungi 14 desa yang berbeda untuk tujuan menyebarkan 
kisah Yesus! Di 14 desa itu, 28 pelajaran Alkitab dengan metode Penemuan sedang 
berlangsung secara teratur. Kelompok-kelompok ini belum matang secara rohani. 
Mereka adalah bayi dalam Tuhan, tetapi para wanita ini memiliki iman bahwa 
banyak murid akan dibuat di tempat-tempat itu. Pemimpin jemaat utama di daerah 
itu, yang menjadi tuan rumah pertemuan yang dihadiri JP, telah mengunjungi 
kelompok-kelompok ini sendiri dan berbicara kepada mereka tentang menjadi 
dewasa di dalam Kristus. 

 
Ini adalah kekuatan Firman Tuhan dan Roh-Nya, bekerja di mana tidak ada seminari 
atau pendeta yang dibayar. Hanya orang-orang sederhana yang mendengarkan 
Firman Tuhan dan mempraktikkannya, seperti “orang bijak” yang Yesus jelaskan 
dalam Matius 7. Yesus berkata bahwa siapa pun yang mendengar perkataan-Nya dan 
menaati-Nya adalah seperti orang bijak yang membangun rumahnya di atas batu 
sehingga tidak ada yang meruntuhkannya, tidak oleh hujan atau bahkan banjir. 
Betapa berharganya dan luar biasa untuk diajarkan pelajaran ini oleh orang-orang 
yang bahkan tidak bisa membaca! 



 
Tuhan kita menjelaskan bahwa dia dapat menggunakan semua jenis orang untuk 
memuridkan. Dia senang menunjukkan kekuatan-Nya yang luar biasa melalui 
kelemahan manusia. Seperti yang dikatakan Rasul Petrus kepada keluarga Kornelius: 
“Sesungguhnya aku telah mengerti, bahwa Allah tidak membedakan orang” (Kisah 
Para Rasul 10:34 TB). Tuhan senang melakukan hal-hal luar biasa melalui orang-
orang biasa. Sewaktu kita membaca kesaksian para saksi “biasa” ini di seluruh dunia, 
apa yang mungkin ingin Bapa katakan kepada kita tentang peran kita sebagai saksi-
Nya? 

  



Gerakan Melipatgandakan Gerakan 
 
Allah telah melakukan “jauh lebih banyak daripada yang bisa kita doakan atau bayangkan” 
dalam memulai lebih dari 600 gerakan zaman modern seperti di dalam “Kisah Para Rasul” 
dengan sebagian besar di antaranya adalah STA (Suku Terabaikan). Seiring gerakan-gerakan 
ini dimulai, kita bisa mengharapkan mereka untuk memusatkan semua energi mereka pada 
kebutuhan besar di antara suku mereka sendiri. Sebagai gantinya, kami sangat senang 
menemukan bahwa banyak gerakan sekarang melipatgandakan gerakan di antara suku-suku 
lain. Saat Anda membaca bab ini dan dua bab selanjutnya, bersukacitalah dan bergabunglah 
bersama kami dalam doa dan pelayanan untuk melihat pelipatgandaan besar dari gerakan 
yang melipatgandakan gerakan.  

25. Bagaimana GPJ Bhojpuri Merintis Gerakan-Gerakan Lainnya82 
  

oleh Victor John 
 

Tuhan bekerja dengan cara yang menakjubkan di antara suku Bhojpuri di India Utara, 
dengan sebuah GPJ yang berisi lebih dari 10 juta murid Yesus yang dibaptis. Kemuliaan 
Tuhan dalam gerakan ini semakin bersinar meskipun berlawanan dengan latar belakang 
sejarah daerah ini. Daerah Bhojpuri di India subur dalam banyak hal--tidak hanya di 
tanahnya. Banyak pemimpin agama lahir di sini. Buddha Gautama menerima pencerahannya 
dan memberikan khotbah pertamanya di daerah ini. Yoga dan Jainisme berasal dari sini juga. 
 
Wilayah Bhojpuri telah digambarkan sebagai tempat kegelapan - tidak hanya oleh orang 
Kristen, tetapi juga oleh orang-orang non-Kristen. Peraih Nobel V.S. Naipaul, setelah 
bepergian ke timur Uttar Pradesh, menulis sebuah buku berjudul An Area of Darkness 
(Sebuah Tempat Kegelapan), yang menggambarkan dengan baik patologi dan kerusakan di 
wilayah ini. 
 
Dulu, wilayah ini sangat, sangat memusuhi Injil, yang dipandang sebagai ajaran asing 
(berbeda). Tempat ini dikenal sebagai “kuburan misi modern.” Ketika keasingan itu 
dihilangkan, orang mulai menerima kabar baik. 
 
Tetapi Tuhan tidak mau hanya menjangkau suku Bhojpuri. Ketika Tuhan mulai memakai 
kami untuk menjangkau melampai suku Bhojpuri, beberapa orang bertanya, “Mengapa 
Anda tidak bertahan dengan Bhojpuri? Jumlah mereka begitu banyak! 150 juta adalah 
jumlah yang sangat besar! Kenapa Anda tidak tinggal di sana sampai pelayanan selesai?” 
 
Tanggapan pertama saya adalah sifat perintis pelayanan Injil. Melakukan pekerjaan 
apostolik/ perintis mengharuskan selalu mencari tempat di mana kabar baik belum berakar: 
mencari kesempatan untuk membuat Kristus dikenal di mana Dia belum dikenal. Itulah salah 
satu alasan kami memperluas pelayanan kami ke kelompok bahasa lain. 
 

 
82 Dikutip dengan ijin dari buku Bhojpuri Breakthrough (Terobosan Bhojpuri). (Monument, CO: WIGTake 
Resources, 2019) 



Kedua, berbagai bahasa ini saling tumpang tindih dalam penggunaannya, satu dengan 
lainnya. Tidak ada garis yang jelas di mana penggunaan satu bahasa berakhir dan yang 
lainnya dimulai. Juga, orang-orang percaya sering berpindah-pindah karena hubungan, 
seperti menikah atau mendapat tawaran pekerjaan di tempat lain. Seiring orang-orang 
dalam gerakan tersebut melakukan perjalanan atau perpindahan, kabar baik telah 
menyertai mereka. 
 
Beberapa orang kembali dan berkata, “Kami melihat Tuhan bekerja di tempat lain ini. Kami 
ingin memulai pelayanan di tempat itu.” Kami memberitahu mereka, “Silakan!”   
 
Jadi mereka kembali setahun kemudian dan berkata, “Kami telah merintis 15 jemaat di 
sana.” Kami kagum dan diberkati karena hal itu terjadi secara alami. Tidak ada agenda, tidak 
ada persiapan, dan tidak ada dana. Ketika mereka bertanya apa yang menjadi langkah 
berikutnya, kami mulai bekerja dengan mereka untuk membantu orang-orang percaya 
berakar dalam Firman Tuhan dan cepat dewasa. 
 
Ketiga, kami memulai pusat-pusat pelatihan yang memperluas pelayanan, baik secara 
sengaja maupun tidak disengaja (lebih banyak rencana Tuhan daripada rencana kami). 
Terkadang orang-orang dari kelompok bahasa terdekat mengikuti pelatihan dan kemudian 
kembali ke kampung halamannya dan melayani di antara kelompok mereka sendiri. 
 
Alasan keempat untuk ekspansi adalah: terkadang orang datang kepada kami dan berkata, 
“Kami butuh bantuan. Bisakah Anda datang membantu kami?” Kami membantu dan 
mendorong mereka sebaik mungkin. Ini adalah faktor kunci kami pindah ke daerah tetangga 
di luar Bhojpuri. 
 
Pelayanan dimulai di antara suku Bhojpuri pada tahun 1994, kemudian menyebar ke bahasa 
dan wilayah lain dalam urutan ini: Awadhi (1999), Saudara Sepupu (2002), Bengali (2004), 
Magahi (2006), Punjabi, Sindhi, Hindi, Bahasa Inggris (di masyarakat perkotaan) dan 
Haryanvi (2008), Angika (2008), Maithili (2010), dan Rajasthani (2015). 
 
Kami memuji Tuhan bahwa gerakan tersebut telah menyebar dalam berbagai cara ke 
berbagai kelompok bahasa, wilayah geografis yang berbeda, beberapa kelompok kasta (di 
dalam wilayah bahasa dan geografis tersebut), dan agama-agama yang berbeda. Kekuatan 
kabar baik terus menerobos segala macam batasan. 
 
Pelayanan di antara orang Maithili adalah contoh kemitraan yang sangat baik. Kemitraan 
kami dengan satu pemimpin kunci adalah sebuah eksperimen dalam memperluas gerakan 
tersebut. Alih-alih kami membuka kantor kami sendiri dengan staf kami sendiri, kami 
mencapai tujuan yang sama dengan cara yang lebih dapat dilipatgandakan.  
 
Sementara gerakan ini dipimpin secara alami, kami terus bermitra bersama. Baru-baru ini 
kami mulai melatih 15+ pemimpin Angika di Bihar Timur dalam pelayanan holistik (terpadu). 
Kami berencana untuk membantu memulai pusat-pusat pelayanan holistik di tiga lokasi 
Angika yang berbeda di tahun yang akan datang dan membangkitkan lebih banyak 
pemimpin Angika setempat. Mitra kunci kami yang bekerja di antara suku Maithili juga 
memperluas pelayanan ke daerah Angika. 
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26. Gerakan Merintis Gerakan di Asia Selatan dan Tenggara 

Oleh Kumar83,84 
 
Pada 1995 saya mulai membagikan Injil di antara orang-orang yang belum terjangkau dan 
merintis jemaat. Tujuan saya waktu itu adalah merintis 100 jemaat pada tahun 2020. Pada 
tahun 2007 saya telah merintis 11 jemaat. Beberapa orang akan mempertimbangkan 
keberhasilan itu, tetapi saya merasa hancur karena saya menyadari bahwa pada tingkat itu, 
tidak mungkin saya akan mencapai 100 jemaat pada tahun 2020. Selama dua bulan saya 
berseru kepada Tuhan: “Tunjukkan saya cara merintis 100 jemaat!” Kemudian pada 
pertengahan 2007 saya diundang ke sebuah pelatihan di “Perintisan Jemaat 4 Bidang, 
Anggaran Nol (4 Fields Zero Budget Church Planting).”Saya hanya dapat menghadiri satu 
sesi, tetapi jam itu mengubah hidup dan pelayanan saya. Saya melihat bahwa Yesus 
memperlengkapi para murid-Nya untuk berlipatganda dengan cara yang tidak 
membutuhkan dana dari luar. 
 
Saya menyadari bahwa saya telah merintis jemaat tradisional di mana orang percaya baru 
secara pasif bergantung pada saya. Saya melihat bahwa ketimbang saya memuridkan orang 
percaya baru untuk membagikan Injil, saya perlu membuat murid dan membentuk jemaat-
jemaat baru. Saya mulai merintis jemaat-jemaat “0 anggaran”, yang mulai berlipatganda. 
 

Pada awalnya, hanya empat belas orang – pelajar lisan yang tidak bersekolah – yang 
menjadi percaya. Saya melatih empat belas orang itu di rumah saya selama satu bulan. 
Karena mereka semua memiliki pekerjaan tetap, orang yang berbeda datang pada hari yang 
berbeda. Hal itu benar-benar menantang, tetapi Tuhan mengatakan kepada saya untuk 
tidak menyerah. Setelah dilatih, mereka pergi untuk merintis jemaat-jemaat.  
 

Kurang dari setahun kemudian, ketika saya memanggil mereka semua dan melakukan 
pemetaan buah, kami memiliki 100 jemaat! Dengan menggunakan pendekatan 4 Bidang 
(model GPJ), kami telah mencapai tujuan 100 jemaat 12 tahun lebih cepat! 

 
Saya bertanya kepada Tuhan, “Ke mana saya harus pergi sekarang?” Dia berkata, “Jangan 
pergi ke mana pun. Binalah jemaat-jemaat. Latih 100 jemaat untuk masing-masing merintis 
tiga jemaat lagi.” Ketika saya melatih para pemimpin jemaat lokal saya, mereka melatih 
jemaat mereka. Beberapa jemaat merintis lima jemaat baru. Yang lain tidak merintis. Pada 
tahun berikutnya jaringan 100 jemaat telah berkembang menjadi 422 jemaat. Kami melatih 
jemaat-jemaat itu untuk masing-masing merintis tiga jemaat lagi. Pada tahun berikutnya 
kami memiliki 1.268 jemaat. 
Kemudian Tuhan menyuruh saya, “Berikan visi kepada jemaat-jemaat lain.” Jadi saya mulai 
melakukan ini di bagian lain negara itu. Saya memberi tahu orang-orang “Datang dan lihat 
apa yang sedang dilakukan Tuhan; lihat bagaimana orang-orang percaya kami hidup dan 
melayani.” Ketika orang-orang datang dan dilatih, mereka berlipat ganda ke generasi ketiga 

 
83 Ini dari sebuah artikel yang muncul di Mission Frontiers edisi Januari-Februari 2018, 
www.missionfrontiers.org, hlm. 34.. 
84 Kumar dibesarkan sebagai pembangun kuil, putra seorang imam yang bukan Kristen. Setelah lebih dari satu 
dekade merintis jemaat tradisional, ia mulai menggunakan model reproduksi dan Tuhan telah bekerja melalui 
Kumar dan banyak orang lainnya untuk merintis ribuan jemaat dalam sepuluh tahun terakhir. 



dan keempat. Saya meminta 5.000 dan Tuhan memberi 5.000. Ketika saya meminta 50.000, 
Tuhan memberi 50.000. 
  
Gerakan ini memulai gerakan baru lainnya dengan tiga cara utama: 
 

1. Orang percaya dengan visi untuk menjangkau kaum mereka sendiri datang untuk 
mengamati pelayanan kami dan menerima pelatihan selama sepuluh hari. Kemudian 
mereka kembali untuk memulai gerakan. 

2. Kami secara pribadi pergi ke negara mereka karena beberapa tidak mampu datang 
ke lokasi kami. Pertama kami melakukan pelatihan awal, kemudian saya 
mengundang beberapa dari mereka ke pelatihan kedua di mana saya melakukan 
50% dari pelatihan dan mereka melakukan 50%. Kemudian untuk pelatihan ketiga, 
saya membina mereka untuk melakukan semua pelatihan. Saya kemudian 
melanjutkan dengan pembinaan berkelanjutan kepada mereka yang telah 
menerapkan prinsip-prinsip pelatihan. Setiap tiga bulan, kami mencoba menelepon 
mereka dan melihat bagaimana keadaannya. Lalu kami kembali untuk 
menindaklanjuti. Kami terus melakukan tindak lanjut di berbagai negara dengan 
rotasi triwulanan. 

3. Akhirnya, kami memberikan visi kepada koalisi mitra untuk “tidak ada tempat 
tersisa” di wilayah mereka. Untuk pelatihan lanjutan, kami mengirim pelatih utama 
(orang-orang yang memahami keseluruhan model dan dapat melatih orang lain 
untuk memulai gerakan) untuk memperlengkapi mereka. 

 

Kami sekarang telah melibatkan 56 STA yang sebelumnya tidak terlibat. Kami memiliki 
pelayanan di hampir setiap negara bagian kami, dan pelayanan telah menyebar ke 12 
negara di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Kami telah mengembangkan 150 pelatih utama di 
negara kami. Saya sangat terdorong oleh 24:14, untuk mengetahui bahwa saya tidak 
sendirian; saya di jalur yang benar. Orang lain di 24:14 juga melihat buah yang luar biasa dan 
memiliki visi yang sama. Tujuan jaringan kami sesuai dengan koalisi 2414: Kami ingin melihat 
tidak ada tempat yang tersisa tanpa saksi Injil pada tahun 2025. 
  



27. Menyerah: Gerakan Merintis Gerakan di Timur Tengah  
 

Oleh “Harold” dan William J. Dubois85,86 
 
Ketika pesan terenkripsi datang di ponsel saya, saya terpana oleh kesederhanaan dan 
keberaniannya, dan kerendahan hati kata-kata “Harold,” teman dan mitra terkasih di Timur 
Tengah. Meskipun seorang mantan Imam, teroris Al Qaeda dan pemimpin Taliban, 
karakternya telah diubah secara radikal oleh kekuatan pengampunan Yesus. Saya akan 
mempercayai Harold dengan keluarga saya dan hidup saya sendiri – dan saya telah 
mempercayainya. Bersama-sama kami memimpin jaringan gerakan gereja rumah di 100+ 
negara yang disebut Gereja-Gereja Keluarga Antiokhia. 
 
Saya telah mengirim pesan kepada Harold sehari sebelum menanyakan apakah ada dari 
orang-orang mantan Muslim kami, yang sekarang adalah saudara dan saudari yang 
mengikuti Yesus yang tinggal di Irak bersedia membantu menyelamatkan Yazidi. Dia 
membalas: 
 
 “Saudaraku, Tuhan telah berbicara kepada kami tentang hal ini selama beberapa bulan dari 
Ibrani 13:3 (TB) ‘Ingatlah akan…orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang karena 
kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini.’ Apakah engkau mau berdiri bersama kami 
dalam menyelamatkan orang-orang Kristen yang dianiaya dan minoritas Yazidi dari ISIS?” 
 
Apa yang bisa saya katakan? Selama beberapa tahun terakhir persahabatan kami telah 
terikat pada komitmen yang mendalam untuk berjalan di jalan yang sama dengan Yesus dan 
bekerja bersama menuju pemenuhan Amanat Agung. Kami bekerja dengan tergesa-gesa 
untuk melatih para pemimpin yang akan melipatgandakan penyerahan diri kami yang penuh 
gairah kepada Yesus, membawa pesan cinta-Nya kepada bangsa-bangsa. Sekarang Harold 
meminta saya untuk mengambil langkah lebih jauh dalam menyelamatkan orang-orang dari 
perbudakan dosa dan kejahatan mengerikan ISIS. 
 
Saya menjawab: “Ya, Saudaraku, saya siap. Mari kita lihat apa yang akan Allah lakukan.” 
 
Dalam beberapa jam, tim-tim perintis jemaat lokal yang terlatih dan berpengalaman dari 
Timur Tengah, mengajukan diri untuk meninggalkan pos mereka untuk melakukan apa pun 
untuk menyelamatkan orang-orang ini dari ISIS. Apa yang kami temukan mengubah hati 
kami selamanya. 

 
85 Ini dari sebuah artikel yang dimuat di Mission Frontiers edisi Januari-Februari 2018, 
www.missionfrontiers.org, hlm. 36-37. 
86 “Harold” lahir dalam keluarga Islam, dibesarkan dan dididik untuk menjadi jihadis radikal dan imam. Setelah 
pertobatan radikalnya kepada Yesus, Harold menggunakan pendidikan, pengaruh dan kapasitas 
kepemimpinannya untuk menumbuhkan gerakan Pengikut Yesus. Sekarang, 20+ tahun kemudian, Harold 
membantu membimbing dan memimpin jaringan gerakan jemaat rumah di antara suku-suku yang belum 
terjangkau. 
  
“William J Dubois” bekerja di wilayah-wilayah yang sangat sensitif di mana Injil menyebar dengan kuat. Dia dan 
istrinya telah menghabiskan 25+ tahun terakhir untuk melatih orang-orang percaya baru dari tuaian untuk 
menumbuhkan kapasitas kepemimpinan mereka dan melipatgandakan jemaat-jemaat rumah di antara suku-
suku yang belum terjangkau. 



 
Tuhan sudah bekerja! Dipecah oleh tindakan keji dan biadab dari teroris ISIS, kaum Yazidi 
mulai mengalir ke lokasi rahasia bawah tanah kami yang kami sebut “Komunitas Kamp 
Pengungsi Harapan.” Kami memobilisasi tim pengikut Yesus lokal untuk memberikan 
perawatan medis gratis, konseling penyembuhan trauma, air segar, tempat berlindung dan 
perlindungan. Itu adalah satu gerakan dari jemaat-jemaat rumah yang mengikuti Yesus yang 
menjalankan iman mereka untuk memengaruhi orang lain. 
 
Kami juga menemukan bahwa pekerja terbaik datang dari jemaat-jemaat rumah terdekat. 
Mereka tahu bahasa dan budaya, dan memiliki detak jantung penginjilan dan perintisan 
jemaat. Sementara LSM lain yang mendaftar dengan pemerintah harus membatasi pesan 
iman mereka, upaya-upaya berbasis gereja non-formal kami dipenuhi dengan doa, bacaan 
Alkitab, penyembuhan, kasih dan perhatian! Dan karena para pemimpin tim kami telah 
diampuni secara luar biasa oleh Yesus, mereka hidup sepenuhnya menyerah dan dipenuhi 
dengan keberanian yang teguh. 
 
Segera surat-surat mulai mengalir: 
 
Saya dari keluarga Yazidi. Sudah lama kondisi negara saya buruk karena perang. Tetapi 
sekarang menjadi lebih buruk karena ISIS. 
 
Bulan lalu mereka menyerang desa kami. Mereka membunuh banyak orang dan menculik 
saya bersama dengan gadis-gadis lain. Banyak dari mereka memperkosa saya, 
memperlakukan saya seperti binatang dan memukuli saya ketika saya tidak mematuhi 
perintah mereka. Saya memohon kepada mereka, “Tolong jangan lakukan ini pada saya,” 
tetapi mereka tersenyum dan berkata, “Kamu adalah budak kami.” Mereka membunuh dan 
menyiksa banyak orang di depan saya. 
 
Suatu hari mereka membawa saya ke tempat lain untuk menjual saya. Tangan saya diikat 
dan saya berteriak dan menangis ketika kami berjalan menjauh dari orang-orang yang 
menjual saya. Setelah 30 menit, pembeli berkata, “Saudari terkasih, Allah mengirim kami 
untuk menyelamatkan gadis-gadis Yazidi dari orang jahat ini.” Kemudian saya melihat ada 
18 gadis yang telah mereka beli. 
 
Ketika kami tiba di kamp Komunitas Harapan, kami mengerti bahwa Tuhan mengutus umat-
Nya untuk menyelamatkan kami. Kami mengetahui bahwa istri-istri orang-orang ini 
menyerahkan perhiasan emas mereka dan membayar kami untuk bebas. Sekarang kami 
aman, belajar tentang Tuhan dan memiliki kehidupan yang baik. 
 
 
=========== 
(Dari pemimpin salah satu Kamp Pengungsi Komunitas Harapan kami.) 
Banyak keluarga Yazidi telah menerima Yesus Kristus dan telah meminta untuk bergabung 
dengan para pemimpin kami dalam bekerja dan melayani kaum mereka sendiri. Hal ini 
sangat bagus karena mereka dapat berbagi dengan mereka dengan cara budaya mereka 
sendiri. Hari ini, sebagai pengikut Yesus kami berdoa untuk orang-orang yang terkena 



dampak agar Tuhan menyediakan kebutuhan mereka dan melindungi mereka dari para 
pejuang Islam. Silakan bergabung dengan kami dalam doa. 
 
Sebuah mukjizat telah dimulai. Sebuah gerakan pengikut-pengikut Yesus yang menyerah 
dari negara-negara terdekat – semua yang sebelumnya terjebak oleh Islam – telah 
dibebaskan dari dosa mereka sendiri untuk hidup bagi Yesus sebagai Juru Selamat mereka. 
Mereka menyerahkan hidup mereka untuk menyelamatkan orang lain. Sekarang, gerakan 
kedua pengikut Yesus telah dimulai di kalangan kaum Yazidi. 
 
Bagaimana hal ini bisa terjadi? Seperti yang ditulis oleh D.L. Moody: “Dunia belum melihat 
apa yang dapat Allah lakukan dengan seorang pria yang sepenuhnya mengabdi kepada-Nya. 
Dengan bantuan Allah, saya bertujuan menjadi pria itu.” 
  



Sesudah itu Barulah Tiba Kesudahannya 
 

Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua suku 
bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya." (Matius 24:14, terjemahan editor) 

  



28. 24:14 – Perang yang Akhirnya Berakhir  
 

Oleh Stan Parks and Steve Smith87 
 
Sebuah perang baru telah dilancarkan secara diam-diam selama 30+ tahun terakhir. 
Awalnya, ini dimulai sebagai pemberontakan diam-diam oleh beberapa “pejuang 
kebebasan” yang tidak mau melihat miliaran orang hidup dan mati tanpa akses terhadap 
Injil. Mereka ini radikal, tidak menerima bahwa begitu banyak orang yang hidup dalam 
perbudakan oleh “penguasa dunia ini,” menyerahkan hidup mereka untuk melihat Yesus 
membebaskan para tawanan ini. 
 
Pemberontakan ini telah menyebar lebih cepat dan lebih luas daripada Musim Semi Arab. 
Ini telah memberlakukan perubahan yang lebih abadi daripada jatuhnya Tirai Besi. Percikan-
percikan awal telah tumbuh menjadi badai global. Jutaan pasukan rohani telah muncul 
dalam pertempuran ini: sampai saat ini, 64 juta murid baru dari dalam tuaian. Yang dulunya 
adalah tawanan Iblis di masa lalu, namun hari ini menjadi pemberita ajaran Yesus yang 
teguh. 
 
Mereka memajukan panji-panji Kristus melawan benteng-benteng setan meskipun ada 
pertentangan dari manusia. “Senjata” utama mereka adalah kasih Tuhan dan Injil Yesus. 
Perjuangan mereka tidak melawan manusia tetapi melawan kekuatan si jahat (Efesus 6:12). 
Mereka menyerahkan hidup mereka untuk Yesus, sambil memaafkan dan memberkati para 
penganiaya mereka. Mereka bersukacita karena keselamatan banyak orang di daerah yang 
belum terjangkau, namun selama masa susah dan penderitaan, mereka bersukacita bahwa 
nama mereka sendiri tertulis di surga (Lukas 10:20). 
 
Sebagian besar dari mereka bukanlah pejuang “profesional”; mereka melakukan pekerjaan 
yang biasa tetapi mengobarkan peperangan rohani siang dan malam. Beberapa mengambil 
pekerjaan dengan gaji yang lebih sedikit agar memiliki lebih banyak waktu untuk melayani 
Raja mereka. Beberapa secara sukarela melakukan misi berbahaya untuk menyelamatkan 
yang terhilang. Semua memiliki hati untuk berbagi secara bebas dengan orang-orang yang 
memasuki komunitas kerajaan mereka. Hal inilah yang membuat mereka untuk terus maju 
bagi Raja di atas segala raja, mengatasi setiap rintangan besar dengan kekuatan salib. 
Mereka melepaskan semua untuk mengikuti panggilan untuk menyelesaikan apa yang Yesus 
mulai, dan hal ini telah menyebarkan kobaran api misi (Wahyu 12:11). 
 
Ini bukan kembali ke Perang Salib yang mengerikan itu, pertempuran duniawi yang 
dilancarkan secara salah dalam nama Yesus. Kerajaan ini tidak terlihat, seperti yang Yesus 
nyatakan: 

“Kerajaan-Ku bukan dari dunia ini; jika Kerajaan-Ku dari dunia ini, pasti 
hamba-hamba-Ku telah melawan, supaya Aku jangan diserahkan kepada 
Orang Yahudi, akan tetapi Kerajaan-Ku bukan dari sini.” (Yoh. 18:36, TB) 

 
87 Diedit dari sebuah artikel yang awalnya diterbitkan di majalah Mission Frontiers edisi  Jan-Feb 2018, 
www.missionfrontiers.org, hlm. 7-12. 
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Ini adalah pertempuran untuk jiwa-jiwa manusia. Para prajurit ini telah melawan 
pembatasan agama institusional untuk mematuhi perintah Kitab Suci. Mereka telah 
bertahan tidak hanya dari serangan oleh kekuatan Iblis, tetapi juga tembakan ramah dari 
para pemimpin gereja yang telah salah memahami kerinduan mereka untuk hidup sebagai 
murid yang otentik dari Sang Raja. 
 
Para prajurit ini telah memilih untuk percaya bahwa para murid, jemaat, pemimpin dan 
gerakan dapat berlipatganda sebagai gerakan Roh, sama seperti yang terjadi pada jemaat 
mula-mula. Mereka telah memilih untuk percaya bahwa perintah Kristus masih membawa 
otoritas dan pemberdayaan Roh yang sama seperti 2.000 tahun yang lalu. 
 
Gerakan perintisan jemaat (GPJ) menyebar lagi hari ini seperti yang terjadi di kitab Kisah 
Para Rasul dan di berbagai waktu dalam sejarah (Lihat Bab 23: “Kisah Pergerakan dan 
Penyebaran Injil.”) Hal ini bukanlah fenomena baru tetapi yang lama. 
 
Hal ini adalah kembalinya ke pemuridan alkitabiah dasar yang dapat ditiru oleh semua murid 
Yesus sebagai 
 
1) pengikut Yesus dan 
2) nelayan untuk manusia (Markus 1:17). (Lihat Bab 22: “Gerakan-Gerakan dalam Alkitab.”) 
 
Di setiap benua, di mana pernah dikatakan, “GPJ tidak bisa terjadi di sini,” gerakan 
menyebar. (Lihat Bab 14-19, yang menggambarkan gerakan di bagian dunia yang sangat 
beragam.) 
 
Prinsip-prinsip alkitabiah diterapkan dalam model praktis dan dapat direproduksi dalam 
berbagai konteks budaya. Hamba-hamba Tuhan memenangkan yang terhilang, 
memuridkan, membentuk jemaat-jemaat yang sehat dan mengembangkan pemimpin yang 
saleh, dengan cara yang bisa berlipatganda dari generasi ke generasi dan mulai mengubah 
komunitas mereka secara radikal. 
 
Gerakan-gerakan ini adalah satu-satunya cara yang kita temukan secara historis agar 
Kerajaan Allah bertumbuh lebih cepat daripada populasi. (Lihat Bab 21: Fakta-Fakta Brutal). 
Tanpa gerakan-gerakan ini, bahkan upaya pelayanan yang baik pun dapat mengalami 
kemunduran. 
 
Gelombang upaya baru ini melonjak maju dengan kekuatan tak terbendung. 
Pemberontakan ini tidak main-main. Dengan 20+ tahun lebih jemaat yang berlipatganda, 
jumlah GPJ telah berlipat ganda dari jumlah kecil pada tahun 1990-an menjadi 707+ pada 
Januari 2019, dengan lebih banyak lagi dilaporkan setiap bulannya. Setiap kemajuan gerakan 
telah dimenangkan dengan daya tahan dan pengorbanan yang besar. 
 
Misi ini – untuk memberitakan Injil Kerajaan kepada setiap orang dan tempat yang belum 
terjangkau dan yang sedang terjangkau – hadir dengan korban penganiayaan yang nyata. Ini 
adalah sebuah perjuangan sampai akhir untuk melihat nama Yesus berlaku di setiap tempat, 
agar Dia disembah oleh semua orang. Misi ini berharga segalanya, dan memang layak 
dilakukan. Dia memang layak! 



 
Setelah hampir tiga dekade bangkitnya gerakan di zaman modern, sebuah koalisi global 
telah muncul, bukan oleh diskusi di ruang rapat, namun oleh para pemimpin di dalam dan di 
samping gerakan-gerakan yang serupa untuk memenuhi satu tujuan menyeluruh: 

Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian 
bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya.” 

(Matius 24:14, TB) 

Sementara Tuhan menarik banyak orang percaya baru dari setiap bahasa, suku, kaum dan 
bangsa ke dalam Kerajaan-Nya, kita merindukan: “Datanglah, Tuhan Yesus!” (Wahyu 22:20). 
Kita  berseru: 

Kerajaan-Mu datanglah! (gerakan) 
Tidak ada tempat yang tersisa (sepenuhnya menjangkau semua) 

Menyelesaikan apa yang telah dimulai orang lain! (menghormati mereka yang sebelum kita) 
 
Visi kami adalah untuk melihat Amanat Agung digenapi dalam kehidupan kami. (Lihat Bab 1: 
“Visi 24:14.”) Kami menginginkan gerakan kerajaan di setiap suku dan tempat. 
 
Melalui doa, kami sebagai koalisi merasa Tuhan memberi kita batas waktu untuk 
meningkatkan urgensi: Kami bertujuan untuk memulai pelayanan di antara setiap suku 
dan tempat yang belum terjangkau dengan strategi gerakan kerajaan yang efektif (GPJ) 
sebelum tanggal 31 Desember 2025. 
 
Kami menganggap kolaborasi kerajaan demi penyelesaian misi ini lebih penting daripada 
semua merek/branding organisasi dan denominasi. “Tentara” kami adalah sukarelawan 
yang diinspirasi oleh Matius 24:14 dan keanggotaan koalisi kami terbuka. 
 
Inisiatif kami bukan berpusat pada dunia Barat. Kami terdiri dari gerakan-gerakan jemaat 
rumah dari Asia Selatan, gerakan-gerakan yang berlatar belakang Muslim dari jendela 10/40, 
agen-agen pengutus misi, jaringan-jaringan perintisan jemaat di daerah-daerah pasca 
modern, gereja-gereja yang sudah lama berdiri dan banyak lagi (lihat beragam kesaksian 
dalam edisi ini). Kami adalah koalisi praktisi GPJ yang tidak menunggu rencana dari pimpinan 
eksekutif (meski banyak eksekutif ada di dalamnya). Kami diinspirasi oleh sebuah panggilan 
untuk mentalitas masa perang untuk berkorban bersama saudara dan saudari, untuk 
melihat Injil diproklamirkan di seluruh dunia sebagai saksi bagi semua orang. 
 
Apakah revolusi ini berbeda dari ratusan rencana lain yang telah muncul selama berabad-
abad? Apakah rencana ini benar-benar mampu menyelesaikan Amanat Agung? Dr. Keith 
Parks telah menghabiskan seumur hidup dalam pelayanan misi lintas budaya mulai tahun 
1948. Beliau adalah seorang pembicara di sesi pleno dalam Lausanne 1974 dan sebagai 
Ketua IMB yang memprakarsai keterlibatan mereka dengan STA di awal tahun 1980-an. Dr. 
Bill O'Brien adalah co-chair Singapore 1989 yang melahirkan jaringan AD2000. Anda dapat 
melihat dalam Bab 29 , “Mengapa 24:14 Berbeda dengan Upaya-Upaya Sebelumnya?” 
bahwa mereka merasa koalisi 24:14 ini pada dasarnya berbeda. Koalisi ini dibangun 
berdasarkan upaya-upaya setia sebelumnya termasuk AD2000, Finishing the Task, dll. Visi 



24:14 ini bisa menjadi puncak dari upaya historis dan terkini dengan membantu pelayanan 
mencapai target mereka sepenuhnya. 
 
Menurut Dr. Parks, perbedaan terbesar adalah bahwa 24:14 datang bukan karena dorongan 
para eksekutif misi, tetapi berasal dari orang-orang biasa dalam gerakan itu sendiri. 24:14 
adalah jaringan GPJ dunia dan organisasi-organisasi GPJ yang berkolaborasi dengan urgensi, 
dan memanggil gereja global untuk bergabung dalam upaya serupa. Itulah mengapa rasanya 
garis akhir sudah dekat.  
 
Akan ada generasi akhir. Generasi ini akan ditandai dengan penyebaran global kerajaan, dan 
kemajuan dalam menghadapi perlawanan global. (Lihat Bab 43: “Apa Harga untuk 
Memandang Keindahan Sang Raja?”) Generasi kita merasa seperti yang digambarkan oleh 
Yesus dalam Matius 24. 
 
Edisi buku ini adalah panggilan untuk berperang. 
  
24:14 terdiri dari pemimpin gerakan dan orang/organisasi/gereja di seluruh dunia yang 
berkomitmen pada empat hal: 

1. MENJANGKAU yang TAK TERJANGKAU: Sejalan dengan Matius 24:14, membawa 
Injil kerajaan ke setiap suku dan tempat yang belum terjangkau. 

2. MELALUI GPJ-GPJ: Sepenuhnya menjangkau mereka melalui  gerakan-gerakan 
kerajaan yang alkitabiah yang melipatgandakan murid, jemaat, pemimpin dan 
gerakan.  

3. DENGAN URGENSI PADA 2025: Melakukan hal itu dengan urgensi masa perang 
bahwa pada akhir 2025 dalam kuasa Roh, tidak peduli berapa harganya bagi kita. 

4. KERJA SAMA: Berkolaborasi dengan orang lain dalam gerakan 24:14 sehingga kita 
dapat membuat kemajuan bersama 

 
Kita sedang berperang, meski kebanyakan orang percaya sepertinya hidup seolah-olah 
dalam masa damai. Selama umat Tuhan tidur, musuh menimbulkan malapetaka di 
komunitas, gereja, hubungan dan pemuridan pribadi. Prioritas, waktu dan fokus tetap 
mereda. Tidak ada tujuan akhir yang tampak. Tidak ada misi yang bertahan, jadi 
pengorbanan tetap minimal atau tidak ada. Namun, jika seluruh gereja bangun dengan pola 
pikir masa perang, gerbang neraka akan goncang (Matius 16:18)! 
 
64 juta (dan lebih banyak lagi) pasukan rakyat biasa yang telah menjadi percaya melalui GPJ-
GPJ ini sedang menyebarkan kabar baik secara global. Seiring cerita tentang terobosan 
Tuhan mengalir ke gereja-gereja di seluruh dunia, dorongan muncul untuk pergi ke medan 
perang. Raksasa gereja global yang tidur ini perlu terbangun (Bab 35: “Sebuah Pertandingan 
yang Tidak Akan Ingin Anda Lewatkan”). Tetapi raksasa ini tidak boleh terbangun dengan 
pola pikir masa damai. Ini bukan model bisnis untuk pertumbuhan gereja yang nyaman; ini 
adalah perang. 
 
Pasukan paling efektif untuk memulai gerakan baru adalah pemimpin dari gerakan yang ada. 
Sebagai gereja global, kita perlu memprioritaskan doa, dana dan daya untuk mendukung 
GPJ-GPJ yang ada dalam mengirimkan utusan ke wilayah-wilayah yang terabaikan untuk 
memulai GPJ baru. (Lihat Bab 25-27.) 



 
Dari 8.800+ suku dan tempat yang belum terjangkau, kami memperkirakan bahwa kurang 
dari 1.000 suku itu sudah secara efektif terlibat dengan strategi-strategi GPJ. Itu berarti lebih 
dari 7.000 suku masih memerlukan inisiatif-inisiatif GPJ terarah. Tetapi kita perlu melihat 
lebih dekat daripada tingkat makro kelompok atau kota besar. Satu kelompok yang terdiri 
dari satu juta orang harus dibagi lagi menjadi wilayah-wilayah yang lebih kecil di mana 
gerakan harus muncul. Secara global, ada mungkin sebanyak 100.000 segmen geografis dan 
etnolinguistik di dunia yang membutuhkan gerakan. Sewaktu Anda membaca ini, para 
peneliti global sedang mengumpulkan data sensitif dari para praktisi GPJ untuk 
mengidentifikasi segmen populasi mana yang memiliki gerakan dan mana yang masih 
membutuhkannya. 
 
Yang membawa kami kepada Anda. Tuhan memanggil Anda untuk bergabung dengan 
tentara sukarela ini. Apa yang bisa terjadi jika gereja global bangkit dengan dorongan 
delapan tahun pengorbanan untuk terlibat dengan setiap tempat yang belum terjangkau 
dengan suatu gerakan Tuhan? 
 
Kami mengundang Anda untuk menjadi bagian dari revolusi ini. Lihat www.2414now.net 
untuk mempelajari lebih lanjut, tonton video-video yang menginspirasi dan temukan jalan 
untuk bergabung dalam usaha masa perang ini. (Lihat juga Bab 32: “Bagaimana untuk 
Terlibat.”) 
 
Apakah Anda tidak yakin bagaimana cara melipatgandakan murid-murid di negara asal dan 
di luar negeri? Jika Anda bersedia membayar harga dalam persiapan dan pelayanan, kami 
dapat menghubungkan Anda dengan tim GPJ di dekat Anda. Mereka dapat melatih Anda 
untuk menyebarkan kerajaan di tempat Anda atau di tempat yang jauh. 
 
Tentara 24:14 ramping dan terfokus. Tim penyelenggara kami adalah kru kerangka yang bisa 
memakai relawan-relawan. Anggaran kebutuhan inisiatif global 24:14 dan upaya-upaya 
koordinasi adalah sedikit dibandingkan dengan tugas yang sangat besar88. Koordinasi doa 
kita muncul tetapi membutuhkan dorongan doa global yang sungguh-sungguh. Negara, zona 
dan distrik 24:14 untuk para pelayan sukarela diperlukan untuk membantu 
mengkoordinasikan upaya-upaya GPJ; ada banyak lowongan yang tersedia. 
 
2025 bukanlah akhir. Ini baru permulaan akhir. Kami membutuhkan tim-tim GPJ di setiap 
dari 40,000+ segmen ini yang rela berkorban berkomitmen terhadap upaya perang untuk 
menyebarkan kerajaan Allah melalui gerakan. Begitu sebuah tim terbentuk (antara sekarang 
dan 2025) perjuangan baru saja dimulai dalam menginjili yang terhilang dan 
melipatgandakan para murid dan jemaat untuk melihat transformasi kerajaan dari 
komunitas-komunitas tersebut. 
 
Kita bisa melihat sebuah akhir dari perang rohani dua ribu tahun. Kekalahan musuh sudah di 
depan mata. “Tidak ada tempat yang tersisa di mana nama Yesus tidak disebut” sudah 
hampir terjadi (Roma 15:23). Tuhan meminta kita untuk membayar harga dan sangat 

 
88 Sebagian besar upaya 24:14 tidak didukung dana dari luar. Pendanaan luar untuk katalisasi dan dukungan 
GPJ, datang melalui individu, gereja dan organisasi. Namun ada beberapa kebutuhan pendanaan utama. Lihat 
www.2414now.net/give untuk informasi lebih lanjut dalam mendukung upaya-upaya global 24:14. 

http://www.2414now.net/give


berkorban untuk menjadi generasi yang memenuhi Matius 24:14. Apakah Anda mau 
bergabung di dalamnya?  
  



29. Mengapa 24:14 Berbeda dari Upaya-Upaya Sebelumnya?89 
 

Oleh William O’Brien and R. Keith Parks90 
 
Di setiap zaman ada orang yang berbakat dan dipanggil sebagai misionaris lintas budaya 
yang ingin memainkan peran dalam menceritakan tentang Yesus kepada semua orang di 
seluruh dunia. Dengan dihukum rajamnya Stefanus, para pengikut Jalan Tuhan mulai berlari 
menyelamatkan hidup mereka ke Samaria dan daerah-daerah lainnya. Para pemberita Injil 
tanpa nama ini berbagi Kabar Baik dengan kata-kata dan perbuatan mereka. Pada tahun 
1989 David Barrett mencatat bahwa telah ada 788 rencana untuk menginjili dunia dari 
tahun 33 M hingga saat ini. Sejak saat itu, banyak rencana baru telah muncul. Pertanyaan 
yang mungkin diajukan: “Apa yang membuat 24:14 berbeda?” 
 
Institusi vs. Orang Biasa: Sebagian besar rencana sebelumnya lebih terfokus secara 
institusional atau denominasi. Meskipun ini memiliki hasil positif dalam peningkatan 
aktivitas misi dan jumlah orang yang datang kepada Kristus di seluruh dunia, tidak ada fokus 
yang tajam untuk menjangkau semua orang yang berada di luar jangkauan Injil. Juga tidak 
berfokus pada perintisan komunitas iman yang berlipatganda sendiri.  
 
24:14 tidak berpusat pada sebuah institusi atau denominasi. Upaya ini belum dikembangkan 
secara teoritis oleh para pemimpin institusional melalui teori-teori. Upaya ini didorong oleh 
para pelaksana berpengetahuan yang terlibat aktif dalam gerakan yang sebenarnya. 24:14 
memiliki kualitas yang lebih praktis dan tidak begitu teoritis – difokuskan pada hasil akhir 
yang diinginkan untuk melibatkan semua Suku yang Belum Terjangkau—dengan secara 
efektif menjangkau mereka. 
 
Pengutusan yang tidak dibatasi: Salah satu kekuatan 24:14 adalah bahwa personil tidak 
terbatas pada kelompok pengutus lintas budaya dan sangat sedikit sumber daya keuangan 
yang dibutuhkan. Saat orang-orang percaya baru menjadi mitra dengan orang-orang yang 
membawakan mereka Kabar Baik, jumlah saksi bertambah banyak. 
 
Perkembangan Teknologi memberikan keuntungan penting lainnya. Yang paling jelas 
adalah transportasi dan komunikasi. Hal ini menghasilkan terjemahan Alkitab yang lebih 
cepat, distribusi materi pelatihan yang lebih baik, dan kontak yang lebih sering dengan 
anggota tim dan calon anggota tim. Namun, rencana ini mengakui bahwa teknologi tidak 

 
89 Diedit dari sebuah artikel yang awalnya diterbitkan di Mission Frontiers edisi Januari-Februari 2018. 
 
90 William O'Brien melayani sebagai misionaris lapangan Indonesia, sebagai perintis dan pendeta gereja 

Amerika Serikat, sebagai Wakil Presiden Eksekutif dengan IMB, direktur pendiri Pusat Global di Universitas 
Samford dan profesor misi di Beeson Divinity School. Dia turut menulis Memilih Masa Depan untuk Misi A.S. 
(Choosing a Future for U.S. Missions) pada tahun 1998. 
 
R. Keith Parks memegang gelar Th.D. dari Seminari Teologi Southwestern Baptist. Dia telah melayani sebagai 
misionaris ke Indonesia, sebagai Presiden IMB dan Koordinator Misi Global CBF. Dia dan istrinya Helen Jean 
memiliki empat anak dan tujuh cucu. Dia saat ini mengajar Pembelajaran Alkitab untuk Orang-Orang 
Internasional di FBC Richardson, TX. 



menggantikan inkarnasi. Oleh karena itu interaksi tatap muka yang konsisten memainkan 
peran penting dalam memulai dan mengembangkan rencana ini. 
 
Penilaian dan Pelacakan yang Lebih Baik: Salah satu hasil dari teknologi adalah deskripsi 
yang lebih akurat dari tugas yang belum selesai. Beberapa terobosan penting muncul pada 
Konferensi Lausanne tentang Penginjilan Dunia yang pertama pada tahun 1974. Salah 
satunya adalah penggunaan istilah “Suku yang Tak Terjangkau” oleh Ralph Winter dari 
Seminari Teologi Fuller. Rencana-renacana di masa lalu biasanya difokuskan pada negara-
negara dan gagal mempertimbangkan keragaman bahasa dan kelompok etnis di banyak 
negara. 24:14 memiliki keuntungan adanya peningkatan pesat informasi yang lebih andal 
dan lebih relevan. Tugas didefinisikan jauh lebih spesifik. Selanjutnya, informasi yang 
relevan dilacak tidak hanya tentang keterlibatan, tetapi tentang keterlibatan GPJ (Gerakan 
Perintisan Jemaat) yang efektif yang dapat menghasilkan pelipatgandaan para murid yang 
diperlukan untuk melihat suku yang belum terjangkau benar-benar terjangkau. 
 
Berpusat pada Alkitab: Keuntungan lain yang tak terhitung adalah pendekatan berbasis 
Alkitab pada 24:14. Beberapa upaya sebelumnya berfokus pada “orang luar” sebagai 
penuntun rohani yang penting. Oleh karena itu, seiring semakin banyaknya kelompok 
dirintis, misionaris merasakan tekanan yang lebih besar pada waktu, tenaga dan sumber 
dayanya. Namun, gerakan 24:14 berfokus pada Lukas 10 dan ayat-ayat serupa sebagai 
kerangka untuk mencari “orang-orang damai” dan memenangkan jaringan hubungan 
mereka. Dengan belajar Alkitab secara induktif melalui tuntunan Roh dan berfokus pada 
“pemuridan” dan “mengajar mereka untuk taat,” setiap kelompok baru menambahkan lebih 
banyak generasi para pencetak murid. Alih-alih menambahkan tekanan pada “orang luar,” 
rencana ini membuat para pemimpin asli/orang lokal sebagai kunci untuk memuridkan suku 
mereka sendiri. 
 
Model-Model Praktik Terbaik yang Terbukti: Gerakan yang diwakili dalam koalisi 24:14 
melihat pelipatgandaan murid dan jemaat secara besar-besaran. Model adaptasi budaya ini 
tidak dibatasi oleh sumber daya manusia. Tuhan bisa memakai model-model ini untuk 
menjangkau semua STA. Para pelaksana kunci 24:14 memiliki pengalaman signifikan dalam 
merintis pelayanan semacam ini. Mereka telah memiliki wawasan untuk menganalisis apa 
yang telah terjadi. Dengan melakukan ini selama dua dekade, mereka telah mengidentifikasi 
unsur-unsur yang memungkinkan gerakan bertumbuh serta gejala-gejala gerakan yang 
mengalami stagnasi atau sekarat. Terlalu sering di masa lalu, ketika metode atau 
pendekatan baru dicoba, tidak ada alat evaluasi yang tersedia untuk melakukan perubahan-
perubahan yang menolong. Sekarang para pekerja Injil bisa terus melakukan perubahan 
yang diperlukan. Hal ini mungkin termasuk penyegaran kepemimpinan atau interaksi 
dengan kelompok-kelompok terdekat lainnya atau membawa seseorang untuk memberikan 
keahlian yang dibutuhkan. 
 
 
 
 
Kolaborasi unik: Dalam gambaran besar, 24:14 mencakup dua realitas dan tema yang 
berkaitan: orang-orang yang belum terjangkau dan bekerja bersama di antara gerakan-
gerakan yang paling berbuah. Kita tahu Kabar Baik adalah untuk semua suku bangsa di 



dunia. Mereka yang mengejar 24:14 berasal dari beragam kelompok etnis tersebut dan 
memiliki keuntungan kebebasan dari penawanan budaya Barat. 
 
Doa: Mungkin semua rencana untuk menginjili dunia telah memasukkan doa sebagai unsur 
penting. Namun kebanyakan dari mereka memiliki basis dukungan doa yang terbatas pada 
satu organisasi atau denominasi. 24:14 dimulai dengan orang-orang yang berdoa di seluruh 
dunia. Dan saat murid baru ditambahkan, orang-orang yang sebelumnya tidak terjangkau ini 
menambahkan dimensi baru pada doa sebagai bagian penting dari upaya ini. Unsur doa ini 
mungkin merupakan keuntungan terbesar dari 24:14. 
 
Pada tahun 1985 kami melihat peta dunia dan menyadari bahwa rencana “berani” kami 
untuk menjangkau dunia tidak mencakup separuh negara-negara dunia yang tertutup bagi 
misionaris tradisional dan negara-negara tersebut mencakup sebagian besar dari mereka 
yang belum terjangkau Injil. Kami bergabung dengan orang lain untuk mencoba 
menyesuaikan pendekatan misi untuk mengubah kenyataan itu. 
 
Kami sangat senang melihat apa yang telah Tuhan lakukan pada tahun-tahun berikutnya dan 
kami bergabung dengan banyak saudara dan saudari kami di seluruh dunia untuk menjadi 
bagian dari koalisi 24:14. Bersama-sama kami berjuang untuk mempercepat hari ketika Injil 
diproklamasikan ke seluruh dunia, ke setiap orang, suku, bahasa dan bangsa. 
  



Bagian 2: Respons Kita 
 

Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua suku 
bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya." (Matius 24:14, terjemahan editor) 

  



30. Respons Kita 
 
Apa peran kita dalam memenuhi visi? 
 
Kita melihat dalam Matius 24:14 janji Yesus bahwa Injil Kerajaan akan diberitakan di seluruh 
dunia sebagai kesaksian bagi semua bangsa dan sesudah itu barulah tiba kesudahannya. 
 
Untuk pertama kalinya dalam sejarah kita dapat mengidentifikasi semua suku di dunia dan 
mengidentifikasi suku mana yang tetap belum terjangkau oleh Injil. Kita juga melihat Tuhan 
bekerja dengan cara luar biasa dalam banyak gerakan di seluruh dunia. 
 
Pertanyaannya sekarang adalah: “Apa tanggapan kita? Apa peran kita dalam memenuhi visi 
ini?” 
 
Dalam membahas akhir zaman, Petrus menulis: 
 

Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu 
harus hidup yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. (2 

Petrus 3:11- 12a, TB). 
 
Bagaimana kita dapat berperan untuk mempercepat hari Tuhan? Dalam membuat 
komitmen 24:14 kami berusaha untuk bermitra dengan Tubuh Kristus global dengan urgensi 
untuk membawa Injil Kerajaan kepada setiap suku dan tempat yang belum terjangkau 
melalui Gerakan Perintisan Jemaat. 
  
Di bagian buku ini kita akan melihat bagaimana kita dapat berperan dalam memenuhi visi 
ini. Dalam “CPM Essentials on a Napkin” (“Hal-Hal Penting tentang GPJ”) Steve Smith 
menjelaskan bagian-bagian penting dari jalur menuju GPJ. Hal ini berlaku untuk semua 
orang yang ingin membantu merintis gerakan – entah itu individu, gereja, atau instansi misi. 
Selanjutnya, bagian terpisah untuk masing-masing dari tiga kelompok ini memberikan 
contoh dan panduan tentang bagaimana mereka dapat terlibat dalam gerakan. 
 
Pertanyaannya bukanlah apakah janji Yesus dalam Matius 24:14 akan digenapi. 
Pertanyaannya adalah apakah kita akan melakukan bagian kita untuk melihat visi ini 
tergenapi pada generasi kita. 
  



31. Unsur-Unsur Penting GPJ pada sebuah Serbet 
 

Oleh Steve R. Smith91 
 
Anda telah memutuskan dalam hati Anda bahwa Anda ingin melihat Tuhan melahirkan 
gerakan perintisan jemaat (GPJ) di komunitas atau suku Anda. Pertanyaannya adalah: 
“Bagaimana saya memulainya?” Misalkan kita sedang duduk di sebuah kedai kopi dan saya 
memberi Anda sebuah serbet, mengatakan, “Buatlah sketsa jalan menuju GPJ.” Apakah 
Anda tahu harus mulai dari mana? 
 
Anda harus pergi ke jalan yang mungkin akan mengarah ke gerakan, bukan yang tidak. Anda 
harus memahami seperti apa jalan itu. 
 
Tantangan jalur GPJ adalah kata gerakan. TUHAN yang memulai gerakan-gerakan perintisan 
jemaat, bukan hamba-hamba-Nya. Namun Dia memakai para hamba-Nya untuk menjadi 
katalisator dalam GPJ. Hal ini terjadi ketika mereka memahami cara-cara-Nya dan 
menyerahkan upaya pelayanan mereka sepenuhnya kepada cara-cara Tuhan. 
 

Mengatur Pelayanan Anda Berlayar untuk Menangkap Angin Roh 
 
Pikirkan seperti ini. Sebagai seorang pelaut, saya dapat mengerjakan semua faktor yang 
dapat dikontrol. Saya dapat memastikan layar saya naik, pasak kemudi berada di posisi yang 
tepat, dan layar diatur dengan benar. Tetapi kalau angin belum bertiup, perahu layar saya 
mati di air. Saya tidak bisa mengendalikan angin. Atau jika angin bertiup, tetapi saya gagal 
mengangkat layar atau mengaturnya untuk menangkap angin, saya tidak ke mana-mana. 
Dalam hal ini, angin bertiup tetapi saya tidak tahu bagaimana bergerak bersama angin. 
 
Seorang guru hukum Yahudi tradisional mengalami kesulitan memahami cara radikal Yesus. 
Yesus memberitahunya ini: 
 
“Angin bertiup ke mana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu 
dari mana ia datang atau ke mana ia pergi. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang 

lahir dari Roh. (Yohanes 3:8) 
 
Roh berhembus dalam cara-cara yang tidak dapat kita prediksi, tetapi Dia benar-benar 
berhembus.92 Pertanyaannya bukan apakah Dia sedang bertiup. Pertanyaannya adalah: 
“Apakah pelayanan saya diposisikan untuk bergerak seperti cara Roh berhembus, sehingga 
dapat menjadi gerakan Allah?” 
 
Jika pelayanan kita tidak bekerja sama dengan cara-cara Roh, kita dapat tergoda untuk 
mengatakan: “Tuhan tidak lagi bergerak hari ini seperti yang Dia lakukan di masa–masa 
sebelumnya!” Namun banyak GPJ di seluruh dunia dan di setiap benua bersaksi: “Yesus 
Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya.” (Ibr. 13:8) 

 
91 Diedit dari sebuah artikel yang awalnya diterbitkan di majalah Mission Frontiers Juli-Agustus 2013, 
www.missionfrontiers.org, hlm. 29-31. 
92 “Roh” dan “angin” adalah kata yang sama dalam bahasa Yunani.  

http://www.missionfrontiers.org/


 

Hati dan Empat Ladang: Unsur-Unsur GPJ pada sebuah Serbet  
 
Saat kita melihat GPJ-GPJ ini, apa unsur-unsur pentingnya – faktor-faktor yang dapat kita 
kendalikan? Apa yang akan memungkinkan kita untuk menempatkan layar kita untuk 
bergerak dengan Roh Allah, jika Dia berhembus dengan kuat? Para katalis GPJ 
mengungkapkan soal ini dengan banyak cara. Tetapi yang berikut adalah ringkasan 
sederhana unsur-unsur93 GPJ yang penting. Saya sering menggambar diagram sederhana ini 
di atas serbet di sebuah kedai kopi untuk seorang teman. Saya menggunakannya untuk 
menjelaskan kepadanya bagaimana kita dapat bekerja sama dengan Tuhan untuk 
mencetuskan suatu gerakan. Jika Anda tidak dapat menggambar rencana GPJ dasar di atas 
serbet, mungkin terlalu rumit untuk menjalani sendiri dan terlalu rumit untuk direproduksi94 
oleh orang lain. Untuk mendorong Anda, saya menemukan bahwa semakin buruk gambar 
yang saya buat, semakin percaya diri teman saya untuk meneruskannya! 

 

 
93 Saya berhutang budi kepada Nathan Shank, Neill Mims dan Jeff Sundell untuk berbagai bagian dari diagram 
hati dan empat ladang.  
94 Setiap bagian ini dijelaskan secara detail dengan pertolongan praktis di T4T: A Discipleship Re-Revolution 
(T4T: Sebuah Re-Revolusi Pemuridan) oleh Steve Smith dengan Ying Kai. 2011: WIGTake Resources. Tersedia di 
www.churchplantingmovements.com atau Amazon. 

http://www.churchplantingmovements.com/


 
HATI 

 
Temukan HATI Tuhan untuk suku Anda dan carilah Dia dengan iman untuk penggenapan 
visi-Nya 
 
Anda dan tim Anda memiliki VISI untuk melakukan apa pun yang diperlukan di bawah Allah 
untuk melihat SEMUA orang memiliki kesempatan untuk menanggapi kerajaan. [Ini diwakili 
oleh hati yang besar.] Anda mencari visi Tuhan bukan visi Anda sendiri. Matius 6:9-10 dan 
28:18-20 memberi tahu kita bahwa kerajaan-Nya akan sepenuhnya datang ke semua orang 
dan suku. Visi sebesar ini seharusnya menghasilkan sejumlah besar orang percaya dan 
ribuan jemaat (dan/atau kelompok-kelompok kecil). Visi semacam ini mengilhami orang 
percaya untuk membuat pilihan gaya hidup radikal untuk membawa kerajaan Allah ke 
komunitas mereka. 
 

• Karena visi ini sangat besar, Anda harus memecahnya menjadi BAGIAN-BAGIAN 
dasar. Hal ni akan membantu Anda mengetahui cara memulainya. Dalam setiap 
masyarakat, orang menciptakan hubungan berdasarkan faktor geografis (tetangga) 
dan/atau faktor sosial ekonomi (teman sekerja, teman sekelas, teman klub). Tujuan 
Anda sederhana: rintislah kelompok-kelompok benih sesawi (Mat 13:31-33) dengan 
kemampuan untuk menjangkau bagian itu dan seterusnya. 

• Anda tahu sebuah gerakan telah berakar di setiap bagian ketika Anda dapat melacak 
setidaknya empat generasi orang percaya dan jemaat - G4 - di tempat itu. (2 Tim. 
2:2) [Hal ini diwakili oleh pohon generasi.] GPJ didefinisikan oleh setidaknya jemaat-
jemaat generasi ke-4 yang secara konsisten muncul dalam periode waktu yang 
singkat (bulan dan tahun, bukan dekade). Para katalis GPJ yang efektif mengevaluasi 
hasil mereka oleh generasi orang percaya dan kelompok/jemaat, bukan hanya 
jumlah orang percaya dan kelompok/jemaat. Mereka sering melacak gerakan 
dengan pohon-pohon generasi. 

 
Sampai kita mengetahui hati Tuhan, kita tidak bisa mengharapkan Dia muncul dengan cara-
cara yang ajaib. Dia tidak akan memenuhi sesuatu yang tidak ada di hati-Nya, atau kurang 
dari apa yang ada di hati-Nya. 
 

Berseru untuk Mendapat Hati Allah sebagai Orang yang Tinggal di Dalam Dia 
 
Untuk memenuhi visi, Anda harus mulai dari dasar dengan TINGGAL di dalam Kristus (Yoh. 
15:5; Mz. 78:72; Mat. 11:12; 17:20) [Hal ini diwakili oleh seseorang dengan hati yang benar]. 
Mereka yang menghasilkan buah adalah mereka yang tinggal di dalam Kristus. Tidak ada 
jalan lain. Yang kurang dari itu memberi buah sementara dan terhambat. Laki-laki dan 
perempuan di pusat GPJ-GPJ belum tentu raksasa rohani yang lebih besar daripada orang 
lain, tetapi mereka semua tinggal di dalam Kristus. Anda tidak mendapatkan GPJ dengan 
tinggal di dalam Kristus, tetapi Anda tidak mendapatkannya jika Anda tidak tinggal di dalam-
Nya. 
 

• Ingat, Tuhan menggunakan manusia, bukan hanya metode; orang, bukan hanya 
prinsip. 



 
Ketika kita merendahkan diri dengan tinggal di dalam Kristus, kita harus berseru dengan 
sungguh-sungguh kepada Tuhan di dalam DOA untuk melihat visi-Nya digenapi (Mat. 6:9-10; 
Luk. 10:2; 11:5-13; Kis. 1:14). [Hal ini diwakili oleh orang yang berlutut.] Setiap gerakan 
perintisan jemaat dimulai terlebih dahulu sebagai gerakan doa. Ketika umat Allah merasa 
cukup lapar untuk sungguh-sungguh berpuasa dan berdoa untuk hati-Nya, hal-hal ajaib 
yang luar biasa mulai terjadi. 
 

EMPAT LADANG 
 
Untuk memenuhi visi, Anda melakukan bagian Anda dalam kemitraan ilahi-manusia: lima 
aktivitas bernilai tinggi. Lima aktivitas ini memposisikan Anda untuk dipakai oleh Tuhan 
untuk mengembangkan gerakan yang sehat dan berkelanjutan. Anda harus melakukan 
masing-masing dengan cara yang dapat direproduksi oleh orang percaya baru. Kami 
menggambarkan rencana GPJ sederhana ini dengan empat ladang pertanian. Keempat 
ladang ini harus ada agar GPJ yang sehat dapat muncul. Di banyak bidang di seluruh dunia, 
para petani membangun gubuk atau platform tempat beristirahat, menyimpan alat-alat 
mereka dan mengawasi pemangsa. Kita juga membutuhkan platform – pemimpin-pemimpin 
untuk mengawasi jemaat dan gerakan. 
 
Kami memisahkan keempat ladang tersebut sehingga kami tahu unsur-unsur penting yang 
perlu kami perhatikan, tetapi jangan berharap hal itu selalu terjadi secara berurutan. 
Misalnya, setelah Anda memimpin seseorang kepada Kristus, ia mungkin sudah bekerja di 
ladang satu untuk menemukan anggota keluarga yang terhilang untuk dimenangkan ketika 
Anda memindahkannya ke ladang ketiga (pemuridan). Dan sementara Anda memuridkan dia 
dan keluarga/teman-temannya di ladang ketiga, Anda akan membantu membentuk mereka 
menjadi sebuah jemaat (ladang empat). Selain itu, Anda akan menemukan diri Anda di 
ladang-ladang yang berbeda secara bersamaan dengan kelompok-kelompok yang berbeda 
saat Anda menuntun mereka di jalur GPJ.  
 
Ladang 1: Menemukan orang-orang yang dipersiapkan oleh Allah (Luk. 10:6; Mrk. 1:17; 
Yoh. 4:35; 16:8) [Hal ini diwakili oleh benih yang ditanam di alur – melemparkan benih untuk 
menemukan tanah yang baik.] 
 
Katalis GPJ percaya bahwa Roh Kudus telah mendahului mereka untuk mempersiapkan 
orang-orang untuk segera (atau sangat segera) menanggapi – Yohanes 16:8. Melalui 
puluhan dan ratusan percakapan rohani, mereka mencari tuaian kuning yang sudah 
disiapkan. Mereka mengharapkan orang-orang damai ini menjadi kunci untuk 
memenangkan orang lain (Yohanes 4:35). Mereka juga mencari orang-orang percaya yang 
ada di komunitas mereka yang dipimpin oleh Tuhan untuk diajak bermitra dalam visi GPJ ini. 
 
Karena itu, Anda dan tim Anda harus mencari dengan rajin untuk menemukan ORANG atau 
LADANG yang dipersiapkan oleh Allah. Anda hidup dengan pilihan sederhana di mana 
semua orang masuk dalam salah satu dari dua kategori: diselamatkan atau terhilang. 
Memenuhi Markus 1:17, Anda mencoba menjala yang terhilang dan membantu yang 
diselamatkan mengikuti Yesus dengan sepenuh hati. 
 



• Anda mencari  orang-orang yang SELAMAT yang akan bekerja bersama Anda untuk 
menjangkau kota atau suku ini. Bagaimana Anda menemukan mereka? Anda 
menjembatani ke dalam percakapan dan hubungan dengan membagikan visi dengan 
mereka tentang apa yang dapat Allah lakukan di dalam dan melalui mereka, 
kemudian menawarkan untuk melatih (atau belajar bersama dengan) mereka. 
Hampir setiap GPJ yang saya ketahui dirintis ketika orang percaya nasional 
menangkap visi untuk bekerja dalam kemitraan dengan misionaris atau perintis 
jemaat untuk memenuhi visi Tuhan. Anda perlu melakukan banyak percakapan 
untuk menemukan orang-orang seperti itu. 

• Anda dan tim Anda mencari orang-orang damai antara yang terhilang (atau dalam 
oikos Anda) dan mulai bersaksi kepada mereka. Anda harus memiliki lusinan 
(kadang-kadang ratusan) percakapan yang sampai ke Injil untuk menemukan orang-
orang yang telah Allah persiapkan. Sebagian besar dari kita merasa sulit untuk 
memulai. Jadi dalam GPJ, orang-orang percaya memiliki jembatan sederhana ke 
dalam percakapan Injil seperti kesaksian atau serangkaian pertanyaan. 

 
Ladang 2: Penginjilan yang Bereproduksi (Luk. 10:7-9; Mat. 28:18-20) [Hal ini diwakili oleh 
benih yang tumbuh menjadi tanaman.] 
 
Ketika kita menjembatani percakapan rohani dengan orang yang terhilang (atau membantu 
orang yang diselamatkan untuk melakukan hal yang sama), kita harus MENGINJIL dengan 
cara yang dapat DIREPRODUKSI. Orang-orang yang terhilang harus mendengar Injil dengan 
cara yang cukup lengkap sehingga mereka dapat sepenuhnya mengikuti Yesus sendiri 
sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan kemudian dapat menggunakan metode yang sama 
untuk menginjili orang lain. Dalam GPJ, kami tidak hanya melihat teorinya – apa yang 
mungkin bereproduksi. Kami menilai suatu metode dengan apakah itu benar-benar 
bereproduksi. Jika tidak, maka metode ini bisa terlalu kompleks atau dalam beberapa hal 
saya tidak memperlengkapi murid dengan benar. 
 
Dalam setiap GPJ, Injil dibagikan oleh banyak murid dengan ratusan dan ribuan orang 
secara relasional dengan cara yang dapat direproduksi. Penginjilan ini mengikuti pola yang 
diberikan oleh Yesus dalam Lukas 10:7-9 – KKM: kehadiran yang penuh kasih dari orang 
percaya dan Allah, berdoa agar Allah akan bergerak dalam kuasa untuk menunjukkan kasih-
Nya, dan dengan jelas memberitakan Injil Yesus dengan panggilan untuk komitmen kepada 
Yesus saja sebagai Raja. 
 
Ladang 3: Pemuridan yang Bereproduksi (2 Tim 2:2; Fil 3:17; Ibr. 10:24-25) [Hal ini diwakili 
oleh tanaman yang berbuah.] 
 
Saat orang percaya, mereka segera dibawa ke dalam hubungan yang menghasilkan 
PEMURIDAN, kadang-kadang satu-satu, tetapi biasanya dalam kelompok-kelompok kecil 
baru. Mereka memulai proses sesi pemuridan sederhana jangka pendek yang jelas yang 
segera mereka sampaikan kepada orang-orang yang kepadanya mereka bersaksi. Hal ini 
terjadi melalui proses yang sangat reproduktif. Akhirnya mereka masuk ke dalam pola 
pemuridan jangka panjang yang memungkinkan mereka memberi makan diri mereka 
sendiri dari seluruh nasihat Firman Allah. Kita harus memiliki proses yang berfungsi dalam 



konteks kita untuk orang percaya baru – baik untuk bertumbuh secara rohani maupun untuk 
meneruskannya kepada orang lain. 

 
Sebagian besar proses pemuridan yang berlipat ganda menggunakan unsur-unsur format 
tiga pertiga (mis. Pelatihan untuk Pelatih – Training for Trainers/T4T). Dalam format ini, 
orang-orang percaya pertama-tama mengambil waktu untuk melihat ke belakang melalui 
pertanggungjawaban yang penuh kasih, penyembahan, pelayanan pastoral dan mengingat 
kembali visi. Mereka kemudian mengambil waktu untuk untuk melihat apa yang dimiliki 
Allah bagi mereka minggu itu dalam pelajaran Alkitab. Akhirnya mereka melihat ke depan 
untuk menentukan bagaimana menaati Tuhan dan meneruskan apa yang telah mereka 
pelajari melalui mempraktikkannya dan menetapkan tujuan dalam doa. 
 
Ladang 4: Jemaat-jemaat Bereproduksi (Kisah Para Rasul 2: 37-47) [Hal ini diwakili oleh 
tupukan gandum yang dituai.] 
 
Dalam proses pemuridan, orang percaya bertemu dalam kelompok kecil atau JEMAAT yang 
berlipat ganda. Dalam banyak GPJ, sekitar sesi ke-4 atau ke-5, kelompok kecil menjadi 
sebuah jemaat atau bagian dari sebuah jemaat. GPJ memiliki proses sederhana untuk 
membantu orang percaya mengembangkan perjanjian dasar dan karakteristik jemaat – 
berdasarkan Alkitab dan sesuai dengan budaya mereka. Banyak yang menggunakan 
diagram95 lingkaran jemaat dalam proses ini. 
 
Platform Tengah: Pemimpin yang Bereproduksi (Titus 1:5-9; Kisah Para Rasul 14:23) [Hal ini 
diwakili oleh petani atau gembala.] 
 
Beberapa orang percaya akan membuktikan diri untuk menjadi PEMIMPIN yang berlipat 
ganda yang sesuai untuk tahap pekerjaan itu. Beberapa akan memimpin satu jemaat, 
beberapa memimpin banyak kelompok, beberapa memimpin seluruh gerakan. Masing-
masing akan membutuhkan bimbingan dan pelatihan yang sesuai untuk tingkat 
kepemimpinan mereka. GPJ adalah gerakan multiplikasi kepemimpinan sebanyak seperti 
gerakan perintisan jemaat. 
 

Panah 
 
Banyak orang percaya akan pergi untuk MENGULANGI berbagai bagian dari empat ladang. 
Beberapa akan mencari orang-orang yang disiapkan Tuhan, beberapa menginjil, beberapa 
memuridkan/melatih, beberapa membentuk kelompok-kelompok baru dan beberapa 
melatih kelompok untuk mengulangi proses tersebut. Tidak semua orang percaya maju ke 
tahap berikutnya. [Hal ini diwakili oleh panah-panah yang lebih kecil ke setiap ladang baru.] 
Dalam GPJ, orang-orang percaya melangkah sangat jauh, tidak hanya dalam pemuridan 
mereka sendiri tetapi dalam melayani orang lain. 
 

 
95 Untuk deskripsi ini, lihat bab 10. “Esensi Nyata Membantu Kelompok Menjadi Jemaat: Empat Bantuan dalam 
GPJ” (The Bare Essentials of Helping Groups Become Churches: Four Helps in CPM). 
 



KEMATIAN 
 
Efek pemicu rohani dari semua ini adalah KEMATIAN (Yohanes 12:24) – kesediaan orang 
percaya untuk bertekun, bahkan mati, untuk melihat visi Allah terpenuhi. [Hal ini diwakili 
oleh biji-bijian yang jatuh ke tanah.] Sampai orang-orang percaya memilih untuk 
menghitung harga dengan penuh sukacita, ini semua tetap teori saja. 
 
Meskipun sulit untuk menggambarkan gerakan kompleks secara memadai dalam satu bab, 
Hati dan Empat Ladang memberikan esensi dasar. Katalis GPJ yang efektif membangun 
momentum dengan memastikan setiap bagian dari proses secara alami mengarah ke yang 
berikutnya, melalui cara mereka memuridkan dan melatih orang percaya. Dengan cara ini 
mereka menaikkan layar agar kapal terus bergerak. Saat saya menggambar Hati dan Empat 
Ladang untuk teman, mereka mengagumi kedalaman dan kekayaan GPJ. Hal ini lebih dari 
sekadar metode penginjilan atau perintisan jemaat. Hal ini adalah gerakan Tuhan. 
 
Bisakah Anda mereproduksi gambar ini di atas serbet dengan seorang teman? 
 
  



Cara Individu dapat Terlibat 
 

Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua suku 
bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya." (Matius 24:14, terjemahan editor) 

  



32. Cara untuk Terlibat 
 
Yesus tidak bermaksud Amanat Agung-Nya hanya untuk sebagian pengikut-Nya, tetapi 
untuk semua orang yang mengenal-Nya sebagai Juru Selamat mereka. Dia memanggil setiap 
orang percaya untuk berperan dalam menyelesaikan tugas ini. Terhubunglah dengan 
Komunitas 24:14 dan bergabunglah dalam upaya ini! 
 
Tidak peduli bagaimana Anda ingin terlibat dengan 24:14, langkah pertama adalah 
terhubung dengan kami. Siapa pun yang setuju dengan empat nilai 24:14, yang diuraikan di 
bawah ini, dapat menjadi bagian dari Komunitas 24:14. 
 

Nilai-Nilai 24:14 
 
24:14 adalah komunitas berkeanggotaan terbuka yang berkomitmen pada empat hal: 
 

1. Sepenuhnya menjangkau suku-suku dan tempat-tempat YANG BELUM TERJANGKAU 
di bumi  

2. Menjangkau mereka melalui strategi-strategi GERAKAN PERINTISAN JEMAAT 
3. Melibatkan mereka melalui strategi-strategi gerakan dengan PENGORBANAN 

MENDESAK sebelum akhir tahun 2025 
4. BEKERJA SAMA dengan orang lain dalam gerakan 24:14 sehingga kita dapat 

membuat kemajuan bersama 
 
Kunjungi www.2414now.net/connect untuk bergabung dengan komunitas 24:14. Masih 
punya pertanyaan? Lihat bagian Pertanyaan yang Sering Diajukan (www.2414now.net/faqs).  

 
Apa Artinya Bergabung dengan Komunitas? 

 
Ada banyak cara untuk menjadi bagian dari komunitas, tergantung pada lokasi dan latar 
belakang Anda. Berikut adalah beberapa cara yang dapat Anda lakukan untuk bermitra. 
 
Menerima dari Komunitas  
 

• Berkolaborasi dengan para praktisi lain di wilayah Anda untuk mengidentifikasi dan 
menghadapi kesenjangan 

• Menerima pelatihan dan pembinaan dari orang lain di wilayah Anda 

• Menerima data tentang kemajuan global menuju keterlibatan gerakan 

• Mendapatkan akses ke jaringan global Pusat Pelatihan GPJ untuk pelatihan di 
lapangan 

 
Memberi kepada Komunitas 
 

• Bertanggung jawab untuk melibatkan daerah Anda dengan visi GPJ 

• Membagikan data gerakan yang diperbarui dengan 24:14 

• Membantu merekrut dan melatih orang lain untuk aktivitas gerakan di wilayah Anda 

• Berdoa untuk upaya-upaya gerakan secara global 

http://www.2414now.net/connect
http://www.2414now.net/faqs


• Memberi kepada upaya-upaya strategis 
 
Kunjungi www.2414now.net/connect untuk bergabung dengan Komunitas 24:14. 
 

Sumber Daya 
 
Lihatlah sumber daya-sumber daya ini di situs web kami: 
 

• Tentang Kami (www.2414now.net/about-us/) – Pelajari lebih lanjut tentang sejarah 
24:14, kepemimpinan, dan jawaban atas pertanyaan-pertanyan yang sering diajukan 

• Aktivitas Gerakan (www.2414now.net/movement-activity) – Lihat data gerakan 
global terbaru 

 
Belum siap menjadi sukarelawan, tetapi ingin tetap mendapatkan informasi? Mendaftarlah 
untuk buletin kami di sini: http://bit.ly/2414newsletter  
  

http://www.2414now.net/connect
http://www.2414now.net/about-us/
http://www.2414now.net/movement-activity
http://bit.ly/2414newsletter


33. Transformasi Global dari Pelatihan ULB  
 

oleh Chris McBride96,97 
 
Mereka yang mengejar Gerakan Perintisan Jemaat (GPJ) percaya metode-metode GPJ 
mengikuti metode pelayanan Yesus. Mungkin sudah tiba waktunya bagi metode-metode 
pelatihan utusan lintas budaya (ULB) kita untuk mengikuti model mentoring-Nya juga. 
 
Inilah “rahasia” mengejutkan tentang pelatihan ULB. Sebagian besar pekerja yang dikirim ke 
ladang misi menerima sedikit atau tidak ada pelatihan lapangan praktis sebelum mereka 
pergi ke ladang. 
 
Namun, selama beberapa tahun terakhir, para pemimpin misi telah mendorong 
pertumbuhan model-model pelatihan ULB baru. Hal ini menghasilkan katalis-katalis gerakan 
yang lebih efektif dan bermanfaat dalam waktu yang lebih singkat. Para pekerja 
berpengalaman yang menggunakan model-model ini dengan bersemangat melaporkan hasil 
positif. Pekerja baru cenderung berkembang ke arah GPJ jauh lebih cepat daripada yang 
dilatih di kelas atau pelatihan berbasis lokakarya. Para pemimpin regional mulai meminta 
pekerja dipersiapkan dalam disiplin ini. Beberapa bahkan memerlukan pendekatan 
pelatihan yang lebih berdasarkan pengalaman dan bimbingan untuk ULB baru. Mereka telah 
melihat buah yang lebih baik datang dari pendekatan ini daripada dari pola berbasis 
lokakarya. Koalisi 24:14 ingin memperluas dan mempercepat adopsi model-model ini. Untuk 
melakukan hal itu, kami mempromosikan sistem Pusat Pelatihan GPJ yang fleksibel dan 
berjejaring. Hal ini akan lebih mempersiapkan para pekerja lapangan untuk menerapkan 
praktik-praktik gerakan yang efektif. Pendekatan ini dapat digunakan sendiri atau 
dipasangkan dengan pelatihan-pelatihan berbasis lokakarya. 
 
Saya ingin melihat visi ini menjadi kenyataan. Keluarga kami bekerja di ladang misi selama 
tujuh tahun tanpa melihat siapa pun menjadi murid Yesus. Setelah menerima pelatihan GPJ, 
kami bekerja selama tujuh tahun lagi dan merintis sebuah GPJ lokal. Saya tahu beban 
bekerja tanpa hasil. Itu sebabnya saya ingin mengirim pekerja-pekerja terlatih yang tidak 
akan mengulangi kesalahan kami. Mereka akan membuat kesalahan lain, tetapi mereka 
akan lebih mungkin menghasilkan buah lebih cepat. 
 

Sistem Pusat 
 
Konsep Pusat Pelatihan GPJ terdiri dari beberapa fase pelatihan. Konsep-konsep ini 
menggunakan pengalaman langsung untuk memperlengkapi para pekerja yang ingin 
mengkatalisasi suatu gerakan di antara suku yang belum terjangkau. 
 

 
96 Diedit dari sebuah artikel yang awalnya diterbitkan dalam majalah Mission Frontiers edisi November-
Desember 2018, www.missionfrontiers.org, hlm. 36-39. 
97 Chris McBride telah menjadi pelatih, perintis jemaat, dan pembina untuk Antioch Movement of Churches 
(Gerakan Antiokhia Jemaat-Jemaat) selama 23 tahun, di mana 14 tahunnya diluangkan untuk memfasilitasi 
Gerakan Pemuridan di kaum Muslim Timur Tengah. Saat ini dia tinggal di Texas dan menjadi anggota Tim 
Fasilitasi 24:14. 
 

https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.missionfrontiers.org&data=01%7C01%7Crick.wood%40frontierventures.org%7C65ea1a374f544869273708d6ad349493%7Ca48774f925c042f2b6b98bf0d8bdf2f2%7C1&sdata=0Kv7gmd1%2Fu37hgW%2FOcho47F5RYWxo0m%2BhkMS4h%2FgFbY%3D&reserved=0


Fase 1 
 
Fase ini melibatkan orang-orang yang memulai pelatihan GPJ mereka dalam konteks budaya 
rumah mereka. Kecuali jika seseorang datang kepada Kristus dalam GPJ, mereka 
membutuhkan banyak perubahan paradigma untuk bergerak menuju buah GPJ. Para 
pemimpin misi mengamati bahwa orang lebih mudah berfokus pada konsep-konsep ini 
dalam konteks rumah mereka. Pembelajaran mereka tentang proses GPJ tidak rumit oleh 
konteks lintas budaya dengan kejutan budaya dan pembelajaran bahasa. Fase 1 
memungkinkan pembelajaran dalam konteks di mana seorang mentor yang berpengalaman 
dapat dengan mudah memperbaiki kesalahan. Berlatih dalam budaya sendiri juga memberi 
kandidat kesempatan untuk meneguhkan panggilan untuk perintisan jemaat. Lebih baik 
melakukan hal ini sebelum menghadapi tantangan pelatihan lintas budaya tingkat lanjut, 
penggalian dukungan, dan belajar bahasa dan budaya baru. 
 
Fase 2 
 
Sebelum pindah ke “tujuan akhir,” Fase 2 memperlengkapi utusan lintas budaya baru dalam 
konteks lintas-budaya. Konteks ini sedekat mungkin dengan suku yang belum terjangkau 
yang ingin mereka jangkau. Pusat ini dipimpin oleh mentor lokal atau asing yang idealnya 
memiliki gerakan di lokasi mereka. Jika tidak sepenuhnya gerakan, mereka setidaknya 
memiliki beberapa pelipatgandaan di area tersebut menggunakan prinsip-prinsip GPJ. Pusat 
ini melatih prinsip-prinsip gerakan kontekstual sambil membantu para pekerja memulai 
belajar bahasa dan budaya. Pengalaman mereka dalam Pusat budaya rumah telah 
membantu mereka memahami dan menerapkan prinsip-prinsip gerakan umum. Kemudian 
Pusat lintas budaya memungkinkan pekerja baru untuk melihat dan mengalami GPJ dalam 
budaya yang mirip dengan budaya fokus yang direncanakan. Di sana mereka dapat 
menerapkan prinsip-prinsip GPJ kontekstual di bawah bimbingan tutor-tutor gerakan yang 
membantu. 
 
Fase 3 
 
Pada Fase 3, pekerja lintas budaya pindah ke Suku yang Belum Terjangkau (STA) yang dia 
pilih. Ia sekarang memiliki banyak pengalaman. Dan dia dapat bergabung dengan pekerja 
lain (lokal atau asing) yang dia temui di Fase 2. Pelatih/pembinanya dari Fase 2 terus 
membantu dan membimbingnya ke dalam fase ketiga ini. 
 
Fase 4 
 
Kita telah melihat bahwa jika/ketika suatu gerakan dirintis, katalis-katalis luar dapat 
membuat langkah yang sangat strategis ke Fase 4. Hal ini terdiri dari membantu mengirim 
pekerja gerakan dari kelompok fokus mereka ke satu atau lebih STA terdekat untuk memulai 
gerakan baru. Hal ini dapat menghasilkan lebih banyak buah daripada orang luar pindah ke 
tugas lain. 

 
Melihat Lebih Dekat 

 



Koalisi 24:14 bekerja keras untuk menumbuhkan jaringan Pusat-Pusat Pelatihan GPJ. Kami 
berharap hal ini akan membantu mencapai tujuan pelibatan gerakan di setiap suku dan 
tempat yang belum terjangkau sebelum akhir tahun 2025. Beberapa Pusat-Pusat pelatihan 
yang sedang berkembang sekarang melatih misionaris Fase 1 dalam budaya rumah mereka 
(di seluruh dunia). Beberapa tim dan agensi misi telah memulai Pusat-Pusat Fase 2, 
menerima peserta dari Pusat-Pusat Fase 1. 
Kami dalam 24:14 menganalisa seberapa efektif pendekatan ini sejauh ini. Kami 
menemukan bahwa Pusat-Pusat Fase 2 melaporkan proses pembelajaran yang lebih cepat 
bagi para ULB yang telah melalui Fase 1. Mereka juga lebih efektif. Mereka telah 
mempraktikkan prinsip-prinsip gerakan dalam budaya asal mereka. Jadi mereka cepat 
berkembang. Mereka mengembangkan kebiasaan gerakan yang baik selama fase 
pembelajaran bahasa dan budaya mereka. Kami telah melihat hubungan yang kuat antara 
jumlah pengalaman praktis dalam Fase 1, dan seberapa cepat seseorang menerapkan 
praktik-praktik gerakan di fase selanjutnya. Beberapa sudah mulai melihat buah gerakan 
dalam pengalaman Pusat Fase 2 mereka! 
 
Lamanya waktu dalam Pusat-Pusat Fase 1 dan 2 bervariasi. Hal itu tergantung pada latar 
belakang pekerja yang diutus. Itu juga tergantung pada istansi misi yang terlibat, kurikulum 
unik, dan wilayah fokus. Beberapa Pusat berfokus pada memberikan kandidat pengalaman 
dasar dalam prinsip-prinsip gerakan selama program pelatihan misionaris. Beberapa Pusat 
ingin kandidat menguasai keterampilan-keterampilan GPJ sebelum mengizinkan mereka 
untuk maju dalam pelatihan mereka. Banyak Pusat di seluruh dunia pertama-tama berfokus 
pada mengkatalisasi sebuah gerakan di lokasi itu. Setelah itu, mobilisasi terjadi secara alami. 
 
Pendekatan Pusat membutuhkan lebih banyak pengalaman dan hasil dari para kandidat 
sebelum para kandidat ini pergi ke lokasi target mereka. Kami telah menemukan bahwa 
pendekatan ini tidak memiliki efek negatif pada mobilisasi. Bahkan pendekatan ini 
membantu memobilisasi lebih banyak orang untuk pergi ke lapangan. Kami juga berharap 
pola ini akan memiliki dampak positif, yaitu misionaris yang bertahan lebih lama di 
lapangan. 
 
Kami tidak mencoba untuk meresepkan sistem Pusat untuk Tubuh Kristus global 
sebagaimana diperlukan untuk semua calon ULB. Namun, sistem Pusat Pelatihan GPJ yang 
kuat akan melayani para calon ULB dengan baik. Mereka akan mendapat manfaat dari 
belajar dalam konteks pembinaan aktif. 
 

Menciptakan sebuah Kerangka untuk Menumbuhkan Pusat-Pusat  
 
Sponsor-sponsor Pusat menggunakan banyak kurikulum berbeda untuk calon misionaris. 
Banyak agensi misi sekarang bekerja bersama untuk mengembangkan sebuah kerangka 
kerja kriteria Pusat. Hal ini akan membantu mengevaluasi Pelatihan GPJ Pusat dan kesiapan 
kandidat. 24:14 mengusulkan standar pelatihan dan kepedulian yang diperoleh dari para 
pemimpin Pusat-Pusat ini. Hal ini berpotensi berfungsi sebagai “aliansi maskapai 
penerbangan” global, yang bekerja bersama untuk melatih calon yang lebih baik. 
 
Dengan begitu banyak agensi dan pendekatan di dunia, kerangka kerja seperti apa yang 
dapat membantu kita bekerja bersama? Salah satu pendekatan populer adalah kerangka 



kerja yang sederhana : “Kepala, Jantung, Tangan, Rumah.” Hal ini menggambarkan 
keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan oleh seorang ULB untuk berkembang di tahap 
berikutnya. Gambar 1 mencantumkan keterampilan-keterampilan yang direkomendasikan 
beberapa agensi dan jaringan untuk mereka yang menyelesaikan Pusat Pelatihan Fase 1 dan 
pindah ke Fase 2. Gambar 2 menunjukkan daftar keterampilan yang serupa untuk para 
pelajar Fase 2 yang pindah ke Fase 3. Banyak standar ini muncul dari tahun-tahun program 
pelatihan ULB. Bagian yang baru dan unik adalah fokus pada pengalaman praktis dan 
menerapkan keterampilan-keterampilan ini sebelum pindah dari satu tahap ke tahap 
berikutnya. Keterampilan-keterampilan ini dapat diperoleh melalui berbagai kurikulum dan 
proses pembelajaran. Gagasan kunci dari Jaringan Pusat-Pusat 24:14 adalah bahwa calon 
misionaris menjadi terampil dalam prinsip dan praktik GPJ sebelum pindah ke fase 
berikutnya. Proses-proses pelatihan ini dapat dikembangkan di Pusat atau outsourcing 
(penyedia luar). Memiliki seperangkat keterampilan yang direkomendasikan memungkinkan 
Pusat-Pusat untuk beradaptasi secara organik dan membantu kerja sama antar agensi.  
 
Gugus Tugas Pusat-Pusat sedang mengambil langkah-langkah ini: 

• Terus mencari dan mendaftar Pusat-Pusat baru. 

• Mengumpulkan para pemimpin Pusat untuk mengembangkan praktik-praktik terbaik 
dan lebih lanjut meningkatkan keterampilan. 

• Membuat koneksi antar agensi yang mensponsori Pusat-Pusat, untuk mengurangi 
tumpang tindih dan memperkuat jaringan. 

• Menghubungkan orang dan agensi yang ingin bergabung dengan sistem Pusat. 

• Membantu agensi dan jemaat-jemaat yang ingin membuat Pusat-Pusat pelatihan 
GPJ dan menjadi pusat mobilisasi. Memberi mereka sumber daya dan konsultasi. 

 
Kami di 24:14 percaya bahwa model ini dapat sangat meningkatkan jumlah GPJ di antara 
suku yang belum terjangkau di dunia. Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang sistem 
Pusat dan proyek survei Pusat melalui situs web kami (https://www.2414now.net/hubs)) 
atau dengan menghubungi hubs@2414now.net. 
 
 
 
Gambar 1 – Kompetensi Fase 1  
 
KEPALA 
 
Pelatihan Budaya: Memahami dasar-dasar budaya, pandangan-pandangan, 
kontekstualisasi, dan harapan lintas budaya. 
Teologi: Memahami dasar-dasar Teologi Keselamatan, Tinjauan Umum tentang Firman 
Tuhan, Misi, Panggilan Pribadi, Penderitaan, dan inti Doktrin-Doktrin Kristen. 
Pelatihan GPJ: Memahami DNA dasar gerakan-gerakan dan dasar alkitabiah gerakan-
gerakan tersebut, dengan menggunakan salah satu templat pelatihan umum gerakan (Titik-
titik Peralihan Gerakan, Gerakan Pemuridan, T4T, Empat Bidang, Zume, dll). Memahami 
rencana dan proses sederhana yang mengarah ke reproduksi. 
Bahasa: Persiapan untuk cara belajar bahasa. 
Kepedulian Pastoral: Tahu tentang dan dapat menggunakan sumber daya-sumber daya 
yang tersedia. 

https://www.2414now.net/hubs
mailto:hubs@2414now.net


 
JANTUNG 
 
Ketulusan Rohani: Fokus pada melihat bahwa peserta pelatihan memiliki tingkat yang sehat 
untuk yang berikut dan membuat kemajuan yang konsisten: kerendahan hati dan 
kemampuan untuk diajar; berjalan dalam kejujuran dan integritas; mendengar dan menaati 
Tuhan; menunjukkan iman bahwa Allah akan memulai gerakan dengan sukunya; cinta untuk 
Tuhan dan orang lain. 
Ketekunan: Telah menunjukkan ketekunan dalam keadaan sulit. Menampilkan kegigihan 
yang teguh untuk melakukan hal yang benar untuk menyelesaikan tugas, maju melalui 
rintangan. Telah memperhitungkan biaya risiko pribadi. Memiliki komitmen jangka panjang 
untuk panggilan Tuhan. 
Disiplin Rohani Pribadi: Menunjukkan gaya hidup doa, waktu dalam Firman Tuhan, 
ketaatan, puasa, pertanggungjawaban, kerja keras dan istirahat, tinggal di dalam Kristus, 
dan keterbukaan pribadi. Memahami dasar-dasar peperangan rohani. 
Kekudusan Pribadi: Memiliki gaya hidup yang bebas dari kecanduan. Hidup secukupnya 
dalam segala hal. Berusaha menghindari menjadi batu sandungan bagi orang lain. 
Keutuhan Pribadi: Cukup sehat dalam memproses masalah-masalah pribadi bila ada 
(kecanduan, depresi, citra diri) dan masalah keluarga asal (perceraian, trauma, pelecehan), 
memiliki perkawinan yang sehat (jika berlaku),  mempunyai hubungan yang sesehat 
mungkin dengan orang tuanya. Telah dievaluasi oleh seorang konselor untuk kesiapan 
lapangan. 
 
TANGAN 
 
Keterlibatan dan Penginjilan: Memiliki praktik yang luas dalam melibatkan orang-orang 
yang terhilang, menemukan Orang-Orang Damai yang potensial, dan membagikan pesan 
Injil dengan cara yang dengan sengaja menggerakkan orang-orang terhilang untuk menjadi 
murid Yesus. 
Menyatakan Kerajaan: Telah belajar untuk berdoa memberkati orang dan mendoakan 
orang sakit. 
Pemuridan dan Pembentukan Jemaat: Berpengalaman dalam memuridkan orang yang 
membentuk jemaat (lebih baik kalau dari penjangkauan orang-orang yang terhilang) dan 
telah bekerja untuk mereproduksi hal itu secara generasi. 
Menyampaikan Visi: Berpengalaman dalam memberikan visi kepada orang lain dalam 
pemuridan dan gerakan perintisan jemaat. 
Pelatihan: Telah melatih orang lain dalam pemuridan dan perintisan jemaat dengan 
menggunakan salah satu templat pelatihan gerakan umum. 
Mengembangkan Strategi Doa: Telah mempelajari dasar-dasar perencanaan dan 
pelaksanaan strategi doa untuk suku fokus mereka. 
Perencanaan dan Evaluasi: Telah belajar merencanakan, mengevaluasi kenyataan brutal, 
dan beradaptasi berdasarkan buah yang dilihatnya. 
 
RUMAH 
 



Keterampilan Pribadi: Memiliki keterampilan baik dalam berhubungan dengan orang, 
keterampilan komunikasi, dan keterampilan penyelesaian konflik. Dapat mengatur 
kemarahan, kekecewaan, dan kecemasan. 
Kehidupan Tim: Telah mempelajari pola hidup tim yang sehat. 
Pelatihan dan Pengembangan Tim: Telah belajar untuk menyelesaikan konflik tim dan 
menghargai berbagai peran dalam lingkungan tim. 
Pengalaman Tim: Lebih baik bila memiliki praktik yang luas bekerja sama dengan orang lain 
saat mereka menjangkau populasi target lokal. 
Keuangan: Bebas dari hutang yang signifikan dan telah menerima pelatihan peningkatan 
dukungan yang memadai. Telah meningkatkan dukungan penuh sebelum ditempatkan.  
 
Gambar 2 – Kompetensi Fase 2 
 
KEPALA 
 
Budaya: Telah mempelajari budaya, sejarah, dan agama regional ke tingkat kompetensi 
yang diperlukan untuk memahami alat-alat kontekstual dan menavigasi penghalang jalan 
menuju terobosan Injil. 
Bahasa: Rencana memahirkan bahasa dikembangkan bersama dengan para pelatih dan 
pembina di Fase 2 dengan akuntabilitas. 
Pelatihan GPJ: Telah mempelajari penerapan GPJ dalam konteks budaya. Berusaha untuk 
mempelajari inovasi dan penerapan teori GPJ yang cocok untuk budaya di wilayah tersebut. 
Memiliki paparan penerapan kepemimpinan gerakan tingkat tinggi. 
Penganiayaan dan Ketekunan: Telah mempelajari kemungkinan cara penganiayaan dalam 
budaya target. Telah mempelajari pola-pola alkitabiah untuk menangani penganiayaan dan 
meminimalkan penganiayaan yang tidak perlu. Telah belajar untuk bertahan dalam keadaan 
sulit. 
 
JANTUNG 
 
Ketulusan Rohani: Menunjukkan kesediaan untuk belajar dari orang lain, terutama 
penduduk lokal. Menunjukkan kerendahan hati budaya sebagai gaya hidup. Telah 
menunjukkan gaya hidup menyerahkan hak-hak. 
Disiplin Rohani Pribadi: Telah melanjutkan dan mengembangkan gaya hidup doa, waktu 
dalam Firman Tuhan, ketaatan, puasa, pertanggungjawaban, kerja keras dan istirahat, 
tinggal di dalam Kristus, dan keterbukaan pribadi dalam budaya target. Telah belajar untuk 
terlibat dalam peperangan rohani. 
Ketekunan: Telah menunjukkan ketekunan dalam keadaan sulit. Menampilkan kegigihan 
yang teguh untuk melakukan hal yang benar untuk menyelesaikan tugas, maju melalui 
rintangan. Telah memperhitungkan harga risiko pribadi. Memiliki komitmen jangka panjang 
untuk panggilan Tuhan. 
Kekudusan Pribadi: Memiliki gaya hidup yang bebas dari kecanduan. Hidup secukupnya 
dalam segala hal. Sadar tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. 
Keutuhan Pribadi: Cukup sehat dalam memproses masalah-masalah pribadi bila ada 
(kecanduan, depresi, citra diri) dan masalah keluarga asal (perceraian, trauma, pelecehan), 
memiliki perkawinan yang sehat (jika berlaku),  mempunyai hubungan yang sesehat 



mungkin dengan orang tuanya. Telah dievaluasi dengan mengirimkan organisasi untuk 
kesiapan lapangan yang berkelanjutan. 
Budaya: Bersedia untuk beradaptasi dan menghargai budaya tuan rumah. 
 
TANGAN 
 
Keterlibatan dan Penginjilan: Memiliki praktik yang luas dalam melibatkan orang-orang 
yang terhilang, menemukan Orang Damai potensial, dan membagikan pesan Injil dengan 
cara yang secara sengaja menggerakkan orang-orang terhilang menuju keselamatan. Telah 
belajar mereproduksi alat-alat penginjilan yang dapat digunakan penduduk lokal untuk 
memperlengkapi penduduk lokal lainnya. 
Menyatakan Kerajaan: Telah belajar berdoa lintas budaya untuk memberkati orang dan 
mendoakan orang sakit. 
Pemuridan, Jemaat, dan Kepemimpinan: Telah belajar bagaimana menjadikan murid-murid 
yang bereproduksi dalam budaya target dan telah belajar strategi untuk pembentukan 
jemaat dan pengembangan kepemimpinan yang dapat berfungsi dalam budaya target. 
Menunjukkan kenyamanan dalam membiarkan Roh Kudus dan Firman untuk memimpin 
penduduk lokal daripada perlu menjadi pemimpin. 
Pelatihan: Memahami DNA dasar gerakan-gerakan dan dasar alkitabiah gerakan-gerakan 
tersebut, dengan menggunakan salah satu templat pelatihan umum gerakan (Titik-titik 
Peralihan Gerakan, Gerakan Pemuridan, T4T, Empat Ladang, Zume, dll). Dapat melatih dan 
memberikan sebuah rencana dan proses sederhana yang sampai pada reproduksi. 
Mengembangkan Strategi Doa: Telah mulai merekrut dan menggabungkan penduduk lokal 
yang beriman lainnya dan orang asing ke dalam strategi doa untuk daerah tersebut. Telah 
merekrut sejumlah pendoa syafaat harian untuk pelayanan itu. 
Perencanaan dan Evaluasi: Terlibat dalam pola perencanaan teratur, evaluasi yang 
sungguh-sungguh, dan adaptasi berdasarkan buah. 
Pelacakan: Telah belajar untuk secara efektif melacak pertumbuhan gerakan dalam konteks 
budaya dan menerapkan pembelajaran pada pola perencanaan dan evaluasi. 
 
RUMAH 
 
Kehadiran dan Platform: Telah mengembangkan strategi untuk diterapkan, yang paling 
sedikit menjelaskan alasan berada di tempat dan paling banyak akan memberikan peluang 
untuk keterlibatan dan platform serta visa (atau izin resmi) untuk tinggal lebih lama di 
tempat pelayanan. 
Pengembangan Tim: Telah mengadaptasi pola kehidupan tim yang saling bergantung 
dengan konteks tempat pelayanan. 
Bermitra Lokal: Menghabiskan sebagian besar waktu dengan mitra lokal dan orang-orang 
yang terhilang dan tidak terlalu bergantung pada tim dari luar negeri. Memahami cara 
membangun kemitraan yang efektif. 
Kontribusi Tim: Telah mengidentifikasi karunia-karunia yang ada dalam tim dan telah 
menemukan cara-cara bagi anggota tim untuk berkontribusi. Telah mengembangkan 
perjanjian/protokol tim, dan semua tim telah mengkaji dan menyetujuinya. 
Jaringan: Telah mensurvei pekerjaan misi (terutama yang terkait dengan gerakan) di daerah 
tersebut. Telah belajar tentang proses penginjilan dan pemuridan yang berhasil. Menjaga 
hubungan yang baik untuk kemitraan. 



Keamanan: Telah mengembangkan rencana darurat dan dokumen protokol darurat untuk 
tim. Memahami dan melaksanakan protokol keamanan dasar (media sosial, keamanan 
internet, keamanan komputer, keamanan dokumen pribadi). 
Pengembangan Kepemimpinan: Tidak perlu menjadi “pemimpin.” Terlihat 
memberdayakan, mengembangkan, dan membimbing orang lain. 
  



34. Urgensi dan Ketabahan yang Tak Langsung Nyata  
 

Oleh Steve Smith98 
 
Jack99 menggenggam jeruji pintu selnya dan mengintip ke lorong. Jantungnya berdetak 
kencang saat keringat mengaliri dahinya. Haruskah dia berbicara atau tidak? Sebagai 
seorang mantan tentara, dia ingat kengerian kejam yang ditimbulkan di penjara militer. 
Ditangkap karena memberitakan Injil, dia sekarang berada di sisi yang salah dari jeruji. 
 
Haruskah dia berbicara? Bagaimana tidak? Tuhannya telah memerintahkannya. 
 
Mencengkeram jeruji lebih erat, dia berbicara dengan suara rendah ke penjaga yang 
ditempatkan di dekatnya. “Jika kamu tidak membiarkanku pergi, darah 50.000 orang akan 
ditanggungkan di kepalamu!” Dia melesat kembali ke sudut sel, menunggu pukulan. Tetapi 
pukulan itu tidak pernah datang. 
 
Aku melakukannya! Aku bersaksi di hadapan para penculikku. 
 
Keesokan harinya, sambil memegang jeruji besi, dia berbicara lebih keras. “Jika kamu tidak 
melepaskanku, darah 50.000 orang akan ditanggungkan di kepalamu!” Tetapi sekali lagi 
tidak ada hukuman datang. 
 
Setiap hari ia mengulangi pertemuan ini dengan para penculiknya, suaranya semakin keras 
dengan setiap deklarasi. Para sipir memperingatkannya agar diam, tetapi tidak berhasil. 
 
Pada akhir minggu, Jack berteriak agar semua dapat mendengar, "JIKA KALIAN TIDAK 
MELEPASKANKU, DARAH 50.000 ORANG AKAN DITANGGUNGKAN KEPADA KALIAN!” Selama 
berjam-jam hal ini berlangsung sampai akhirnya beberapa tentara meraih Jack dan 
memuatnya ke sebuah truk militer. 
 
Jack memandang sekeliling dengan gelisah berharap akhir akan segera tiba. Setelah 
beberapa jam, truk itu berhenti. Para prajurit mengawalnya ke sisi jalan. “Kami tidak tahan 
dengan teriakanmu yang terus-menerus! Kamu berada di perbatasan daerah. Tinggal di sini 
dan jangan pernah berkhotbah di tempat ini lagi!” 
 
Ketika truk itu berjalan kembali di jalan berdebu, Jack berkedip karena terkejut. Dia setia 
pada panggilan untuk memberitakan kabar baik di sebuah daerah yang belum pernah 
mendengar tentang Yesus. Tuhan telah memanggilnya dan Tuhan telah melindunginya. 
Beberapa minggu kemudian, dipenuhi dengan rasa urgensi dan dikuatkan dengan 
keberanian rohani, Jack dan saudara lelaki lainnya menyelinap kembali ke daerah di bawah 
naungan kegelapan untuk mematuhi perintah Raja yang Agung. Segera mereka menuntun 
orang pertama kepada iman — seorang pria yang dengannya gerakan perintisan jemaat 
dilahirkan. 

 
98 Diedit dari sebuah artikel yang awalnya diterbitkan di majalah Mission Frontiers edisi Januari-Februari 2017, 
missionfrontiers.org, hal. 40-43. 
99 Nama samaran untuk murid Kristus Asia Tenggara 

http://www.missionfrontiers.org/


 
Unsur Tak Langsung Nyata dari Katalis GPJ yang Berbuah  

 
Dua karakteristik tak langsung nyata muncul berulang-ulang yang tampaknya memisahkan 
katalis gerakan perintisan jemaat (GPJ) yang paling berbuah dari banyak pekerja lain. Seperti 
Jack di penjara Asia itu, unsur-unsur ini adalah bukti dalam kehidupan Kristus dan kehidupan 
para murid Kisah Para Rasul. Unsur-unsur ini adalah akselerator yang tampaknya memacu 
hamba Kristus yang taat secara rohani untuk berbuah. Meskipun sulit untuk 
mendefinisikannya, saya akan menyebutnya sebagai urgensi dan ketabahan. Untuk tujuan 
ini, saya mendefinisikan urgensi sebagai secara sengaja menghidupi misi dengan kesadaran 
bahwa waktu terbatas. Ketabahan adalah tekad yang gigih dan kekuatan yang tetap untuk 
misi itu, sering dalam menghadapi tantangan-tantangan yang sepertinya tidak dapat diatasi. 
 
Hal-hal ini biasanya bukan karakteristik pertama yang kita cari dalam perintis jemaat dan 
utusan lintas budaya (ULB), biasanya karena konotasi negatif... 
 
• Urgensi: “Dia terlalu tergerak!” 
• Ketabahan: “Dia terlalu keras kepala!” 
 
Semakin jarang ditemukan para pekerja di kerajaan yang menghadapi misi mereka dengan 
gigi terkatup dan rasa urgensi yang sering membuat mereka terjaga di malam hari. Kita jauh 
lebih suka orang yang memiliki “batas.” Namun Yesus dan Paulus mungkin tidak akan cocok 
dengan definisi kita tentang orang dengan batas yang tepat. Hari ini kita mungkin 
menasihati mereka untuk “memperlambat,” menghabiskan lebih banyak waktu untuk 
kepentingan non-kerja dan menyesuaikan keseimbangan kehidupan kerja mereka. 
 
Namun, pria dan wanita yang melaluinya Tuhan melahirkan gerakan kerajaan tampaknya 
sangat buta terhadap gagasan batas seperti yang kita definisikan. Sebaliknya, misi Allah 
menghabiskan hidup mereka seperti halnya dengan Yesus. 
 
Maka pengikut-pengikut-Nya teringat akan ayat Alkitab ini, “Cinta-Ku untuk Rumah-Mu, ya 

Allah, membakar hati-Ku.” (Yohanes 2:17) 
 
Cinta adalah ciri khas yang diingat para murid tentang Yesus. Apakah John Wesley, menulis 
khotbah tentang menunggang kuda ketika dia melakukan perjalanan dari satu pertemuan ke 
pertemuan lainnya, memiliki batas yang demikian? Akankah suatu gerakan muncul jika dia 
memiliki batas yang demikian? Ketika William Carey menjadi frustasi di Inggris menantikan 
dibebaskan untuk memenuhi Amanat Agung, akankah kita mencirikan hidupnya sebagai 
kehidupan yang penuh dengan batas? Akankah Hudson Taylor, Mother Teresa atau Martin 
Luther King, Jr. cocok dengan definisi seperti itu? 
 
Jim Elliot, sang martir berkata, 
 

Dia membuat para pelayan-Nya menjadi nyala api. Apakah saya mudah terbakar? 
Tuhan, bebaskan aku dari asbes yang menakutkan, yaitu ‘hal-hal lain’. Penuhilah aku 
dengan minyak Roh sehingga aku menjadi nyala api. Tetapi nyala api bersifat 
sementara, seringkali berumur pendek. Dapatkah jiwaku bertahan dengan ini— di 



dalam diriku ada Roh Mesias yang Tinggal Singkat di dunia, yang semangat-Nya 
untuk rumah Tuhan melalap-Nya. ‘Jadikan aku bahan bakarmu, Api Tuhan. Tuhan, 
aku berdoa kepadamu, nyalakan tongkat hidupku yang tak berguna ini dan semoga 
aku terbakar untukmu. Bakarlah hidupku, Tuhanku, karena itu adalah milik-Mu. Saya 
tidak mencari umur panjang, tetapi kehidupan penuh, seperti Engkau, Tuhan Yesus.’ 

 
Sebuah pertemuan dengan para katalis GPJ saat ini membangkitkan deskripsi serupa: gairah, 
keuletan, tekad, kegelisahan, dorongan, semangat, iman, keengganan untuk berhenti atau 
menerima jawaban “tidak.” Inilah saatnya untuk mengangkat kembali unsur-unsur urgensi 
dan ketabahan yang tidak terpahami ke tingkat yang kita lihat dalam Perjanjian Baru. 
 
Bisakah unsur-unsur ini menjadi tidak seimbang? Tidak diragukan lagi. Tetapi bandul itu 
telah berayun terlalu jauh ke arah yang berlawanan. 
 

URGENSI 
 
 Urgensi: dengan sengaja hidup dalam misi dengan kesadaran bahwa waktu terbatas 
 
Yesus hidup dengan perasaan urgensi karena mengetahui waktu pelayanan-Nya (tiga tahun) 
singkat. Dari awal hingga akhir Injil Yohanes, Yesus sering merujuk “waktu” kepergian-Nya 
dari dunia (mis. Yoh. 2:4, 8:20, 12:27, 13:1). Yesus tahu dalam roh-Nya bahwa hari-hari itu 
singkat dan Dia harus menggunakan masing-masing hari untuk misi yang Bapa-Nya utus Dia. 
 

Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus Aku, selama masih siang; akan 
datang malam, di mana tidak seorang pun yang dapat bekerja. (Yoh. 9:4) 

 
Sebagai contoh, ketika para murid siap untuk berkemah di Kapernaum setelah keberhasilan 
yang luar biasa pada hari sebelumnya, Yesus memutuskan sebaliknya. Mengetahui misi-Nya 
adalah untuk melewati seluruh Israel sebelum kepergian-Nya, Dia pergi untuk memulai 
tahap selanjutnya dari perjalanan. 
 

Jawab-Nya: “Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di 
sana juga Aku memberitakan Injil, karena untuk itu Aku telah datang.” Lalu pergilah Ia ke 
seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir 

setan-setan. (Mar. 1:38-39; juga lihat Luk. 4:43-44) 
 
Seorang kolega menggambarkan mentalitas ini sebagai “urgensi satu masa” yang mengacu 
pada panjang umum masa pelayanan seorang ULB (3-4 tahun). 
 
Para pakar hari ini mungkin memperingatkan Yesus tentang “kehabisan tenaga.” Tetapi 
keinginan Yesus bukanlah untuk kehabisan tenaga, tetapi untuk “terbakar” tepat pada 
waktu yang dipilih Bapa untuk-Nya. Terbakar menggambarkan hidup dengan urgensi dan 
intensitas langkah Bapa (suara-Nya) menuju misi Bapa (tujuan-Nya) untuk kesenangan Bapa 
(sukacita berasal dari mengetahui bahwa kita menyenangkan Dia dan melakukan kehendak-
Nya — Yohanes 4:34, 5:30). 
 



Kehabisan tenaga tidak ada hubungannya dengan batas atau kurangnya batas, melainkan 
dengan kurangnya pemenuhan hidup yang dihabiskan dengan baik. Semua orang hari ini 
sibuk; tidak semua orang memiliki tujuan. Hidup yang sibuk dengan tanpa tujuan menuju 
kehabisan tenaga. Tetapi kehidupan yang berakar di hadirat Bapa dan untuk tujuan-Nya 
memberi kehidupan. Kita mengakhiri setiap hari menerima pujian Allah: “Bagus, hamba-Ku 
yang baik dan setia.” Terbakar adalah membiarkan hidup kita sepenuhnya digunakan oleh 
Tuhan sesuai dengan langkah-Nya dan dalam menanggapi bisikan-bisikan-Nya dan 
membiarkan Dia mengakhiri hidup kita dalam waktu-Nya yang baik.  
 
Yesus meminta murid-murid-Nya untuk hidup dengan cara yang sama. Urgensi menandai 
tema umum dari perumpamaan yang Yesus ajarkan kepada mereka. Dalam perumpamaan 
tentang pesta pernikahan (Mat 24:1-14) para pelayan harus memaksa orang untuk datang 
ke pesta itu sebelum terlambat. Tidak ada waktu untuk disia-siakan. Dalam perumpamaan 
tentang pelayan yang siap, para pelayan harus tetap “berpakaian untuk bertindak” untuk 
tetap waspada akan kembalinya sang Tuan (Luk. 12:35-48). Urgensi berarti bahwa kita tidak 
tahu berapa banyak waktu yang kita miliki, jadi hidup kita harus dijalani dengan tujuan, 
menggunakan hari-hari yang ada dengan sebaik-baiknya. 
 
Para murid membawa rasa urgensi ini bersama mereka dalam upaya-upaya misi Kisah Para 
Rasul. Tiga perjalanan Paulus sejauh ribuan mil (dengan kecepatan lalu lintas pejalan kaki) 
dan puluhan tempat yang terjepit dalam rentang 10-12 tahun memiliki efek yang 
memusingkan. Paulus memiliki misi (berkhotbah kepada semua orang bukan Yahudi) dan 
tidak banyak waktu untuk menggenapinya. Itulah sebabnya dia berharap untuk tidak 
berlama-lama di Roma tetapi didorong oleh mereka ke Spanyol sehingga tidak ada tempat 
yang tersisa lagi untuk meletakkan dasar bagi Injil (Rm. 15:22-24). 
 
Urgensi untuk memenuhi penatalayanan yang diberikan kepada mereka oleh Allah selalu 
mendorong hamba-hamba Allah yang paling berhasil: 
 

Demikianlah hendaknya orang memandang kami: sebagai hamba-hamba Kristus, yang 
kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang 

demikian ialah, bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. (1 Kor. 4:1-2) 
 

KETABAHAN 
 
Ketabahan: tekad yang gigih dan kekuatan yang tetap untuk mencapai sebuah misi, 
seringkali dalam menghadapi peluang yang tidak dapat diatasi. 
 
Rooster Cogburn (dilambangkan oleh John Wayne dalam film “True Grit” [Ketabahan yang 
Sejati]), dengan senjata menembak terus, memunculkan gambar seseorang yang 
menghadapi tantangan-tantangan yang sepertinya tidak dapat diatasi, untuk mencapai misi. 
Namun di alam rohani, ketabahan yang gigih selalu menjadi ciri pria dan wanita yang Tuhan 
telah panggil untuk meluncurkan gerakan. 
 
Misi Yesus di dunia, yang cuma satu masa, tidak dapat dihentikan. Wajah-Nya seperti batu 
api terhadap masalah yang menanti-Nya di Yerusalem (Luk. 9:51-53). Sepanjang jalan, 
banyak yang menyatakan keinginan mereka untuk mengikuti-Nya. Tetapi satu demi satu, Dia 



menantang kesediaan mereka untuk menghitung harga dan tekad mereka untuk tetap 
berada di jalurnya (Luk. 9:57-62). Ketabahan. 
 
Ketabahan menggambarkan pergulatan Tuhan kita dalam pencobaan di hutan belantara dan 
pada saat-saat terakhir Getsemani. Ia mempunyai kekuatan bertahan yang teguh untuk 
berjalan melalui rintangan yang kelihatannya tidak dapat diatasi, untuk mencapai tujuan 
yang telah ditetapkan Bapa. 
 
Yesus memohon murid-murid-Nya untuk hidup dengan ketabahan yang sama—keengganan 
untuk menerima “tidak” sebagai jawaban. Sebaliknya, seperti janda yang memohon kepada 
hakim yang tidak benar, mereka “harus selalu berdoa dan tidak tawar hati” (Luk 18:1-8). 
 
Dengan demikian, para murid di seluruh Kisah Para Rasul melanjutkan dorongan keluar 
kerajaan mereka dalam menghadapi rintangan yang luar biasa. Ketika Stefanus dilempari 
batu dan rekan-rekan seiman diseret ke penjara (Kisah Para Rasul 8:3), apa yang mereka 
lakukan? Mereka memberitakan firman saat mereka tersebar! Paulus, dirajam di Listra, 
segera kembali untuk memasuki lagi kota sebelum pindah ke tujuan berikutnya. Paulus dan 
Silas terikat dengan ketat di penjara Filipina menyanyikan pujian kepada Yang Mahatinggi 
ketika keadaan paling rendah. Ketabahan rohani membuat mereka tetap di misi. 
 
Keadaan apa yang dapat muncul yang akan menyebabkan Anda berhenti dari misi Allah? 
Berapa tingkat ketabahan Anda? 
 
Rahasia ketabahan dapat ditemukan dalam tekad Yesus untuk menghadapi salib: 
 

Yesus…yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang 
disediakan bagi Dia.. (Ibr. 12:2) 

 
Kegembiraan dari apa yang ada di hadapan-Nya—menyenangkan hati Bapa-Nya, memenuhi 
misi-Nya, menyediakan penebusan—menuntun-Nya untuk menghitung rasa malu dari salib 
sebagai bukan apa-apa. Sisi baiknya jauh melebihi sisi negatifnya. 
 
Paulus mengungkapkan pandangan serupa. 
 

Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya 
mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. (2 

Tim. 2:10) 
 
Sisi positifnya bagi Paulus—bahwa umat pilihan Tuhan di setiap tempat mungkin 
menemukan keselamatan—jauh lebih besar daripada kerugian dari menanggung ejekan, 
pukulan, pemenjaraan, kapal tenggelam dan rajam. Hanya sebuah visi dari hal yang positif 
dari misi yang akan menguatkan kita dengan ketabahan yang kita butuhkan untuk 
menanggung sisi buruk dari kesulitan untuk mencapainya. 
 
Generasi kita memiliki kemampuan untuk melibatkan setiap suku dan tempat yang belum 
terjangkau dengan pendekatan-pendekatan GPJ yang berbuah. Kita memiliki dalam 
kemampuan kita sarana untuk mengatasi setiap rintangan untuk memenuhi Amanat Agung 



dan kedatangan Tuhan. Tetapi generasi seperti itu hanya akan bangkit ketika bertekad 
untuk menyelesaikan tugas dengan rasa urgensi yang diperbarui, diperkuat oleh ketabahan 
untuk mengatasi setiap rintangan. 
 
Musa, abdi Allah, berdoa dalam Mazmur 90:12: 
 

Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang 
bijaksana. 

  
Apa yang akan terjadi jika gereja global mengakui bahwa waktu terbatas? Bagaimana jika 
kita tetapkan tanggal untuk penyelesaian melibatkan setiap suku dengan strategi GPJ yang 
efektif pada akhir tahun seperti 2025 atau 2030? Mungkin kita dapat hidup dengan hati 
yang lebih bijak yang dipenuhi dengan perasaan mendesak untuk melakukan pengorbanan 
apa pun yang diperlukan untuk memenuhi tujuan misi. 
 
Mari kita hidup dengan rasa urgensi dan bertahan dengan ketabahan sampai akhir sudah 
dekat. 
  



Cara Gereja-gereja dapat Terlibat 
 

Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua suku 
bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya." (Matius 24:14, terjemahan editor) 

  



35. Sebuah Pertandingan yang tidak Akan Ingin Anda Lewatkan 
 

Oleh Jeff Wells100,101 
 
Rasul Paulus menggunakan gambaran tentang berlari untuk menjelaskan pertandingan yang 
besar untuk menjangkau orang-orang yang terhilang dengan injil. “Tidak tahukah kamu, 
bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya 
satu orang saja yang mendapat hadiah?” (1 Korintus 9:24). Pada akhir hayatnya, Paulus 
dengan yakin menyatakan, “Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah 
mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman” (2 Timotius 4:7). Bukankah kita, 
sebagai murid-murid Yesus, ingin mengatakan hal yang sama? Saudara/Saudari, jangan 
lewatkan pertandingan ini! 
 
Yesus mendeklarasikan awal pertandingan saat Dia menyatakan: “Kepada-Ku telah diberikan 
segala kuasa di sorga dan di bumi. 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” (Matius 28:18-20). 
 
Jemaat mula-mula mengambil tantangan Yesus dan melompat ke dalam pertandingan! Kitab 
Kisah Para Rasul menelusuri kisah yang luar biasa dari Injil yang menyebar. Hal ini dimulai 
dengan sekelompok kecil murid Yahudi di Yerusalem dan menyebar ke seluruh Kekaisaran 
Romawi dan menjadi Gereja internasional. Ini adalah kisah menakjubkan tentang murid-
murid yang memuridkan murid, jemaat-jemaat yang merintis jemaat-jemaat , dan gerakan 
yang diberdayakan oleh Roh, didorong oleh doa, dan berpusat pada injil. 
 
Ketika kita melihat apa yang Tuhan lakukan di seluruh dunia saat ini, rasanya seperti kitab 
Kisah Para Rasul. Dalam beberapa dekade terakhir, kita telah melihat tuaian global yang 
besar, yaitu tuaian murid-murid yang memuridkan murid dan jemaat yang merintis jemaat 
karena gerakan-gerakan berlipatganda di berbagai daerah.  
 
Pada bulan Mei 2017, saya menghadiri sebuah pertemuan 30 pemimpin misi 
berpengalaman yang selama beberapa dekade terlibat dalam gerakan perintisan jemaat di 
seluruh dunia.  
 
Pertemuan tersebut penuh dengan diskusi yang kuat, doa yang sungguh-sungguh dan 
keyakinan yang utuh. Tuhan sedang melakukan sesuatu di dunia saat ini yang menuntut 
perhatian kita. Namun di tengah cerita tentang gerakan-gerakan menakjubkan di seluruh 
dunia, para peneliti membuat kita sedih. Kemajuan injil global bahkan tidak sesuai dengan 
pertumbuhan populasi global. Untuk kita sampai pada garis akhir dari Matius 24:14, kita 

 
100 Diedit dari sebuah artikel yang awalnya diterbitkan di Mission Frontiers edisi Januari-Februari 2018, 
www.missionfrontiers.org, hal. 40-41. 
101 Jeff Wells melayani sebagai Gembala Senior dan Michael Mickan sebagai Pendeta Perintisan Jemaat untuk 
Gereja WoodsEdge Community (www.woodsedge.org), sebuah gereja besar yang berkomitmen terhadap 
gerakan. WoodsEdge memiliki visi untuk mengkatalisasi lima gerakan di dalam negeri dan lima gerakan di luar 
negeri.  

http://www.missionfrontiers.org/
http://www.woodsedge.org/


perlu melihat pelipatgandaan gerakan Kerajaan di seluruh dunia yang berkembang pesat, 
seperti gerakan yang tertulis di Kitab Kisah Para Rasul.  
 
Selama pertemuan tersebut, satu pertanyaan besar ada di dalam hati saya: Bagaimana kita 
bisa memobilisasi gereja lokal untuk pertandingan besar yang Tuhan telah panggil kita untuk 
melakukannya? Kita membutuhkan pendeta dan gereja di seluruh dunia untuk bergabung 
dengan kita. Gereja lokal berada di pusat rencana Tuhan untuk zaman kita. Misi-misi di kitab 
Kisah Para Rasul dimulai dengan gereja lokal, pertama di Yerusalem dan kemudian di 
Antiokhia. Jadi adalah alkitabiah agar gereja lokal berada di puncak pertandingan, tidak 
ketinggalan pertandingan.  
 
Gereja lokal di seluruh dunia memiliki begitu banyak sumber daya. Selain sumber daya 
manusia, gereja lokal memiliki sumber daya  keuangan, pengetahuan, teknologi dan 
terutama doa. Bukankah dorongan Paulus untuk memberi (2 Korintus 8:12-15) juga berlaku 
untuk berkontribusi dalam menyelesaikan tugas besar ini? Seperti yang ditanyakan oleh 
seseorang di pertemuan, “Bagaimana kita membangunkan raksasa yang tidur, yaitu gereja?”  
 
Jemaat mula-mula di dalam kitab Kisah Para Rasul setia pada generasi mereka. Akankah kita 
setia pada generasi kita? Akankah kita menjadi seperti Paulus, menjalankan pertandingan 
untuk menjangkau orang-orang bagi Kristus, tidak peduli berapa harganya? Akankah kita 
masing-masing dapat mengatakan pada akhir hidup kita, seperti yang Paulus katakan: “Aku 
telah mengakhiri pertandingan.” 
  



36. Lima Pelajaran yang Dipelajari Gereja Amerika dari GPJ-GPJ  
 

oleh C.D. Davis102,103 
 
Berita tentang GPJ (Gerakan Perintisan Jemaat) yang terjadi di seluruh dunia telah 
menantang banyak pemimpin gereja Amerika untuk menguji ulang, membingkai ulang, dan 
memperlengkapi ulang. Kecepatan gerakan, kedalaman pemuridan dan komitmen para 
pemimpin yang muncul, sering menyebabkan para pendeta di Barat memperhatikannya. Hal 
ini terjadi karena GPJ berbeda dari model, pengalaman, dan tradisi kita tentang apa artinya 
menjadi “jemaat.” Bagi banyak gereja di Amerika, hal ini telah membawa ledakan HARAPAN 
untuk masa depan yang berbeda. Lima pelajaran paling sering disebutkan sebagai 
perubahan penting yang terjadi pada mereka. 
 
1. DATANG & PERGI: Pergeseran dari mengundang orang-orang yang belum percaya untuk 
datang ke program dan bangunan kami, ke mengutus orang-orang percaya ke dalam dunia 
orang-orang yang belum percaya. 
 

Yesus berkata bahwa ladang siap dituai. Untuk hidup dalam kenyataan ini, cara berpikir kita 
harus dengan sengaja berubah dari “Datang” ke “Pergi.” Tuhan selalu meminta orang-orang 
Kristen untuk pergi ke orang-orang yang belum mengenal Dia. Dia tidak pernah meminta 
orang-orang yang terhilang datang ke gereja atau ke ruang Kristen. Ketika pergeseran 
pemikiran ini terjadi, anggota gereja mulai mengidentifikasi dan berdoa secara khusus bagi 
orang-orang di dunia mereka yang belum mengenal-Nya. Ini karena gagasan “pergi” menjadi 
tertanam dalam kehidupan gereja. Demikian pula, para pemimpin gereja jauh lebih intens 
tentang melatih orang percaya untuk menceritakan kisah mereka sendiri dan kisah Allah 
dengan cara yang sederhana, singkat dan menarik. Mereka akan sering menggunakan kisah 
Penciptaan sampai Kristus, tinjauan umum 10-15 menit tentang Alkitab yang dimulai dari 
penciptaan dan mencapai puncaknya dalam Kristus.104 Dalam banyak kasus, jadwal program 
telah diubah secara radikal untuk membebaskan anggota gereja untuk “pergi” lebih sering, 
dan dengan intensionalitas yang lebih besar. 
 

2. KONVERSI KELOMPOK: Pergeseran ke pelipatgandaan kelompok-kelompok murid, bukan 
hanya murid individu. 
 
Dalam GPJ di seluruh dunia, Kerajaan dibuat dalam kelompok yang terhubung secara 
relasional dan kemudian menyebar dari kelompok ke kelompok. Firman Tuhan menyebut 
masing-masing kelompok ini sebagai rumah tangga. Kata Yunani untuk rumah tangga adalah 
oikos, dan termasuk lingkaran pengaruh, bukan hanya keluarga. Dalam banyak GPJ, 
kelompok-kelompok ini adalah hubungan-hubungan yang sesuai dengan konteksnya—
teman sekerja, teman sekelas, atau kelompok-kelompok yang memiliki hobi yang sama. 
 
Kisah Para Rasul 11:14 dan 16:31 berjanji bahwa kelompok-kelompok jaringan akan datang 
kepada iman. Kuncinya adalah untuk tidak mengeluarkan seseorang dari oikos-nya ketika 

 
102 Diedit dari sebuah artikel yang awalnya diterbitkan di majalah Mission Frontiers edisi Juli-Agustus 2012, 
www.missionfrontiers.org, hlm. 18-20. 
103 C.D. Davis adalah seorang penyiasat dan penggerak misi dengan bertahun-tahun pengalaman.  
104 Lihat http://t4tonline.org/wp-content/uploads/2011/02/2-Creation-to-Christ-Story.pdf untuk contohnya.  
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mereka menunjukkan kelaparan rohani, tetapi untuk memuridkan kelompok mereka 
bersama kepada iman. Hal ini bertentangan dengan pola Barat yang umum digunakan. 
 
3. MENGHITUNG GENERASI: Pergeseran ke melakukan apa pun untuk secara teratur dan 
cepat mencapai generasi ke-4 dan seterusnya – para murid, kelompok, dan jemaat (2 Tim. 
2:2). 
 
Dalam GPJ, proses untuk dengan cepat mencapai generasi murid, pemimpin, dan kelompok 
yang baru sudah mapan. Fokus utama bagi kelompok ini adalah untuk memenangkan dan 
melatih generasi murid berikutnya yang akan mengulangi prosesnya.105 
 
Proses ini tidak hanya berhasil di luar negeri. Di mana prinsip dan proses pertumbuhan 
generasi diterapkan dalam pertemuan-pertemuan kelompok kecil dan pengembangan 
kepemimpinan di Amerika Serikat, kami melihat hasil yang serupa. Daripada membawa 
orang percaya baru ke pertemuan “datang” di mana mereka duduk dan mendengarkan, 
kehidupan baru mereka dalam Kristus harus dimulai dengan cara yang sangat berbeda. 
Setiap orang didorong untuk memulai kelompok di oikos-nya. Di sinilah mereka belajar dan 
menaati Firman Tuhan. Dan mereka diperlengkapi untuk segera berdoa dan bersaksi kepada 
orang-orang yang mereka kenal. Dengan cara ini, anggota kelompok mendapatkan visi, alat 
dan waktu untuk berlatih, bersama dengan dorongan penuh kasih, untuk memenangkan 
generasi berikutnya. 
 
Hal ini mengarah ke faktor kritis kedua: visi berkelanjutan untuk menghasilkan generasi 
berikutnya. Setiap anggota dan setiap kelompok berusaha untuk menjadi orangtua, kakek 
nenek dan kakek nenek buyut. Satu katalis GPJ di AS menjelaskan dengan cara ini: “Saya 
mengevaluasi pemuridan saya bukan oleh murid-murid saya, tetapi oleh murid-murid dari 
murid-murid saya.” Dan kelompok-kelompok merayakan setiap generasi baru. 
 
4. REPRODUKSIBILITAS: Pergeseran dari pelatihan yang panjang dan materi akademis ke 
kesederhanaan dan sarana, metode, alat, dan struktur yang dapat direproduksi. 
 
Pelatihan paling baik dicapai dengan pemodelan dengan alat-alat sederhana. Pelajaran yang 
mudah dipelajari dan ditaati memungkinkan orang-orang percaya baru melakukan apa yang 
baru saja mereka lihat dilakukan oleh seorang mentor. Ketika mereka diperlengkapi secara 
sederhana, mereka memuridkan orang-orang yang mereka pimpin kepada iman dengan 
cara yang sama, seringkali dengan sedikit dorongan dan penjelasan. 
 
Sederhana berarti mengungkapkan kebenaran dan penerapan dengan cara yang rata-rata 
orang percaya baru dapat patuhi dan menyampaikannya kepada orang lain. Setiap GPJ di 
dunia menggunakan metode sederhana untuk penginjilan, pemuridan dan perintisan 
jemaat. Hanya dengan menggunakan satu metode yang tepat dan dapat direproduksi 
memungkinkan ledakan pertumbuhan ketika orang-orang percaya baru, yang dipimpin oleh 
Roh, mampu melayani orang lain. Beberapa gereja AS sekarang menerapkan pelajaran ini 
dalam konteks mereka. 

 
105 Proses ini dijelaskan, misalnya, dalam T4T: A Discipleship Re-Revolution (T4T: Sebuah Re-Revolusi 
Pemuridan) oleh Steve Smith dengan Ying Kai, WIGTake Resources, 2011.  



 
 

5. PEMBELAJARAN BERBASIS KETAATAN: Pergeseran dari mengajar untuk pengetahuan 
tentang apa yang dikatakan Firman ke akuntabilitas untuk menaati apa yang dikatakan 
Firman. 
 
Amanat Agung tidak mengatakan: “ajarilah mereka segala sesuatu yang telah 
Kuperintahkan,” tetapi “ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah 
Kuperintahkan” (Mat. 28:20, TB). Hanya dengan meninggalkan yang lama dan mengenakan 
Kristus, ketika orang percaya menerapkan Firman-Nya, kita dapat dengan cepat mengubah 
dan menguatkan kehidupan. 
 
Jika kita terus mengajar setelah orang percaya berhenti menaati, kita sebenarnya mengajar 
mereka bahwa tidak apa-apa untuk “belajar dan tidak menaati” atau “mengambil dan 
memilih apa yang ingin Anda taati.” Dengan memutarbalikkan pemuridan dengan cara 
seperti ini, kita menumpukkan penghakiman kepada mereka yang kita ajar. Mereka harus 
memberikan pertanggungjawaban suatu hari untuk apa yang mereka ketahui dan yang tidak 
mereka taati.  
 
Kehidupan yang diubah adalah bahan bakar untuk menyalakan gerakan. Kehidupan yang 
diubahkan membuktikan bahwa Yesus dapat mengubah hal-hal, dan setiap orang 
membutuhkan Tuhan yang dapat bertindak dengan kuasa demi kepentingan mereka. Hidup 
yang berubah menjadi agen perubahan itu sendiri. GPJ mengajarkan kita bahwa orang 
percaya harus diharapkan untuk taat, didorong untuk taat dan bertanggung jawab untuk 
taat, sesuai dengan maksud Ibrani 10:24-25. 
 
Ketika pergeseran-pergeseran dalam pemahaman ini terjadi, perubahan telah dimulai. 
Orang-orang Kristen keluar dari gedung dan keluar dari zona nyaman mereka. Kami melihat 
lebih banyak dan lebih cepat pertobatan, kelompok-kelompok baru, dan perintisan jemaat 
yang disengaja. 
 
Pelajaran-pelajaran dari GPJ untuk gereja A.S. sangat besar. Mereka mengilhami 
pemeriksaan ulang, membawa kita kembali ke Firman Tuhan untuk prinsip dan praktik. Mari 
kita bertahan sampai cara hidup ini menjadi hal normal yang baru. 
  



37. Jemaat yang Diubahkan Merintis Jemaat-Jemaat Baru 
 

Oleh Jimmy Tam106,107 
 
Pada tahun 2000 saya merintis gereja Kanton/Mandarin bilingual di Los Angeles, AS. Saya 
bekerja keras dalam merawat anggota kami dan mencurahkan banyak upaya ke dalam 
program dan acara, menarik kerumunan hingga 100 orang, tetapi keanggotaan reguler kami 
tetap sekitar 50 orang dewasa. 
 
Kemudian pada tahun 2014 saya mulai memimpin gereja kami dalam perjalanan yang 
disengaja: 
 

• dari menjadi penerima dan peserta dalam pelayanan gereja 
• ke menjadi misionaris bagi komunitas kita. 

 
Saya pertama kali belajar tentang gerakan perintisan jemaat di sebuah pelatihan di Hong 
Kong. Setelah hanya sembilan puluh menit pelatihan, kami pergi ke daerah yang agak 
sensitif di Hong Kong. Yang mengejutkan saya, kami menemukan seseorang di sana tertarik 
mendengar tentang Yesus. Waktu kembali ke Los Angeles, saya membagikan pengalaman ini 
dengan gereja saya, dan tiga bulan kemudian mengatur agar pelatih datang menawarkan 
pelatihan bagi anggota gereja kami untuk mencari orang-orang yang siap untuk mendengar 
Injil. 
 
Transisi Gereja Kami  
 
Saya mempersiapkan para anggota gereja kami dengan satu kalimat dalam buletin seperti, 
“Jangan membawa orang ke gereja, bawa gereja kepada mereka.” Dan saya membuat dan 
membagikan sandiwara video pendek dalam kebaktian Minggu kami, menjelaskan sebabnya 
kami mengusulkan agar orang tidak membawa teman-teman ke gereja: 
 

• Apa yang terjadi di luar gereja adalah lebih penting. 
• Kami ingin membawa Yesus ke dalam keluarga daripada membawa orang ke gereja. 

 
Kami memulai kampanye “kasihi tetangga kita” untuk bertemu orang-orang di sekitar gereja 
kami. Kami melatih anggota kami untuk mengatakan, “Yesus mengajar kami untuk 
mengasihi sesama, dan kami ingin melakukan hal itu. Bagaimana kami dapat mendoakan 
Anda?” Dengan tetangga yang menerima doa, kami kembali dan bertanya, “Bolehkah kami 
berbagi kisah cinta yang benar-benar menyemangati kami?” Dan dengan tetangga yang 
membiarkan kami berbagi cerita, kami bertanya: 

 
106 Diedit dari “Caring Better For Members by Training Them to Multiply” (“Memperhatikan Anggota lebih baik 
dengan Melatih Mereka Berlipat ganda”) (http://www.missionfrontiers.org/issue/article/caring-better-for-
members) dalam majalah Mission Frontiers edisi Maret-April 2016, www.missionfrontiers.org hlm. 12-13), dan 
wawancara pada bulan Juli 2018.  
107 Jimmy Tam telah merintis dan menggembalai Sunrise Christian Community, sebuah gereja injili orang-orang 
Tionghoa di Alhambra, AS. Dia aslinya dari Hong Kong. Kerinduannya adalah mengasihi Yesus, melanjutkan misi 
Yesus untuk memuridkan, dan melatih orang lain melakukan hal yang sama. Dia dan istrinya memiliki tiga anak 
dan sekarang ini melayani di luar negeri di antara suku yang belum terjangkau.  
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• Apa pendapat Anda tentang Yesus? 
• Apa pendapat Anda tentang cerita ini? 
• Apa yang Tuhan suruh Anda dari kisah ini? 
• Apa yang Dia ingin Anda lakukan? 
• Untuk siapa kami dapat berdoa bersama Anda? 

 
Keselamatan Menular  
 
Kami melatih sekitar dua puluh orang pada awalnya. Beberapa dari mereka bahkan bukan 
dari gereja saya. Saya menunjukkan kepada mereka tentang DMM (Gerakan Pemuridan) dan 
mereka mulai menerapkannya. Sebagai contoh, mereka bertemu dengan seorang wanita 
yang telah terbaring di tempat tidur selama setidaknya lima bulan dengan masalah ginjal. 
Dia melakukan cuci darah tiga kali seminggu dan sakit sepanjang hari. Kami datang dan 
mengunjunginya dan membagikan Injil kepadanya. Dia adalah seorang penganut Buddha 
dan tidak tahu apa-apa tentang Yesus tetapi salah satu anggota tim kami membagikan 
kesaksiannya tentang kesembuhan. Wanita ini berkata, “Ya saya menginginkannya! Saya 
ingin Yesus menyembuhkan saya. Tolong doakan saya.”Jadi anggota tim kami berdoa 
untuknya dan segera rasa sakitnya hilang. Dalam tiga atau empat minggu masalah ginjalnya 
telah sembuh dan dia tidak perlu melakukan cuci darah lagi! 
 
Dia langsung bersemangat untuk Tuhan dan sangat cepat ingin dibaptis. Sebulan kemudian, 
karena kesembuhannya, putrinya juga berpaling kepada Tuhan. Dia membaptis putrinya dan 
kemudian membaptis suaminya dan seorang tetangga. 
 
Dalam waktu sekitar tiga bulan dia sudah membaptis empat orang sehingga saudari yang 
membawanya kepada iman membantunya mendirikan jemaat rumah. Mereka sekarang 
memiliki sembilan atau sepuluh orang berlatar belakang Buddha bertemu secara teratur di 
rumahnya. 
 
Normal Baru Kami 
 
Sebagai ganti waktu khotbah hari Minggu saya sekarang kami mengadakan pelatihan, 
perayaan dan kesaksian dari pengalaman anggota kami dalam berbagi selama seminggu 
terakhir. Kami sekarang menyebut bangunan kami sebagai pusat pelatihan, bukan gereja. 
 
Sekarang 70% dari anggota kami memuridkan dan merintis jemaat rumah tangga dalam 
sepuluh tim perintisan jemaat, masing-masing dengan dua atau lebih anggota. 
 
Setengah lusin keluarga kami memimpin orang percaya baru untuk melakukan gereja di 
rumah mereka dan mahasiswa kami juga telah merintis tiga atau empat kelompok pencari. 
 
Sekarang, ketimbang saya membaptis orang di gedung kami, anggota kami secara spontan 
membaptis orang dan memberi tahu saya tentang hal itu sesudahnya. Karena kami telah 
memperlengkapi dan memberanikan mereka dengan pelatihan dan pengalaman, setidaknya 
50% dari anggota kami sekarang aktif berbagi di tempat kerja mereka. 
 



Beberapa keluarga telah berada di gereja kami selama bertahun-tahun, ingin melakukan 
sesuatu untuk Tuhan. Tetapi mereka tidak puas hanya menjalankan program-program 
gereja. Sekarang, dalam dua tahun terakhir, mereka menjadi sangat bersemangat pergi ke 
rumah orang, membawa Kabar Baik dan membaptis mereka. 
 
Baru-baru ini saya melihat pesan dari salah satu wanita kami. Dia bertemu seorang teman 
dan mulai membagikan kisah tentang Yesus. Temannya ini sangat responsif dan saudari ini 
merasa bahwa temannya akan siap untuk percaya dan dibaptis. Dia memberi tahu saya, 
“Teman ini belum pernah ke gereja. Dan dia harus bekerja pada hari Minggu untuk 
menghidupi keluarganya. Jika kita tidak melakukan Gerakan Pemuridan sebelumnya, saya 
tidak berpikir dia akan pernah berpikir tentang pergi ke gereja atau pernah berpikir tentang 
Yesus. Dia merasa karena dia tidak bisa pergi ke gereja pada hari Minggu dia tidak bisa 
menjadi pengikut Yesus.” 

 
Orang-orang gereja kami sekarang melihat hal-hal dari sudut pandang orang-orang yang 
terhilang. Mereka tidak berpikir, “Mari mengundang orang ke gereja pada hari Minggu.” 
Mereka sekarang tahu bahwa pergi ke orang lebih mengasyikkan dan itulah yang mengubah 
hidup orang. 

 
Kami sekarang meminimalkan waktu yang dihabiskan untuk menjalankan program atau 
kelompok yang berfokus secara internal. Setiap minggu di hari Minggu kami memiliki 
kesaksian tentang orang-orang yang memuridkan, berdoa untuk orang-orang, berusaha 
membagikan Injil kepada orang-orang. Kami menyebut hari Minggu waktu pelatihan. 
 
Setiap hari Minggu lainnya kami hanya memiliki pengajaran/pelatihan praktis singkat, 
memberdayakan orang untuk terus memuridkan. Kemudian kami membagi menjadi 
kelompok-kelompok kecil yang hanya terdiri dari tiga atau empat orang – pria dengan pria 
dan wanita dengan wanita. Mereka saling meminta pertanggungjawaban atas kehidupan 
pribadi mereka dan bagaimana mereka dalam memuridkan dan membagikan Injil dan 
merintis jemaat. Kemudian mereka membahas sebuah ayat Firman, berkeliling dan 
membagikan apa yang mereka dapatkan dari Firman tersebut dan saling mendoakan. 
Sekitar 80% gereja terlibat dalam kelompok semacam ini. 

 
Kemudian pada hari Minggu yang lain kami mengadakan apa yang lebih mirip dengan 
kebaktian Minggu biasa, dengan sekitar 45 menit pengajaran atau pelatihan. Kadang-kadang 
kami mengadakan pelatihan tentang cara mendoakan orang sakit. Atau bagaimana 
mengidentifikasi orang yang terbuka atau bagaimana memuridkan orang. Atau bagaimana 
menjalankan gereja rumah. Terkadang kami memiliki pengajaran tentang kehidupan Kristen, 
untuk meningkatkan kedewasaan. 
 

Faktor-Faktor Kunci dalam Kemajuan  
 

1. Saya pikir doa adalah hal yang paling penting, jika sebuah gereja ingin membuat 
keputusan ini. Si musuh (Iblis) tidak ingin kita memuridkan bagi Yesus, agar menjadi efektif. 
Dia ingin kita tinggal di empat dinding gedung gereja. Jadi sangat penting untuk berdoa dan 
benar-benar mengandalkan Roh. Kami tidak memaksa orang; kami mencoba menantang 
mereka dan kami mencoba meneladankan untuk mereka. 



 
2. Saya merasa jika gereja perlu melakukan perubahan, saya harus menjadi orang yang 
menunjukkan bahwa saya bersedia dan saya aktif dalam mengubah gaya hidup saya sendiri 
juga. Jadi saya mulai memimpin keluarga saya untuk pergi ke lingkungan kami dan berbicara 
dengan para tetangga kami. Kami hanya mengetuk pintu tetangga kami dan berkata, “Kami 
adalah pengikut Yesus, dan Dia memerintahkan kami untuk mengasihi sesama kami. Kami di 
sini hanya untuk melihat bagaimana kami dapat mengasihimu. Kami tinggal di sebelah dan 
kami hanya ingin berdoa untuk Anda sebagai cara untuk mengasihi Anda.” 

 
Saya memiliki tiga anak muda, jadi ketika mereka berlatih basket atau berlatih sepak bola, 
saya mulai melibatkan orang tua lainnya. Sementara kami duduk di sela-sela untuk 
menonton, saya akan mulai berbagi cerita Yesus. 

 
Satu hal yang benar-benar mendorong orang-orang kami dan mendorong mereka untuk 
mencoba cara baru melakukan gereja ini adalah mereka melihat apa yang saya lakukan. 
Saya bersedia melakukan hal-hal yang tidak saya lakukan sebelumnya dan keluar dari zona 
nyaman saya. Itulah sebabnya mereka mau melakukannya juga. 

 
3. Kunci penting lainnya adalah kami memuridkan sebagai keluarga, bersama anak-anak 
kami. Kami mendorong keluarga kami untuk tidak hanya meninggalkan anak-anak mereka di 
rumah dan kemudian pergi untuk memuridkan. Kami pergi bersama untuk mengunjungi 
keluarga sebagai keluarga. Itu adalah hal lainnya yang berbeda dari gereja institusional, yang 
cenderung sangat terpisah umur. 
 
Sebelumnya, kebaktian hari Minggu adalah fokus utama gereja kami. Segala sesuatu yang 
penting terjadi dalam kebaktian hari Minggu. Tetapi kami harus mengubah paradigma 
orang: mengubah pemahaman tentang pelayanan hari Minggu adalah sangat penting. 
Awalnya cukup sulit. Gagasan untuk tidak mengundang orang ke gereja pada mulanya 
tampak bagi sebagian orang sebagai bid’ah. Adalah sulit untuk mengubah kebiasaan lama 
dan pola pikir lama gereja sebagai pelayanan yang berpusat pada bangunan. 

 
Saat ini, kami memiliki: 

 
• 11 jemaat generasi 1 aktif (pertemuan jemaat rumah reguler yang terus berlangsung) 
• 38 jemaat generasi ke-2 yang aktif 
• 23 jemaat generasi ke-3 yang aktif 

  



38. Peran Gereja-Gereja yang Ada dalam sebuah Gerakan Afrika  
 

Oleh Shalom108 
 
Gereja-gereja lokal yang ada memainkan peran penting dalam Gerakan Pemuridan ini. Dari 
awal pelayanan kami, kami menggarisbawahi prinsip ini: apa pun pelayanan yang kami 
lakukan, kami memastikan gereja akan terlibat aktif dalam pelayanan kerajaan. Kadang-
kadang orang berpikir, “Jika sebuah gereja tidak tradisional, gereja itu tidak akan diterima 
oleh gereja-gereja yang ada.” Tetapi saya percaya kunci utama adalah hubungan. Kami 
mendekati para pemimpin gereja di tingkat apa pun mereka berada dan berbagi visi yang 
lebih besar: Amanat Agung. Itu lebih dari gereja lokal, lebih dari lingkungan mereka, lebih 
dari konteks langsung mereka. Jika kami berbagi dengan kasih, hubungan, dan motif 
ekspresi kerajaan yang tulus, kami menemukan bahwa gereja-gereja rela mendengarkan. 
 
Di satu daerah, kami saat ini memiliki kemitraan resmi dengan 108 kelompok masyarakat 
asli. Beberapa adalah gereja lokal dan beberapa adalah pelayanan pribumi. Sejak awal, kami 
mendekati mereka melalui percakapan informal. Kami berbicara tentang tugas yang telah 
diberikan Allah dalam Amanat Agung, dan hal itu membawa kami ke diskusi formal dengan 
siapa pun yang bertanggung jawab di gereja. Jika mereka terbuka, kami menyiapkan 
pelatihan untuk paparan awal. Itu mungkin dua hingga lima hari. Kami sangat mendorong 
mereka untuk memastikan orang yang tepat diundang. Kami berharap sekitar 20 persen 
peserta adalah pemimpin dan sekitar 80 persen adalah praktisi. Proporsi ini sangat penting. 
Jika kami hanya melatih para pemimpin, mereka sangat sibuk sehingga meskipun mereka 
memiliki hati yang baik, mereka biasanya tidak punya waktu untuk benar-benar 
menerapkan apa yang mereka pelajari. Jika kami hanya melatih para pemimpin lapangan 
atau perintis jemaat, akan sangat sulit untuk diterapkan karena para pemimpin gereja tidak 
akan mengerti apa yang perlu terjadi. Jadi kami memastikan bahwa pembuat keputusan dan 
pelaksana dilatih bersama. 
 
Kami berfokus pertama pada soal hati. Kami berbicara tentang Amanat Agung, tugas yang 
belum selesai, dan tantangan. Kemudian kami berbicara tentang peluang dan bagaimana 
kami dapat memenuhi Amanat Agung. Di situlah strategi gerakan pemuridan masuk. 
Pertanyaan terakhirnya adalah: “Apa yang akan kita lakukan bersama tentang hal ini?” 
 
Setiap kali kami melakukan pelatihan, kami berkomitmen untuk menindaklanjutinya dan 
benar-benar melibatkan para pengambil keputusan dalam pengembangan. Satu acara 
pelatihan dengan sebuah gereja bukanlah akhir. Kami ingin berjalan bersama mereka dalam 
perjalanan. Moto kami adalah: “Nyalakan, percepat, dan pertahankan gerakan pemuridan.” 
Kami tidak berhenti hanya menyalakan. Kami bekerja untuk mempercepat dan 
mempertahankan. 
 
Kami memiliki koordinator strategis dan koordinator umum yang melakukan tindak lanjut 
setelah pelatihan. Di akhir setiap pelatihan, rencana aksi disusun. Salinan diberikan kepada 

 
108 Shalom (nama samaran) adalah seorang pemimpin gerakan di Afrika, terlibat dalam pelayanan lintas 
budaya selama 24 tahun terakhir. Kerinduannya adalah untuk melihat Gerakan Kerajaan dinyalakan, 
dipercepat dan dipertahankan di antara suku-suku yang belum terjangkau di Afrika dan sekitarnya.  



setiap orang yang menerima pelatihan dan salinan untuk gereja, serta salinan untuk 
pelayanan kami. Rencana itu termasuk nama dan nomor telepon dari penghubung gereja. 
Para pemimpin kami kemudian menindaklanjuti melalui telepon -- baik secara individu 
dengan mereka yang telah mengikuti pelatihan dan dengan penghubung gereja. Setelah tiga 
bulan, kami menelepon secara resmi untuk menindaklanjuti dan mempelajari apa yang 
terjadi, berhubungan dengan rencana yang telah mereka buat. 
 
Kami kemudian melanjutkan komunikasi dengan mereka yang maju dalam melakukan 
pelayanan. Kami memastikan untuk memupuk hubungan-hubungan tersebut dan 
memberikan pelatihan, bimbingan, dan pembinaan yang dibutuhkan. Kami menghubungkan 
mereka dengan pekerja lapangan lain di daerah itu sehingga mereka memiliki jaringan untuk 
mendorong mereka. Kemudian kami mengawasi para pekerja yang menunjukkan potensi 
signifikan untuk menjadi koordinator strategis untuk daerah mereka. 
 
Ketika orang mulai menerapkan, laporan mereka dari lapangan harus melewati gereja 
mereka. Gereja harus mendukungnya dan memverifikasi apa yang terjadi. Kami tidak ingin 
melangkahi gereja lokal. Kami ingin gereja terlibat dengan pelayanan. Itu memberi gereja 
rasa memiliki dan membantu hubungan untuk tumbuh lebih kuat. 
 
Kami selalu memastikan untuk memberi update kepada para pemimpin gereja tentang 
kemajuan apa yang sedang ada. Beberapa suku yang belum terjangkau yang kemudian 
dijangkau adalah cukup sensitif. Dalam kasus-kasus itu, gereja mungkin tidak perlu atau 
ingin terlibat langsung dalam kemajuan dengan gerakan itu. Tetapi gereja akan sadar dan 
berdoa untuk pelayanan dan membantu dengan cara-cara yang tepat. Mereka juga 
mengizinkan jemaat-jemaat baru dirintis untuk beribadah dengan cara yang sesuai dengan 
konteks budaya orang percaya baru dan merasa cocok untuk orang percaya baru. 
 
Dalam proses ini, kami tidak mencoba mengubah pola pelayanan gereja-gereja yang ada, 
yang hanya akan membuat mereka merasa terancam. Gereja yang ada dapat berjalan 
seperti apa adanya. Prioritas misi kami adalah untuk menjangkau yang belum terjangkau. 
Pergeseran paradigma yang kami tuju terkait dengan suku yang belum terjangkau. Jadi kami 
menantang, melatih, dan memperlengkapi gereja untuk menjangkau yang belum 
terjangkau. Kami berkomunikasi dengan jelas bahwa pola normal gereja tidak akan secara 
efektif melibatkan suku yang belum terjangkau. Kami ingin mereka memiliki mentalitas dan 
sikap gerakan terhadap suku-suku yang belum terjangkau. 
 
Kadang-kadang mentalitas baru itu akhirnya kembali dan mengubah seluruh gereja. 
Beberapa pemimpin gereja juga menjadi praktisi dan menjadi pemimpin gerakan. Jadi 
paradigma itu terkadang berdampak langsung pada gereja lokal. Tetapi itu adalah hal 
sampingan; bukan tujuan kami. 
 
Bermitra dengan gereja-gereja yang ada merupakan unsur penting yang telah membantu 
kami mempercepat gerakan pemuridan. Kami semua berasal dari gereja-gereja itu dan 
tujuan kami adalah untuk mempengaruhi gereja-gereja lain dan memulai gereja-gereja baru. 
Jadi kami memuji Tuhan karena Dia hadir dan bekerja – di dalam dan melalui gereja-gereja 
yang ada – untuk membawa gerakan-gerakan gereja-gereja baru merintis jemaat di antara 
yang belum terjangkau. 



  



39. Model Dua Rel untuk Gereja-Gereja yang Ada untuk Menjangkau 
yang Tidak Terjangkau 

 

oleh Trevor Larsen109 & Sekumpulan Saudara-Saudara yang Berbuah110 
 
Negara kita sangat beragam. Banyak daerah tidak memiliki orang yang percaya kepada 
Kristus. Namun beberapa daerah telah memiliki gereja-gereja yang mapan. Beberapa dari 
gereja-gereja ini memiliki potensi untuk menjangkau umat Muslim. Namun, sebagian besar 
gereja di mayoritas (90 hingga 99 persen) wilayah Muslim belum menambahkan kaum 
Muslim sebagai orang percaya selama bertahun-tahun. Mereka sering takut akan reaksi jika 
ada yang percaya. Di banyak wilayah mayoritas Muslim, gereja-gereja berpegang pada 
tradisi budaya Kristen. Mereka tidak terhubung dengan orang-orang yang belum terjangkau 
di komunitas mereka. Praktik budaya dari gereja yang terlihat (“di atas tanah”), dan reaksi 
terhadapnya, membuat sulit untuk terhubung dengan umat Islam. Budaya gereja di atas 
tanah (“rel pertama”) sangat berbeda dari budaya di sekitar mereka. Hal ini meningkatkan 
hambatan sosial bagi kaum Muslim yang lapar secara rohani. Kami mengusulkan model yang 
berbeda: gereja “rel kedua.” Gereja bawah tanah ini keluar dari “stasiun” yang sama, tetapi 
bertemu dalam kelompok-kelompok kecil dan tidak mudah diketahui oleh masyarakat. 
Bisakah gereja tradisional di wilayah mayoritas Muslim memulai gereja “rel kedua” (bawah 
tanah)? Bisakah mereka memuridkan umat Muslim dalam kelompok-kelompok kecil, sambil 
juga melindungi pelayanan gereja “rel pertama”? 
 

 
 

Banyak Proyek Percontohan Mencoba Model “Dua Rel” 
 
Di wilayah Muslim KTP di negara itu, sebagian besar pertumbuhan gereja denominasi telah 
melambat atau menurun selama sepuluh tahun terakhir. Dalam sepuluh tahun yang sama 
ini, sebuah model bawah tanah dari kelompok-kelompok kecil yang berlipat ganda telah 
berkembang pesat di antara suku-suku terabaikan. 
 

 
109 Trevor Larsen adalah seorang guru, pelatih, dan peneliti. Dia menemukan sukacita dalam menemukan agen-
agen kerasulan yang telah Allah pilih dan membantu mereka memaksimalkan buah mereka melalui berbagi 
praktik-praktik yang bermanfaat dalam kelompok-kelompok saudara-pemimpin. Dia telah bermitra dengan 
agen-agen kerasulan Asia selama 20 tahun, menghasilkan banyak gerakan dalam Suku-Suku Terabaikan. 
110 Dikutip dan disarikan dari buku Focus on Fruit! Movement Case Studies & Fruitful Practices (Fokus pada 
Buah! Studi Kasus Gerakan & Praktik-Praktik Berbuah). Tersedia untuk pembelian di www.focusonfruit.org 

http://www.focusonfruit.org/


Beberapa gereja meminta kami untuk melatih mereka dalam pelipatgandaan kelompok kecil 
untuk menjangkau umat Islam, namun mereka ingin mempertahankan gereja “rel pertama” 
mereka. Kami telah mengujicobakan model “Dua Rel” di dua puluh jenis gereja di berbagai 
wilayah. Empat dari proyek percontohan ini telah menyelesaikan periode proyek 
percontohan empat tahun. Bab ini menyajikan yang pertama dari empat percobaan dengan 
model “Dua Rel.” Wawasan tambahan dan tiga percobaan lainnya dapat ditemukan dalam 
buku Focus on Fruit! (Fokus pada Buah!). Lihat catatan akhir untuk detailnya. 
 

Studi Kasus: Gereja Dua Rel Pertama Kami  
 
Zaul menyelesaikan proyek percontohan “Dua Rel” selama empat tahun di daerah Muslim 
90 persen. Daerah ini memiliki banyak Muslim KTP dan juga banyak fundamentalis. Zaul 
menjelaskan apa yang mereka pelajari dari model “Dua Rel” pertama ini. 
 

1. Seleksi Cermat akan Gereja dan Peserta Pelatihan  
 
Model yang baik membutuhkan seleksi. Kami ingin memulai dengan gereja yang 
kemungkinan berhasil, jadi kami memilih dengan hati-hati. Saya memilih Gereja A untuk 
proyek percontohan karena penatuanya itu menyatakan minat besar dalam menjembatani 
pelayanan kepada umat Islam. Gereja A adalah bagian dari denominasi dari Eropa tetapi 
telah memasukkan beberapa fitur budaya lokal. Mereka menggunakan bahasa lokal untuk 
ibadah, tetapi sebaliknya sangat mirip dengan gereja-gereja di Eropa. Lima puluh satu tahun 
setelah dimulai, gereja ini memiliki 25 keluarga yang hadir secara teratur. 
 
Saya sudah mengenal pendeta Gereja A selama bertahun-tahun. Kami memiliki banyak 
kelompok kecil yang berlipat ganda di daerah sekitar gerejanya, dimulai oleh para pekerja 
dari tim misi lokal kami. Pendeta itu menyukai buah dari pelayanan kami, dan ingin belajar 
dari kami bagaimana menjangkau umat Muslim. 
 
2. Nota Kesepakatan 
 
Ketika pendeta ini menunjukkan minat, kami mulai membahas ketentuan kemitraan kami. 
Kami menulis apa yang telah kami setujui menjadi Memo of Understanding (Nota 
Kesepakatan). Saya merasa bahwa surat perjanjian akan mengurangi kesalahpahaman dan 
membuat kesuksesan lebih mungkin. Jadi kami menandatangani Nota Kesepakatan antara 
tim misi kami dan pendeta gereja, yang menggambarkan peran kedua pihak dalam 
kemitraan. 
 
Pertama, gereja setuju untuk menyediakan sepuluh peserta pelatihan yang bersedia untuk 
“diutus” keluar untuk melayani umat Islam di komunitas. Kami membahas kriteria yang 
harus mereka gunakan untuk memilih peserta pelatihan, sehingga mereka akan lebih 
mungkin berhasil dalam pelayanan kepada umat Islam. Gereja menjanjikan lokasi pelatihan, 
anggaran untuk makanan, dan dukungan penuh dari pendeta. Pendeta juga mengundang 
beberapa pendeta dari daerah lain untuk mengikuti pelatihan. 
 
Kedua, gereja setuju bahwa arahan lapangan akan dilakukan oleh tim kami. Peran pendeta 
terhadap para peserta terbatas pada pengawasan luas. Dia setuju untuk tidak ikut campur 



dalam keputusan tim misi kami tentang pelayanan lapangan. Dia juga setuju bahwa pola 
pelayanan gereja yang ada tidak perlu diikuti oleh para peserta pelatihan dalam pelayanan 
mereka kepada umat Islam. Mereka sepakat bahwa fokus model “rel kedua” adalah pada 
orang-orang Muslim yang tidak percaya di luar gereja saat ini. Rel bawah tanah gereja bebas 
beroperasi dengan pola-pola kontekstual. 
 
Gereja sepakat bahwa buah apa pun di antara umat Islam yang berasal dari kemitraan ini 
akan disimpan terpisah dalam kelompok-kelompok kecil sebagai gereja “rel kedua.” Orang-
orang percaya baru tidak akan dicampur dengan gereja di atas tanah. Hal ini untuk 
melindungi orang-orang percaya baru dari pengaruh kebarat-baratan serta untuk 
melindungi mereka dari serangan balik terhadap gereja dari kaum fundamentalis. 
 
Ketiga, kami, tim misi, setuju untuk memberikan pelatihan untuk jangka waktu satu tahun. 
Kami berjanji untuk memberikan pelatihan dan bimbingan kepada mereka yang aktif dalam 
pelayanan. Saya setuju untuk memfasilitasi pelatihan. Kami menyediakan anggaran untuk 
materi pelatihan. Kami juga sepakat untuk memberikan pembinaan selama empat tahun, 
untuk peserta pelatihan yang paling aktif. 
 
Keempat, kami, tim misi, sepakat untuk menyediakan persentase dana agar gereja bawah 
tanah dapat melakukan pelayanan pengembangan komunitas selama tahun pertama. Kami 
mengintegrasikan pekerjaan pengembangan komunitas kami dengan model kami dalam 
melipatgandakan kelompok-kelompok kecil yang percaya. Gereja setuju untuk menyediakan 
biaya hidup atau perjalanan dari pekerja lapangan, serta persentase untuk anggaran 
pengembangan komunitas. 
 
Kelima, laporan akan dibuat setiap tiga bulan. Ini akan mencakup keuangan, buah 
pelayanan, dan pengembangan karakter para peserta pelatihan. 
 
Persahabatan jangka panjang saya dengan pendeta memungkinkan kemitraan ini untuk 
dimulai dan memperkuatnya. Kedua jalur itu dirancang untuk menghasilkan dua gereja 
terpisah yang akan terlihat sangat berbeda, tetapi memiliki kepemimpinan yang sama. 
Gereja setuju bahwa peserta pelatihan akan memberikan data tentang buah mereka kepada 
saya sebagai fasilitator, dan bahwa gereja tidak akan ikut campur. Sebagai fasilitator, saya 
setuju untuk memberikan ringkasan data buah kepada para pemimpin gereja. Mereka, pada 
gilirannya, setuju bahwa mereka tidak akan mempublikasikan data ke gereja atau 
melaporkannya di komunitas mereka. 
 
3. Tahun Pertama: Pelatihan dan Penyaringan Peserta  
 
Selama tahun pertama, kami memberikan pelatihan yang terdiri dari enam belas topik. Hal 
ini dilakukan selama satu hari penuh pelatihan setiap minggu. Saya setuju bahwa setengah 
dari topik pelatihan akan menumbuhkan gereja “Rel 1.” Hal ini membantu mereka melihat 
bahwa kami ingin melayani gereja di atas tanah. Tetapi prioritas saya adalah bagian lain dari 
topik pelatihan – yang dirancang untuk melengkapi kelompok “Rel 2.” Hal ini memfokuskan 
melayani kaum Muslim di luar gereja dan memuridkan mereka diam-diam dalam kelompok-
kelompok kecil. 
 



Tahun pelatihan awal dari pelatihan difokuskan pada karakter dan delapan keterampilan 
dasar kepemimpinan. Salah satu keterampilan ini adalah “Manajemen Telur.” Inilah yang 
kami sebut laporan kami menggunakan lingkaran (seperti telur) untuk menunjukkan 
pelipatgandaan kelompok kecil. Kami mengelola berdasarkan buah, bukan aktivitas. Di 
lapangan, kami ingin mencari pekerja yang menggunakan berbagai strategi dan taktik. 
Tetapi kami terutama ingin mengevaluasi buah yang dihasilkan oleh kegiatan mereka. Jadi 
kami menjelaskan kepada pekerja lapangan tanda-tanda kemajuan. Setelah mereka 
menyetujui tanda-tanda itu, kami melakukan evaluasi bersama secara berkala. 
 
 

 
 
Kedelapan keterampilan dasar ini penting bagi pekerja lapangan yang menjangkau umat 
Islam. Pada setiap evaluasi, kami ingin mengetahui peserta pelatihan mana yang 
menerapkan delapan keterampilan. Peserta pelatihan aktif mulai muncul sebagai orang-
orang yang menerapkan keterampilan-keterampilan ini. Jika keterampilan-keterampilan itu 
tidak diterapkan, mengapa begitu? Kami mengawasi para peserta pelatihan, memotivasi 
mereka, dan mengevaluasi mereka berdasarkan delapan keterampilan ini. 
 
Dari 50 orang dewasa di gereja, 26 dilatih untuk kedua rel dengan enam belas topik 
pelatihan. Setelah beberapa bulan, hanya 10 peserta yang merasa Tuhan memanggil mereka 
untuk menjangkau dan memuridkan kaum Muslim di luar gereja. Sepuluh orang ini (sekitar 
20 persen dari anggota gereja dewasa) memilih diri sendiri untuk memuridkan kaum 
Muslim. 
Selama evaluasi triwulanan kami, kami melihat bahwa enam dari 10 ini memilih untuk terus 
melayani di dalam gereja (Rel 1). Mereka fokus melakukan pelayanan gereja, melatih 
anggotanya, dan berhubungan dengan gereja-gereja lain. Hanya empat dari 10 yang aktif 
menjangkau kaum Muslim. Beberapa pelatih mungkin menjadi putus asa pada saat ini, 
tetapi keempat orang ini mewakili delapan persen dari gereja, yang merupakan persentase 
tinggi bagi banyak gereja. Keempatnya menunjukkan panggilan khusus untuk memuridkan 
kaum Muslim di populasi mayoritas. 
 
4. Tahun Dua hingga Empat: Pembinaan dan Dukungan untuk Pekerja Lapangan yang 
Muncul 
 



Kami hanya membimbing empat orang yang aktif dalam pelayanan. Pendampingan keempat 
orang ini dilakukan oleh orang-orang percaya dalam kelompok-kelompok kecil generasi 
ketiga di bawah tim misi kami. Mereka adalah kaum Muslim yang percaya dan yang tinggal 
dekat. 
 
Keempatnya diutus untuk melayani umat Islam di daerah terdekat. Mereka masing-masing 
memilih daerah tempat mereka ingin merintis, dalam jarak 25 hingga 30 kilometer dari 
gereja. Gereja yang terdiri dari 25 keluarga ini mulai mendukung keempat keluarga ini yang 
mendedikasikan diri mereka untuk pelayanan Muslim. Di luar persembahan mereka sendiri, 
anggota gereja melakukan ini dengan mengumpulkan dana dari donor-donor di luar gereja. 
Mereka menghubungi mantan anggota gereja yang telah pindah ke kota-kota dan yang 
sekarang memiliki pendapatan yang lebih tinggi.  
 
Kami memfokuskan pembinaan kami pada keempat orang ini. Kunci dalam pelayanan ini 
bukanlah pelatihan awal, karena kebanyakan orang lupa pelatihan mereka sebelum mereka 
dapat menerapkannya. Pelatihan awal berfungsi sebagai filter untuk menemukan orang-
orang yang dipanggil untuk melakukan pelayanan lapangan aktif kepada umat Islam. Kunci 
untuk pembinaan menuju keberhasilan adalah dialog rutin antara mentor dan orang-orang 
yang aktif dalam pelayanan. Mentor mendiskusikan dengan peserta pelatihan apa yang 
mereka hadapi di lapangan. Mereka juga meninjau “Praktik-Praktik Berbuah” yang dibahas 
dalam pelatihan, dan membantu orang-orang lapangan yang aktif untuk menerapkan pokok-
pokok pelatihan ini dalam konteks mereka. Banyak orang membutuhkan pembinaan reguler 
untuk menerapkan pelatihan mereka dengan lebih baik di lapangan. 
 
Terinspirasi oleh komitmen keempat orang ini, gereja meningkatkan komitmen mereka 
terhadap proyek “Dua Rel” ini. Mereka sepakat untuk menyediakan keempat orang ini dana 
untuk pelayanan pengembangan komunitas. Pengembangan komunitas adalah cara penting 
untuk mencintai umat Islam yang berpenghasilan rendah. Hal ini memberi penginjil akses 
sosial untuk dapat memulai kelompok kecil. Kami menghabiskan banyak waktu untuk 
membahas masalah keamanan dengan gereja dan empat orang lapangan aktif. Hal ini 
membantu semua menjadi lebih bijaksana. 
 

5. Banyak Buah dalam Empat Tahun 
 
Sekarang, setelah empat tahun, buah pelayanan yang diprakarsai oleh empat anggota gereja 
ini telah menjangkau sekitar 500 orang percaya. Buah ini di gereja “Rel 2” bawah tanah 
(dalam kelompok kecil) jauh lebih besar daripada 50 orang dewasa di gereja “Rel 1” di atas 
tanah (di sebuah gedung). 
 
Mereka telah mengembangkan kelompok-kelompok pemuridan kecil di mana umat Islam 
telah datang kepada iman. Mereka pada gilirannya juga telah memulai dan memimpin 
kelompok-kelompok kecil Muslim lainnya yang telah beriman. Pendeta telah menyimpan 
berita tentang buah sukacita ini dengan sangat baik.  
 
6. Hambatan yang Dihadapi, dan Visi Ditegaskan Kembali 
 



Keempat pekerja lapangan ini kini menjadi pengawas banyak buah di empat daerah. Baru-
baru ini saya bertemu dengan mereka dan pendeta baru dari gereja di atas tanah. Kami 
membahas apa yang harus dilakukan jika keadaan darurat muncul karena konflik dengan 
meningkatnya jumlah fundamentalis yang dipengaruhi oleh ISIS. Kami sepakat bahwa orang 
percaya kami dalam kelompok kecil akan mencoba untuk menangani masalah tanpa 
menyebutkan hubungan mereka dengan kelompok kecil lainnya. Tetapi jika masalahnya 
sangat sulit dan orang lain harus dikorbankan, mereka setuju untuk “mengorbankan” gereja 
di atas tanah dengan merujuk hubungan mereka. Hal ini adalah komitmen yang luar biasa di 
negara di mana banyak gereja tidak ingin menjangkau umat Islam untuk menghindari 
membahayakan gereja mereka. Dengan mengorbankan gereja di atas tanah, risikonya akan 
terbatas pada gereja, dan tidak akan melibatkan jumlah orang percaya yang jauh lebih besar 
di gereja “rel 2” bawah tanah. Gereja yang terdaftar mungkin menerima perlindungan 
hukum, sedangkan gereja bawah tanah tidak. 
 
Jadi sebisa mungkin, kelompok-kelompok kecil akan menangani setiap konflik sebagai “sel 
independen,” agar tidak membahayakan orang lain. Keempat pemimpin lapangan akan 
melatih orang-orang percaya biasa dalam kelompok-kelompok kecil untuk menangani 
berbagai hal dengan cara ini. Mereka tidak akan diidentifikasi sebagai anggota gereja (Rel 1). 
Hal ini akan membantu menjaga mereka dari bahaya. Pendeta gereja yang lebih muda yang 
menggantikan yang lebih tua setuju untuk mengambil risiko ini, untuk melindungi gereja 
bawah tanah. 
 
Kami jujur dengan gereja-gereja yang kami latih dalam model “Dua Rel” ini. Mereka perlu 
melihat tidak hanya manfaat tetapi juga risiko dari pelayanan untuk umat Islam ini. Gereja-
gereja yang kami latih harus setuju untuk merahasiakan laporan kami. Laporan kami tidak 
dapat dibagikan dengan anggota gereja mereka atau orang Kristen lainnya. Karena hal ini, 
kami dengan cermat memilih gereja mana yang kami latih dan anggota mana yang kami 
bimbing. 
 
Kami memiliki tantangan keamanan dalam pendekatan dua jalur ini, tetapi tantangan 
terbesar kami adalah serangan dari beberapa pemimpin gereja. Mereka mengkritik kami, 
dengan asumsi kami tidak akan merawat domba jika mereka tidak pergi ke gedung gereja. 
Namun kami melatih sejumlah penatua atas setiap kelompok, untuk menggembalakan 
domba. Kami meminta agar setiap pemimpin kelompok kecil memelihara lingkungan saling 
peduli antara anggota kelompok kecil, sehingga mereka saling memperhatikan. Beberapa 
pemimpin gereja juga mengkritik kami karena tidak melaporkan buah kami kepada polisi, 
yang akan memberikan status resmi sebagai gereja. Namun kami tidak peduli dengan status 
resmi. Sebaliknya kami fokus pada pendewasaan tubuh orang-orang percaya sehingga 
mereka menjadi seperti gereja yang kita lihat dalam Perjanjian Baru. Gereja-gereja itu tidak 
memiliki status resmi, tetapi tumbuh secara organik dan alkitabiah. Ini adalah visi kami. 
 
 

Model Dua Rel ini memiliki tiga kunci: 
 
1) menggunakan pelatihan sebagai filter untuk menemukan sejumlah kecil orang yang 
dipilih dengan baik; 



2) menegosiasikan kondisi sehat sebelumnya dengan gereja untuk mengembangkan orang-
orang ini, sehingga gereja tidak ikut campur sementara mereka mengadopsi paradigma 
pelayanan baru; 
3) memberikan dukungan pembinaan berkelanjutan kepada mereka yang memasuki 
pelayanan kepada umat Islam. 
  



Cara Intansi-instansi dapat Terlibat 
 

Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua suku 
bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya." (Matius 24:14, terjemahan editor) 

  



40. Sebuah Transisi Instansi: Dari Perintisan Jemaat ke Gerakan 
Pemuridan  

 
Oleh Aila Tasse111 

 
Pada Agustus 1989 saya mulai melayani di antara beberapa kelompok Muslim di Kenya 
Utara, dan pada tahun 1992 saya mulai melakukan penjangkauan ke daerah yang lebih luas. 
Pada 1994-98 saya mulai meneliti suku-suku yang belum terjangkau (STA), dan LifeWay 
Mission menjadi terorganisasi sebagai instansi misi asli pada tahun 1996. 
 
Sekitar waktu itu kelompok kami bertumbuh secara signifikan. Ada orang-orang yang 
bergabung yang dapat berbicara bahasa lokal dari sejumlah besar suku yang ingin kami 
jangkau. Ada juga anggota kelompok suku-suku yang belum terjangkau menjangkau dan 
melayani sebagai bagian dari pelayanan kami. Jadi saya mendirikan sebuah sekolah misi 
kecil, dan mulai mengajar mereka. Saya pergi ke seminari sehingga saya membuat pelatihan 
sendiri untuk mereka dari apa yang saya pelajari. Kami melatih orang-orang muda dan 
mengirim mereka kembali ke daerah asal mereka. Mereka adalah orang-orang di garis 
depan, menjangkau orang-orang dan memimpin gereja-gereja. 
 
Titik balik yang besar terjadi pada tahun 1998, ketika saya mulai menerapkan visi saya yang 
lebih besar. Saya memberikan tugas kepada orang-orang lokal yang saya latih. Saya berkata, 
“Hal terbaik adalah jika kita menemukan orang-orang dari komunitas lokal.” Jadi mereka 
pergi selama sebulan, mulai menjangkau orang-orang, dan menemukan pemimpin kunci 
dalam bulan itu. Ketika mereka kembali, mereka membawa para pemimpin itu ke pusat 
pelatihan kami. Kami melatih para pemimpin kunci itu selama dua bulan, kemudian 
mengirim mereka sebagai calon pemimpin untuk strategi tersebut. Para pekerja yang 
semula terhubung dengan mereka tetap sebagai pembina. Saya tidak benar-benar 
mempelajari hal-hal ini sebelumnya; saya mencoba-coba hal-hal saat kami berjalan. Kami 
melihat sesuatu terjadi, tetapi tidak memiliki bahan untuk dipelajari. Jadi sebagian besar 
pelayanan dan program kami keluar dari kebutuhan yang saya lihat di lapangan. Saya 
mengajar banyak hal yang kemudian berubah menjadi GPJ. 
 

Mempertimbangkan Paradigma Baru 
 
Antara tahun 2002 dan 2005 saya mulai mendengar tentang Gerakan Perintisan Jemaat. 
Tetapi pada saat itu saya belum melakukan kontak dengan pelatihan yang melibatkan para 
pemimpin GPJ Afrika lainnya. Misi kami telah menyentuh semua suku yang belum 
terjangkau di wilayah fokus kami, tetapi kami tidak memiliki sesuatu seperti gerakan. Saya 
telah menulis disertasi tentang perintisan jemaat dan membaca semua jenis buku tentang 
soal tersebut, termasuk buku Gerakan Perintisan Jemaat oleh David Garrison. Tetapi 
tantangan besar bagi pemikiran saya datang pada 2005. 
 

 
111 Dr. Aila Tasse adalah pendiri dan direktur Lifeway Mission International (www.lifewaymi.org), sebuah 
pelayanan yang telah bekerja di antara suku-suku yang belum terjangkau selama lebih dari 25 tahun. Aila 
melatih dan membina DMM di Afrika dan seluruh dunia. Dia adalah bagian dari Jaringan GPJ Afrika Timur dan 
Koordinator Regional New Generations untuk Afrika Timur. 

http://www.lifewaymi.org/


Saya bertemu dengan seorang saudara laki-laki Afrika Barat yang sedang memulai pelatihan, 
dan pelatih utamanya adalah David Watson. Saat itulah saya mulai benar-benar bergulat 
dengan ide gerakan. Tetapi saya mengalami kesulitan dengan apa yang dikatakan David 
Watson. Dia mengatakan kepada saya, “Anda perlu melakukan ini dan itu,” berdasarkan apa 
yang berhasil di India di antara umat Hindu. 
 
Saya berkata, “Anda belum pernah menjadi seorang Muslim. Saya seorang percaya yang 
berlatar belakang Muslim dan saya sudah memiliki pengalaman dan hasil kerja di kalangan 
Muslim Afrika. Hal-hal mungkin tidak terjadi dengan cara yang sama dalam konteks ini.” 
Hambatan besar saya adalah saya ingin mempertahankan pelayanan saya sendiri. Saya 
merasa berhasil dalam merintis jemaat di kalangan umat Islam. Jadi saya menentang 
ajarannya. 
 
Tetapi hal yang paling penting bagi saya adalah, “Bagaimana saya akan menyelesaikan tugas 
di antara suku-suku ini jika tidak melalui sesuatu seperti GPJ?” Tuhan telah mengatakan 
kepada saya “Lipat gandakan dirimu ke dalam kehidupan banyak orang.” Dan Dia 
memperluas visi saya dari hanya suku-suku di daerah asal saya, ke sebuah visi untuk 
menjangkau seluruh Afrika Timur. Saya tidak tahu akan seperti apa itu, tetapi saya tahu 
Tuhan telah berbicara kepada saya tentang hal itu. Hal itu memulai perjalanan serius saya ke 
dalam gerakan. Saya merasa tugas itu lebih penting daripada metode. Saya menginginkan 
apa pun yang akan membantu melakukan tugas dalam waktu paling singkat, dengan cara 
alkitabiah yang memuliakan Allah. Saya merasa siap untuk sesuatu yang radikal – seperti 
orang yang menjual segalanya untuk membeli ladang yang berisi harta karun tersembunyi. 
Bagaimanapun juga, saya ingin melakukan hal terbaik untuk kemuliaan Tuhan di antara 
suku-suku yang belum terjangkau. 
 
Sekitar tahun 2005 saya mulai berbicara tentang GPJ dan mengatur untuk menjangkau STA. 
Saya memiliki kerinduan untuk misi perbatasan, dan saya ingin menanam lebih banyak 
jemaat. Saya sudah melakukan banyak hal yang bisa disebut DNA GPJ, dan pelatihan 2005 
memberi saya lebih banyak alat dan koneksi. 
 
Awalnya, saya tidak fokus. Tetapi selama beberapa tahun berikutnya saya mulai 
menerapkan prinsip-prinsip GPJ dan melakukan pelatihan dengan Dave Hunt. Dia 
memainkan peran besar dengan melatih saya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. 
Dia memberi saya banyak dorongan dalam perjalanan saya. Tanpa tahu banyak, saya 
menginvestasikan energi saya dalam menerapkan prinsip-prinsip GPJ ketimbang berdebat 
tentangnya, dan mulai membuahkan hasil. Saya menemukan sebagian besar prinsip-prinsip 
GPJ dalam Alkitab. Kami mulai mengalami GPJ dan melatih dan mengutus orang. Ketika saya 
terus belajar tentang gerakan, strategi menjadi sangat jelas bagi saya. Dan gerakan itu mulai 
lepas landas pada awal 2007. 
 
Satu perubahan besar terjadi ketika saya mulai melihat gereja secara berbeda, bertanya: 
“Apa itu gereja?” Sebelumnya saya ingin gereja menjadi seperti suatu hal tertentu, yang 
tidak terlalu bisa menghasilkan. Sekarang saya menjadi serius dalam menerapkan pola 
jemaat yang lebih sederhana, yang jauh lebih bisa direproduksi. 
 
Dua faktor kunci lainnya mengubah pemikiran saya: 



 
1. membantu orang menemukan kebenaran (ketimbang seseorang yang 
mengatakannya kepada mereka) dan 
2. ketaatan sebagai pola pemuridan yang normal. 

 
Saya melihat perbedaan radikal yang dapat dilakukan terhadap pelayanan yang akan 
berlipat ganda dengan cepat. 
 

Pergeseran Paradigma dalam Misi LifeWay  
 

Karena perubahan ini terjadi dalam pikiran saya sendiri, saya tidak mendorong siapa pun di 
LifeWay untuk bergerak menuju GPJ. Saya fokus pada satu pertanyaan besar: “Bagaimana 
kita bisa menyelesaikan tugas yang tersisa? Kami telah melihat beberapa jemaat dirintis, 
tetapi akankah metode-metode kita saat ini mencapai tujuan kita? Apakah Tuhan 
memanggil kita ke metode tertentu atau untuk menyelesaikan tugas kita – Amanat Agung?” 
Saya percaya Tuhan dapat menggunakan metode apa pun yang Dia inginkan. Kita perlu 
memperhatikan dan melihat metode apa yang Dia sedang gunakan untuk secara serius 
menggerakkan kita menuju tujuan. Yesus memerintahkan kita: “Jadikanlah murid-murid, 
dan ajarlah mereka untuk taat.” Itulah inti Amanat Agung. Inilah yang membuat Amanat 
Agung itu Agung. Kecuali kita benar-benar memuridkan, kita tidak bisa menyebut Amanat 
Agung itu Agung. Jadi metode apa pun yang kita gunakan, itu harus sangat efektif dalam 
membuat murid yang taat. 
 
Saya mulai memberikan visi kepada rekan kerja saya. Saya mulai memimpin dari depan, 
menunjukkan hal-hal dan mengubah hal-hal secara perlahan. Saya mulai menunjukkan 
kepada mereka praktik dan prinsip, bukan memaksakannya. Saya ingin mereka memahami 
visi daripada saya memberi tekanan pada mereka. Saya memberi mereka teladan saya 
dengan merintis kelompok-kelompok yang berlipatganda. Saya membuka Alkitab dan mulai 
menunjukkan kepada mereka prinsip-prinsip Alkitab. Ketika ketaatan menjadi gaya hidup 
kami, itu membantu orang-orang untuk mengerti. Menjadi jelas bagi kami bahwa inilah jalan 
yang harus ditempuh. Saya tidak menerapkan tekanan organisasi atau menjalankan otoritas 
untuk membawa perubahan. Itu bukan proses atasan ke bawahan. Beberapa pekerja kami 
belajar sejak dini dan mulai menerapkan prinsip-prinsip GPJ; yang lain lebih lambat. Bagi 
mereka yang bergerak lebih lambat, kami berkata, “Mari kita berjalan dengan kesabaran 
dan bertahap.” 
 
Proses itu dimulai pada 2005 dan berlanjut selama beberapa tahun. Pada Oktober 2007, 
kami melakukan perubahan total sebagai sebuah organisasi. Kami mengklarifikasi bahwa 
tujuan kami tidak hanya menjangkau suku-suku yang belum terjangkau, tetapi juga 
mengkatalisasi gerakan-gerakan Kerajaan. Misi Lifeway telah dimulai dengan visi 
pertumbuhan Kerajaan di Kenya Utara. Kuncinya adalah melibatkan suku-suku yang belum 
terjangkau dan menjangkau mereka dengan Injil. 
 
Sekarang menjadi jelas bahwa pekerjaan kami tidak hanya melibatkan STA dengan Injil, 
tetapi memfasilitasi dan mengkatalisasi gerakan-gerakan Kerajaan di antara mereka. Fokus 
kami masih menjangkau STA, tetapi sekarang kami melakukannya melalui DMM (Gerakan 
Pemuridan – istilah yang sekarang paling sering kami gunakan, untuk menekankan bahwa 



fokus kami adalah memuridkan). Oktober 2007 adalah titik balik bagi semua tim kami. Kami 
mengubah pernyataan misi kami, detail kemitraan kami, jaringan dan kolaborasi kami. 
 
Kami sekarang secara eksplisit bertujuan untuk memuridkan yang berlipat ganda dan 
menjadi jemaat-jemaat yang berlipat ganda. Gerakan Pemuridan membantu kami 
menyelesaikan tugas yang telah diberikan Yesus kepada kami. Kami tidak fokus pada suatu 
metode. Tetapi jika DMM membantu kami mencapai tujuan kami, kami tidak perlu 
berdebat. Kami bertujuan untuk gerakan Kerajaan di antara STA, untuk menyelesaikan 
bagian kami dari Amanat Agung di wilayah yang dipercayakan Tuhan kepada kami. Pada 
2007 kami menggunakan istilah “GPJ.” Dan kunci GPJ adalah memuridkan. Jadi sejak saat itu 
kami telah menekankan memuridkan – membawa umat Islam di Afrika Timur untuk menjadi 
murid-murid Yesus yang taat. 
 

Tantangan dalam Transisi 
 
Tidak semua orang setuju dengan perubahan pendekatan kami. Beberapa orang merasa apa 
yang kami lakukan adalah dangkal, karena tidak fokus pada bangunan gereja atau program 
yang terjadi di gedung itu. Beberapa orang Kristen dari latar belakang gereja historis berpikir 
kami tidak cukup fokus pada gereja sebagai institusi. Beberapa pemimpin dari latar belakang 
teologis merasa kami menentang tradisi yang telah dipelihara gereja selama bertahun-
tahun. Beberapa orang yang bekerja di kota merasa takut bahwa pendekatan pemuridan 
tidak akan berhasil untuk menjangkau masyarakat perkotaan. 
 
Kami telah belajar dari David Watson deskripsi gereja gajah vs gereja kelinci, yang oleh 
sebagian orang dianggap terlalu kritis terhadap gereja tradisional. Beberapa orang menuduh 
kami hanya belajar hal-hal dari orang Amerika, yang tidak akan berfungsi di Afrika. Dan 
beberapa pekerja hanya tidak ingin berubah; mereka menyukai apa yang sudah mereka 
lakukan. Mereka berkata, “LifeWay sedang bertumbuh dan kami asli. Tuhan telah 
membantu kami mengatasi semua jenis tantangan. Mengapa kami harus mengubah arah?” 
Pekerja lain takut kehilangan sesuatu. Mereka pikir mungkin ini akan menjadi pintu 
belakang untuk memperkenalkan sesuatu yang tidak mereka sukai. 
 
Saya membutuhkan banyak kesabaran pada waktu itu karena tidak semua orang melihat 
hal-hal seperti yang saya lihat. Saya sudah pernah menentang David Watson dan beradu 
pendapat. Saya sudah pernah marah dengan Dave Hunt ketika dia melatih saya melalui 
langkah-langkah eksperimental saya dengan menerapkan prinsip-prinsip GPJ. Yang lain 
masih bergulat melalui paradigma sementara saya bergerak maju dengannya. Salah satu 
pemimpin terbaik saya sangat menentang model baru. Dia tidak mengerti mengapa kami 
harus melakukannya. 
 
Ketika kami mulai beralih ke pendekatan GPJ pada tahun 2005, kami memiliki sekitar 48 
misionaris, yang bekerja di dua negara Afrika Timur. Dua puluh empat dari mereka melayani 
sebagai perintis jemaat penuh waktu; yang lain melayani sebagai perintis jemaat 
bivokasional katalitik. Pada 2007, ketika kami melakukan perubahan, sebuah denominasi 
datang dan mengambil 13 pekerja kami, dari daerah di mana gerakan sedang berkembang 
pesat. Mereka memberi para pekerja itu gaji dan posisi yang baik. Saya kehilangan dua 
orang terbaik saya, yang sangat menyakitkan. Suatu hal yang juga mengecilkan hati adalah 



bahwa dalam dua tahun, pekerjaan di daerah yang sebelumnya berbuah menjadi berhenti. 
Tahun-tahun 2008-2010 cukup mengecewakan karena kami kehilangan beberapa orang 
terbaik kami selama masa transisi. 
 

Buah Sejak Transisi 
 
Karena kami beralih ke GPJ (DMM), kami telah mulai berfokus pada Kerajaan Allah daripada 
pelayanan kami. Kami tidak lagi berpikir dalam hal nama kami atau apa “milikku” (visi saya, 
pelayanan saya, dll.) Ini adalah Kerajaan Allah dan pekerjaan-Nya. Seraya kami mengatalisasi 
gerakan, kami bergerak menjauh dari kebutuhan kami, dan sebaliknya melihat Kerajaan 
maju. Tuhan telah membawa pertumbuhan yang luar biasa dalam beberapa tahun terakhir. 
Dari awal kami di Kenya, kami sekarang mengkatalisasi DMM di 11 negara di Afrika Timur. 
 
Sejak 2005, hampir 9.000 jemaat baru telah dirintis di wilayah Afrika Timur. Di salah satu 
negara itu, gerakan ini telah menjangkau hingga 16 generasi jemaat yang merintis jemaat-
jemaat. Di negara lain, pekerjaan di antara berbagai suku telah mencapai 6, 7, dan hingga 9 
generasi. Tuhan telah memampukan kami untuk melibatkan lebih dari 90 suku dan sembilan 
kelompok afinitas perkotaan di wilayah ini. Kami kagum dengan pekerjaan-Nya dalam 
melahirkan ribuan jemaat baru dan ratusan ribu pengikut baru Kristus. 
 
Kami telah melibatkan semua STA dalam visi awal saya dan melangkah lebih jauh dari itu. 
Kami sekarang berbicara tentang menjangkau 300 suku yang belum terjangkau sesuai 
dengan Proyek Joshua. Kami bekerja setiap hari, negara demi negara: berdoa dan 
menemukan siapa yang paling sedikit dijangkau dan paling sedikit terlibat. 
 
DMM bukan hanya salah satu dari banyak program kami; itu adalah hal utama, di tengah 
semua yang kami lakukan. Baik itu pelayanan belas kasihan, pengembangan kepemimpinan, 
atau melayani gereja, DMM selalu ada di pusat. Jika ada yang tidak mengarah ke DMM, 
kami tidak melakukannya. 
 
Prioritas kami mencakup menjangkau area-area baru dan tidak terlibat, sambil 
mempertahankan pelayanan yang ada. Kami terus merintis, melipatgandakan, dan 
mempertahankan gerakan. Sebelum memulai pelayanan di daerah baru, kami melakukan 
penelitian dan doa berjalan, saat kami mencari Tuhan untuk pintu-pintu yang terbuka. 
Untuk mempertahankan pelayanan, kami mengadakan konsultasi strategis DMM setiap 
empat bulan. Para pemimpin negara dari seluruh Afrika Timur menghadiri pertemuan itu 
untuk dorongan dan diperlengkapi terus menerus.  

  
 Kunci-Kunci yang Telah Mendukung Kami dan Membawa Buah  
 

1. Doa benar-benar menjadi sumber daya terbesar saya. 
2. Tetap di dalam Firman Tuhan sepanjang waktu. Apa yang saya lakukan adalah 

berkelanjutan jika didasarkan pada Firman Tuhan. 
3. Mengembangkan pemimpin. Tuhan benar-benar membantu saya dengan hal ini dan 

membuatnya jelas: ini bukan tentang saya. 



4. Saya selalu bertujuan untuk mempribumikan pelayanan kami. Masyarakat lokal 
harus memilikinya. Jika mereka memilikinya, risikonya bagi saya lebih sedikit karena 
itu milik mereka. 

5. Jaringan dan kolaborasi dengan orang-orang yang melakukan hal yang sama. Selama 
Tuhan membantu kami memuridkan, tidak masalah siapa namanya dalam 
pelayanan. Kami tidak khawatir tentang hal itu. Kami memanfaatkan setiap 
kesempatan untuk menyumbangkan apa yang telah kami pelajari tentang 
pemuridan. Karena yang paling penting adalah menyelesaikan tugas yang telah 
diberikan Yesus kepada kita. 

 
Kami melihat Tuhan menggunakan orang lain dan kelompok lain, dan kami senang bermitra 
dan berkolaborasi dengan mereka. Kita perlu bekerja bersama dengan Tubuh Kristus, untuk 
belajar dari orang lain dan untuk membagikan apa yang telah kami pelajari. Kami memuji 
Tuhan karena telah memimpin kami, dan banyak cara Dia memajukan Kerajaan-Nya di 
antara suku-suku yang belum terjangkau melalui Gerakan Pemuridan.  
  



41. Sebuah Badan Misi Menemukan Praktik-Praktik Gerakan yang 
Berbuah 

  
Oleh Doug Lucas112,113 

 

Pendahuluan  
 
Organisasi misi kami diluncurkan pada tahun 1978 dengan tujuan mulia: Mengutus banyak 
misionaris untuk melayani di antara suku-suku yang belum terjangkau. Pada 1990-an, terima 
kasih kepada pemikir yang cermat seperti Dr. Ralph Winter, kami mempertajam fokus kami 
pada suku-suku yang belum terjangkau. Tujuan kami tidak lagi hanya menghitung pekerja, 
tetapi di samping itu, jumlah suku yang belum terjangkau yang dilibatkan. Kami dengan hati-
hati melatih semua pekerja kami dalam pembelajaran bahasa dan pengenalan dengan 
penduduk setempat. Kami menekankan perintisan jemaat. Kami berharap dan berdoa agar, 
begitu setiap tim pekerja terlibat dengan suku-suku itu, para pekerja itu hanya perlu satu 
tahun atau lebih untuk merintis setiap jemaat baru. Kami sepenuhnya mengantisipasi 
bahwa akan memakan waktu lebih lama, tentu saja, untuk melatih sekelompok pemimpin-
pemimpin baru. 
 
Beberapa waktu setelah tahun 2000, berkat para peneliti seperti Dr. David Garrison, kami 
mulai menetapkan tujuan untuk gerakan perintisan jemaat (GPJ). Dalam “versi ketiga” 
organisasi kami ini, kami memperhatikan bahwa “gereja-gereja basis” kami terkadang tetap 
berada di basis saja. Sebaliknya, dalam kitab Kisah Para Rasul, para murid melakukan lebih 
dari membangun satu jemaat baru di setiap wilayah atau negara. Tuhan “menambah jumlah 
mereka.” Karena itu, kami mulai mendesak pekerja kami untuk merintis jemaat yang akan 
merintis jemaat. Proses penetapan tujuan kami dimulai dengan tidak hanya mengukur 
jemaat yang dirintis, tetapi juga jemaat-jemaat yang merintis jemaat-jemaat baru.  
 
Pada 2010, kami terlibat dalam sedikit revolusi. Saya bahkan tidak yakin harus menyebutnya 
apa tetapi, karena tidak ada istilah yang lebih baik, kami akan menyebutnya pemikiran 
gerakan pemuridan (DMM). Perbedaannya mungkin tampak halus pada awalnya. Pada 
kenyataannya, itu sangat kabur bagi saya pada awalnya juga. Namun begitu dipahami, 
hasilnya cukup mendalam. 
 
 

 
112 Diedit dari artikel “Discovering the Fruitful Practices of Movements” (“Menemukan Praktik-Praktik Gerakan 
yang Berbuah”), awalnya diterbitkan dalam edisi November-Desember 2017 di Mission Frontiers, 
www.missionfrontiers.org, hlm. 6-11. 
113 Pada tahun 1978, Tuhan memanggil Doug Lucas, seorang siswa di sekolah Alkitab, untuk membuat sebuah 
pertemuan doa di kamar asrama – dan pertemuan doa itu menjadi asal-usul Team Expansion. Sejak saat itu, 
Doug telah melayani sebagai misionaris (di Uruguay dan kemudian di Uni Soviet/Ukraina) dan Pendiri/Presiden 
organisasi global ini (pelajari lebih lanjut di www.TeamExpansion.org). Berbasis di Louisville, KY, AS, Doug 
memiliki gelar S1 dalam Alkitab, S2 dalam Misi, MBA, dan S3 di bidang Administrasi Bisnis. Pada tahun 1995, ia 
membuat email/buletin web mingguan www.Brigada.org untuk memberikan sumber daya, motivasi, dan tren 
dalam misi global. Dia bersemangat tentang melipatgandakan murid. Untuk itu, ia dan seorang rekannya telah 
meluncurkan situs web pelatihan di www.MoreDisciples.com dan www.MissionsU.com. 



 
Praktik-Praktik yang Berbuah  

 
Terlepas dari pendapat Anda tentang praktik DMM, semangat dan energi yang dihasilkan 
oleh pemikiran DMM sulit untuk dilewatkan. Sementara pelatihan-pelatihan sebelumnya 
berfokus pada taktik dan strategi, DMM pada awalnya terlalu sederhana untuk dipahami 
oleh pikiran saya. Salah satu prinsip utama, seperti yang diartikulasikan oleh pelatih DMM 
Curtis Sergeant, adalah untuk “menjadi murid yang layak dilipatgandakan.” (Bukankah itu 
seperti Yesus yang memberkati sistem praktik yang berfokus pada perubahan dari dalamke 
luar?) David Garrison telah mengidentifikasi doa yang luar biasa sebagai yang pertama dari 
beberapa faktor penting dalam meluncurkan gerakan perintisan jemaat. Tetapi untuk 
beberapa alasan, kami membutuhkan satu dekade atau lebih untuk memahami bahwa doa 
yang luar biasa ini harus dimulai di dalam diri kami sebagai pekerja daripada dalam 
beberapa infrastruktur atau kampanye. Dengan kata lain, untuk mengubah dunia, kita harus 
mengubah diri kita sendiri. 
 
Upaya awal kami dalam meluncurkan gerakan sangat dipengaruhi oleh praktik bisnis 
Amerika seperti perencanaan strategis. Sekarang, rasanya hampir terlalu sederhana untuk 
memberi tahu seorang pekerja baru bahwa ia perlu memperoleh “kerinduan untuk 
menceritakan kisah Tuhan.” Saya kira kita semua ingin pekerjaan kita taktis dan strategis. 
Mungkin entah bagaimana kita harus berpikir itu membuat kita terlihat lebih pintar. Melatih 
pekerja untuk melakukan doa berjalan dan memfasilitasi “tiga pertiga kelompok” 
tampaknya terlalu ... mudah. (Waktu kelompok bersama-sama terdiri dari tiga unsur 
sederhana: 1. Melihat ke belakang – untuk mengevaluasi dan merayakan ketaatan kepada 
Allah, dan mengingat kembali visi. 2. Melihat ke atas – untuk melihat apa yang Allah ingin 
memberikan kepada mereka dalam kelompok penemuan minggu itu. 3. Meihat ke depan – 
untuk menentukan bagaimana menaati Tuhan dan meneruskan apa yang telah mereka 
pelajari melalui mempraktikkannya dan menetapkan tujuan dalam doa.) 
 
Praktik lain yang pertama kali dijelaskan oleh Garrison dalam bukunya yang terkenal, 
Gerakan Perintisan Jemaat, bahkan lebih sulit untuk dipahami. Godaan kami ketika orang 
percaya baru mulai menghadapi penganiayaan adalah untuk menyingkirkan mereka dari 
konteksnya. Beberapa orang menyebut praktik ini sebagai ekstraksi. Tidak peduli apa 
namanya, itu adalah respon pertama dari hati manusia. Masalahnya adalah – begitu kami 
menyingkirkan orang percaya dari konteksnya, momentumnya berhenti. Tidak hanya orang 
percaya baru ini tidak lagi dapat menjangkau rumah tangganya (oikos), tetapi juga, api dan 
energi hilang. Entah bagaimana, dengan cara-cara yang tidak kami pahami, Allah tampaknya 
memberkati mereka yang dianiaya. Dan hasilnya luar biasa. 
 
Tampaknya aneh untuk menyoroti ketaatan dan akuntabilitas sebagai praktik inti dari 
meluncurkan gerakan. Bukankah kita sudah percaya pada ketaatan selama ini? Ya, tetapi 
entah bagaimana kita mulai menyamakan ketaatan dengan (kebanyakan) belajar tentang 
Yesus ... ketimbang berfokus pada melakukan apa yang Dia perintahkan kita untuk lakukan. 
Adalah baik untuk mengukur kehadiran di gereja. Tetapi bahkan lebih baik untuk 
mengetahui bagaimana mengukur apakah orang-orang yang hadir benar-benar melakukan 
sesuatu tentang iman mereka atau tidak. Sekali lagi, menunjuk kembali pada ajaran inti 
Curtis Sergeant, “Adalah berkat untuk mengikuti Yesus. Adalah berkat yang luar biasa untuk 



membawa orang lain ke dalam hubungan dengan Yesus. Adalah berkat yang lebih besar 
untuk merintis sebuah komunitas rohani baru. Tetapi berkat yang terbesar adalah 
memperlengkapi orang lain untuk merintis komunitas-komunitas rohani baru.” Selama 
beberapa dekade, organisasi kami berfokus untuk membawa orang lain ke dalam hubungan 
dengan Yesus, kemudian kami berfokus pada pengajaran konsep-konsep Alkitab kepada 
mereka, hampir menyamakan kerohanian dengan konsep-konsep yang diketahui. Tetapi 
Yesus tidak menginginkan orang yang hanya tahu banyak hal. Dia mengatakan kepada 
mereka bahwa jika mereka mengasihi-Nya, maka mereka akan melakukan perintah-Nya. 
 
Salah satu praktik paling sulit untuk dipahami adalah pembelajaran berbasis penemuan. 
Mungkin itu sangat sulit karena itu sangat mudah. Para kritikus cepat menuduh praktisi 
DMM terlalu menyederhanakan Injil. Lagipula, bukankah seharusnya orang percaya baru 
menerima pelatihan mendalam sebelum kita mempercayakan pelayanan menceritakan 
kisah Yesus kepada mereka? Tetapi kebenaran sebenarnya sudah sangat jelas selama 
berabad-abad. Berapa lama Yesus mengenal orang yang dirasuki roh jahat (Markus 5:1-20) 
sebelum Dia mengirimnya kembali ke rumahnya (oikos) untuk memberi tahu mereka berapa 
banyak yang telah Tuhan lakukan untuknya? Mungkin paling lama setengah hari. Wah. Kita 
sudah terlalu banyak memikirkan ini. Dan pria di Markus 5 ini ternyata mengubah sejarah 
untuk daerah asalnya di Dekapolis. 
 
Hal-hal itu pada dasarnya adalah unsur inti. “Menjadi murid yang layak dilipatgandakan,” 
semangat untuk menceritakan kisah Tuhan, berdoa bagi mereka yang dianiaya (tetapi tidak 
mengekstraksinya), ketaatan, dan pembelajaran berbasis penemuan. Kebenarannya adalah 
sekarang bisa memakan waktu sedikitnya 20 jam atau lebih untuk melatih seorang murid 
untuk mulai melipatgandakan murid. 20 jam. 
 

Buah 
 
Sebenarnya bagaimana proses DMM ini berlangsung dan apa yang kami minta anggota tim 
kami lakukan setiap hari? Kami mengajari mereka cara berpindah ke daerah baru, belajar 
bahasa dan budaya, banyak berdoa, dan hidup dengan cara yang “rohani secara terbuka,” 
sementara memenuhi kebutuhan yang dirasakan di masyarakat. Pekerja kami berusaha 
menjadi murid yang layak dilipatgandakan, mengantisipasi bahwa seseorang (pencari 
kebenaran) akan memperhatikan. Kami memperkenalkan “orang-orang terbuka” ini pada 
kisah-kisah tentang Yesus dan kehidupan-Nya. Kami dapat menyebutkan sebuah ayat di 
mana Yesus mengajar tentang kejujuran dan menjelaskan bahwa, untuk alasan ini, kami 
mengembalikan sejumlah kecil uang yang banyak orang anggap remeh. Kemudian kami 
bertanya apakah orang itu menyukai ide itu. Jika orang tersebut merespons secara positif, 
kami bertanya apakah orang tersebut ingin mendengar lebih banyak ajaran Yesus. 
 
Orang-orang yang mengatakan “ya” untuk pertanyaan-pertanyaan semacam ini adalah yang 
paling penting bagi kami. Mereka adalah apa yang oleh beberapa pelatih disebut “orang 
damai,” mengingatkan kembali pada kata-kata Yesus dalam Lukas 10, ketika mengutus 72 
murid. Pekerja kami memulai kelompok-kelompok tiga pertiga dengan pihak-pihak yang 
tertarik ini. Dalam studi itu, para pekerja kami hanya memperkenalkan cerita baru dari 
Alkitab, lalu mengajukan pertanyaan seperti, “Apa yang Anda sukai dari perikop ini? Apa 
yang tampak sulit? Apa yang diajarkan perikop ini tentang Allah? Apa yang perikop ini 



ajarkan kepada kita tentang manusia? Jika kita percaya ayat ini dari Allah, bagaimana kita 
harus taat? Kepada siapa Anda akan membagikan ayat ini sebelum kita bertemu lagi? 
Kepada siapa Anda akan menceritakan kisah Allah atau kesaksian Anda sendiri?” 
 
Mereka yang mencari kebenaran ingin bertemu kembali. Mereka adalah orang-orang yang 
kita ingin/perlu menginvestasikan waktu kita. Kami mengulangi proses ini sampai “orang-
orang damai” kami yang baru menjadi orang percaya, kemudian menjadi murid, kemudian 
menjadi pemimpin kelompok sendiri. Dengan menggunakan pendekatan sederhana ini, 
pekerja kami berharap untuk merintis kelompok yang berlipat ganda. Hal ini berhasil di 
negara-negara berkembang, dan juga berhasil di AS. 
 
Dalam satu ladang, tim kami bekerja selama sekitar 15 tahun untuk mendirikan jemaat basis 
pertama. Kemudian dengan memperkenalkan prinsip-prinsip DMM, mereka berkembang 
menjadi tujuh kelompok dalam 12 bulan ke depan. Di ladang lain (tanah Muslim), tim kami 
berjuang selama 10 tahun tanpa hasil. Setelah mulai menerapkan prinsip-prinsip DMM, 
mereka meluncurkan lima kelompok baru (dan beberapa pembaptisan) dalam tahun 
pertama. Di ladang lain, pekerja kami bahkan tidak yakin bagaimana memulai selama lima 
tahun pertama. Setelah menerapkan praktik DMM sederhana, dalam 17 bulan ke depan, 
mereka melihat 112 kelompok dimulai dengan lebih dari 750 orang hadir setiap minggu. 
Selama 17 bulan itu, 481 dari pengikut baru itu dibaptis, dan banyak dari mereka sudah 
memuridkan orang lain. 
 
Sekarang, beberapa tahun kemudian, di ladang itu ada kelompok-kelompok berlipat ganda 
selama 16 generasi (kelompok aslinya memiliki cicit-cicit rohani [hingga generasi ke-16]). 
Gerakan ini telah berkembang ke titik bahwa pada akhir 2017, 3.434 orang bertemu dalam 
kelompok-kelompok ini. Selama Mei 2018, 316 orang menyerahkan hidup mereka kepada 
Kristus dan dibaptis, sehingga jumlah orang yang ditambahkan pada awal 2018 menjadi 
1.254. Juga selama Mei 2018, 84 kelompok baru bangkit, sehingga total 293 kelompok 
sejauh ini selama 2018. 
 
Secara keseluruhan, para pekerja kami di seluruh dunia telah melihat peningkatan besar 
dalam buah sejak beralih ke praktik DMM. (Lihat grafik yang menyertai.) Selama 2018, Allah 
membangkitkan 1.549 jemaat sederhana baru, dengan 5.546 baptisan, dan kehadiran 
gabungan semua jemaat (pada akhir 2018) menjadi 41.191 jiwa. Tuhan sedang bekerja 
melalui 278 misionaris Tim Ekspansi di sekitar 40 negara. 
 



 
 

Transisi 
 
Dalam beberapa tahun terakhir, kami telah mendengar beberapa cerita horor tentang 
transisi ke model DMM dari pendekatan tradisional, “proklamasi” (atau attraksi). Beberapa 
lembaga seperti kami telah melaporkan bahwa ketika mereka berubah ke pendekatan 
DMM, mereka kehilangan 30 atau 40% dari personel mereka. Tampaknya, beberapa orang 
tidak suka berubah. Terima kasih hanya kepada Tuhan di atas, kami tidak pernah mengalami 
hal semacam itu. Berikut adalah beberapa faktor yang mungkin membantu kami – tetapi 
perlu diingat [kami tidak tahu pasti], faktor-faktor ini hanya tebakan, dan masalah bisa 
muncul kapan saja. 
 

• Dari awal kami, organisasi kami selalu menghargai inovasi. Salah satu dari tujuh 
Gairah Besar kami adalah, "Ketekunan kreatif dan strategis hingga hasil tercapai.” 

• Kami telah mendorong “doa luar biasa” sejak awal juga. Publikasi pertama kami 
adalah kalender doa untuk ladang pertama kami. Tulisan Garrison semakin 
memperkuat kesepakatan itu. Jadi ketika praktik-praktik DMM datang, praktik 
tersebut tampak sesuai secara budaya karena sudah menjadi bagian dari DNA kami. 

• Sulit untuk menyangkal buahnya. Pertama, kami memperhatikannya dalam studi 
kasus yang kami lihat dan dalam kisah yang diceritakan oleh para pelatih. Tetapi 
kemudian, beberapa tim adopsi awal kami mengalami panen serupa. Bagaimana 
kami bisa berdebat dengan berkat Tuhan atas pelayanan mereka? 

• Beberapa pemimpin senior kami dengan cepat menerima praktik DMM. Namun, 
saya tidak ada di antara mereka. Saya tidak menentang. Tetapi pada awalnya saya 
mengalami kesulitan untuk memahaminya. Pelatihan itu tampaknya terlalu “kabur.” 
Hingga saya memecahnya menjadi langkah-langkah praktis dan kecil akhirnya saya 
bisa melihatnya sebagai sesuatu yang bisa dilakukan. (Lihat hasilnya di 
www.MoreDisciples.com.) 



• Kami sengaja memutuskan untuk tidak terburu-buru dalam transisi ini. Kami 
memberi mereka waktu – sebenarnya, bertahun-tahun. Begitu mereka melihat buah 
di antara rekan-rekan mereka, menjadi lebih mudah bagi mereka untuk transisi. 

• Cerita-cerita membantu meringankan lompatan ke pola baru. Kami mengubah nama 
orang dan tempat – tetapi memberi banyak ilustrasi untuk menyampaikan 
kenyataan. Beberapa cerita adalah kabar baik, sementara yang lain cukup serius. 

• Para pemimpin senior dengan lembut dan rendah hati mencontoh perilaku saya 
(ketua mereka). Tetapi untuk penyelarasan sepenuhnya, saya harus terlibat secara 
pribadi. Saya tidak bisa mengajarkannya begitu saja. Saya harus melakukannya. 

 
Jika organisasi atau gereja Anda mempertimbangkan untuk beralih ke prinsip-prinsip DMM, 
cobalah satu atau lebih dari opsi ini: 

• Dengarkan podcast dan baca entri blog di www.MoreDisciples.com. 

• Ambil kelompok “uji coba” melalui materi pelatihan Zume di www.ZumeProject.com. 
(Zume dan MoreDisciples tidak dikenai biaya.) 

• Baca Stubborn Perseverance (Perjuangan tak Kenal Henti - [sudah diterbitkan dalam 
Bahasa Indonesia]) oleh James Nyman dan Robby Butler. 

• Baca T4T: A Re-Revolution Discipleship (T4T: Sebuah Pemuridan Re-Revolusi), oleh 
Steve Smith dan Ying Kai. 

• Baca Miraculous Movements (Gerakan Allah pada Masa Kini - [sudah diterbitkan 
dalam Bahasa Indonesia]) oleh Jeffrey Quester. 

• Baca The Kingdom Unleashed: How Ordinary People Launch Disciple-Making 
Movements Around the World (Kerajaan yang Dilepaskan: Bagaimana Orang Biasa 
Meluncurkan Gerakan Pemuridan di Seluruh Dunia) oleh Jerry Trousdale dan Glenn 
Sunshine. 

 
Jangan ragu untuk menghubungi Tim Ekspansi untuk informasi lebih lanjut tentang 
perjalanan kami - www.teamexpansion.org. 
  



42. Mengubah Organisasi dari Misi Rutin ke Meluncurkan Gerakan: 
Mengikuti Panggilan Tuhan untuk Memuridkan Semua Ethnē 

 
Oleh S. Kent Parks, Ph.D.114 

 
Organisasi kami (awalnya bernama Mission to Unreached Peoples (Misi untuk Suku-Suku 
Terabaikan)), didirikan pada tahun 1981, dulunya menggunakan pendekatan misi yang khas 
bagi banyak orang pada waktu itu. Kegiatan pelayanan termasuk membantu para pengungsi, 
memberikan pelatihan baca-tulis, mengajar di perguruan tinggi, melayani mereka yang 
berada dalam pelacuran, dll. Keberhasilan ditentukan oleh jumlah misionaris yang diutus 
daripada oleh apa yang dihasilkan oleh para misionaris itu. 
 
Pada tahun 2007, Dewan Direksi dan pemimpin lapangan merasa dibimbing untuk menjadi 
lebih strategis dan mencari seseorang untuk memimpin perubahan itu. Proses perubahan 
utama memakan waktu lima tahun – dan sedang berlangsung terus sampai hari ini. Pada 
tahun 2010, agensi kami secara resmi menerima panggilan Tuhan untuk menjadi sebuah 
organisasi yang berfokus pada memperlengkapi orang-orang (baik di BEYOND maupun 
secara global) untuk mengatalisasi gerakan. Kami mengundang semua orang di organisasi 
untuk menjadi bagian dari tim katalis gerakan tetapi tidak mengharuskan setiap orang untuk 
berubah – dan semua personil baru bergabung di bawah pola baru. Setelah 10 tahun 
transisi, semua orang di organisasi sekarang menjadi bagian dari tim katalis Gerakan 
Perintisan Jemaat (GPJ). Fokus penuh kami adalah pada mengkatalisasi gerakan yang 
menghasilkan sejumlah besar murid yang menghasilkan murid dan menghasilkan jemaat, 
dan dalam transformasi seluruh kelompok dan masyarakat. 
 
Perubahan itu sulit, tidak peduli seberapa baik dilakukan dan tidak peduli seberapa penuh 
semua personel berpartisipasi dalam proses perubahan. Bagi kami, partisipasi termasuk 
beberapa pertemuan di mana disajikan ketidakadilan global, pola-pola alkitabiah, dan 
informasi dari gerakan-gerakan modern. Dalam setiap pertemuan ini, personel lapangan 
memutuskan bahwa fokus pada gerakan adalah jalan ke depan. Namun banyak yang 
mengalami kesulitan ketika implementasi aktual dari pendekatan semacam itu menjadi 
jelas. Banyak yang tidak mau mengesampingkan pendekatan yang baik namun tradisional 
yang tidak melipatgandakan murid. Banyak yang tidak mengantisipasi perubahan apa yang 
dibutuhkan. Dalam tujuh sampai delapan tahun pertama, kami kehilangan dua pertiga dari 
misionaris kami – beberapa karena gesekan misionaris normal tetapi banyak yang tidak mau 
menerima pendekatan baru, meskipun mereka masih memiliki pilihan untuk melanjutkan 
dalam upaya misi tradisional apa pun yang mereka pilih. 
 
Hebatnya, bahkan dengan jumlah yang berkurang kami menjadi lebih efektif secara 
eksponensial. Dalam enam tahun implementasi (2013-2018), Tuhan menggunakan BEYOND 

 
114 Kent Parks adalah pemimpin misi dan pembicara yang terhubung secara global, Presiden dan CEO BEYOND 
(www.beyond.org). Dia telah memimpin BEYOND sejak 2008. Dia dan istrinya Erika, (Direktur Pelatihan 
Beyond), melayani 20 tahun sebagai misionaris di Asia Tenggara, di mana mereka fokus untuk menjangkau 
seluruh Suku Muslim yang Tak Terjangkau (STA). Dia juga menjabat sebagai Co-Fasilitator untuk Ethne Global 
UPG Initiative (www.ethne.net). Sebelum pelayanan misi, Kent melayani sebagai gembala selama tujuh tahun 
dan sebagai profesor seminari, dan ia memiliki gelar Ph.D. dalam strategi misi. 



untuk bermitra dengan banyak tim lokal dalam meluncurkan lebih dari 57.000 jemaat baru 
dan melihat sekitar 500.000 murid baru dibaptis! Kami melakukannya dengan berfokus pada 
tujuan-tujuan baru kami, komitmen teguh untuk mengubah apa pun yang membuat kami 
tidak mencapai tujuan-tujuan itu, dan komitmen yang kuat untuk akuntabilitas bersama. 
Personil yang masih ada diperlengkapi untuk membuat murid yang berlipat ganda, jemaat 
yang berlipat ganda, dan pemimpin yang berlipat ganda.  
 
Mengubah dari misi rutin ke fokus pada melipatgandakan murid, pemimpin, jemaat dan 
gerakan membutuhkan tekad yang besar, kerja keras, dan kemauan untuk membayar harga. 
Namun, kecuali terjadi perubahan, tubuh global Kristus akan terus gagal menaati perintah 
Yesus untuk menjadikan murid di antara semua ethnē. 
 
Langkah-langkah Kunci dalam Proses Kami Termasuk: 
 
Menghadapi Realitas: Pemimpin bertanggung jawab untuk membantu organisasi mereka 
menghadapi kenyataan. Kenyataan sulit yang kami hadapi adalah bahwa upaya misi 
tradisional kehilangan landasan secara global terlepas dari beberapa dekade penekanan 
pada menjangkau Suku yang Belum Terjangkau. Pada awal 1980-an, sekitar 1,1 miliar orang 
tidak memiliki akses untuk mendengar atau melihat Kabar Baik Yesus di tempat mereka 
sendiri. Pada 2007, jumlah itu telah meningkat menjadi sekitar 1,8 miliar orang. 
 
Dewan Direksi dan para pemimpin lapangan kami terkejut ketika mereka mendengar 
informasi yang tajam tentang tidak memadainya pendekatan misi tradisional. Mereka 
terkejut bahwa hanya sebagian kecil misionaris global dan dana misi yang difokuskan untuk 
menjangkau 30% dunia yang tidak memiliki akses ke Injil. Faktanya, sebagian besar dana 
misi Kristen dan personel difokuskan pada suku-suku yang “dikristenkan” yang memiliki 
persentase orang percaya dan banyak sumber daya Kristen yang signifikan. Kami menjadi 
bersedia untuk memeriksa perubahan apa yang diperlukan untuk mengatasi ketidakadilan 
yang sangat besar ini dan untuk memberikan semua fokus kami untuk menjangkau mereka 
yang belum pernah mendengar kabar baik tentang Yesus. 
 
Menyelaraskan Semua Menuju Visi Akhir: Visi akhir kami haruslah visi yang benar-benar 
memengaruhi realitas global. Matius 24:14; Matius 28:16-20; Wahyu 5:9 dan Wahyu 7:9 
dengan jelas menggambarkan visi akhir Yesus. Upaya misi apa pun yang tidak berkontribusi 
secara substansial dalam memuridkan semua ethnē (tidak hanya sebagian) harus dibuang. 
Setiap upaya harus efektif dan selaras untuk bergerak menuju visi akhir. Seperti yang 
dikatakan salah seorang pemimpin Ethnē (jaringan global yang berfokus pada STA), kita 
harus menyadari bahwa Gerakan Perintisan Jemaat di antara yang terhilang bukan hanya 
satu strategi lain. Sebaliknya kita harus mempertimbangkan bagaimana berbagai spesialisasi 
misi --- penerjemahan, seni-ethno, pemuda, olahraga, bisnis, doa, dll. --- masing-masing 
dapat berkontribusi pada gerakan-gerakan di antara suku-suku yang belum terjangkau. 
 
Menentukan Strategi Misi untuk Mencapai Visi Akhir: Kami menjadi bersedia untuk 
memeriksa kembali definisi misi kami dalam terang ketidakadilan orang yang tidak pernah 
memiliki kesempatan pertama mereka untuk mendengar tentang Yesus. Definisi lama 
adalah campuran berbagai kegiatan yang didefinisikan sebagai misi. Seperti banyak 
organisasi, agensi ini terutama mengukur aktivitas (mis. jumlah misionaris yang diutus, jenis 



pelayanan yang dimulai, uang yang disumbangkan, dll.) daripada hasilnya. Bahkan, beberapa 
pemimpin merasa bahwa kita tidak boleh mencoba mengukur hasilnya. Mereka percaya: 
“Kita harus setia dan menyerahkan hasilnya kepada Allah” – terlepas dari kenyataan bahwa 
kitab Kisah Para Rasul sering menggambarkan hasil yang diukur. 
 
Dewan Direksi dan para pemimpin lapangan kami mempelajari model misi Yesus (seperti 
yang terlihat khususnya dalam Lukas 8, 9 dan 10). Yesus memerintahkan para pengikut-Nya 
untuk memuridkan semua ethnē. Yesus berjanji bahwa kabar baik Kerajaan ini akan 
diberitakan di seluruh dunia sebagai kesaksian pengorbanan bagi semua ethnē dan baru 
pada saat itulah akhirnya akan tiba. Yesus berjanji akan membangun ekklēsia-Nya (gereja). 
Ekklēsia-Nya akan melakukan banyak hal, termasuk memberi makan orang miskin, 
membantu para janda dan anak yatim, menyembuhkan orang sakit dalam nama Yesus, dan 
membuat murid yang juga berlipat ganda.  
 
Kepemimpinan kolektif kami menyadari bahwa model Yesus dapat direproduksi, terukur, 
dan multiplikatif. Hal itu bisa melebihi pertumbuhan populasi. Itu bisa melahirkan puluhan 
ribu orang percaya di ribuan gereja yang akan memenuhi jutaan kebutuhan. Kepemimpinan 
kami sepakat untuk berubah. 
 
Menyetujui dan Berkomitmen pada Visi dan Misi Baru: Sehubungan dengan keputusan ini 
untuk fokus pada hasil visi akhir, Dewan Direksi dan pemimpin lapangan sekarang siap untuk 
mendefinisikan Visi dan Misi115 kami yang diberikan Tuhan. Pernyataan Visi kami menjadi 
untuk “melihat semua suku yang belum terjangkau dijangkau” dan “perintah Yesus untuk 
memuridkan semua suku terpenuhi.” Pernyataan Misi-Nya bagi kami menjadi untuk 
mengkatalisasi “Gerakan Perintisan Jemaat untuk mengubah suku-suku yang belum 
terjangkau.” 
 
Kami percaya Tuhan telah menyediakan beberapa model utama dari proses gerakan 
pemuridan yang semuanya telah menghasilkan Gerakan Perintisan Jemaat. Kami sebagai 
organisasi berkomitmen untuk menggunakan berbagai model ini dan memadukan aspek-
aspek terbaik dari masing-masing model. Personil kami memiliki kebebasan untuk 
memeriksa dan beradaptasi dari berbagai pendekatan ini, termasuk tetapi tidak terbatas 
pada T4T (Pelatihan untuk Pelatih), Gerakan Pemuridan (dikenal dengan proses 
Pembelajaran Alkitab dengan Metode Penemuan), 4 Ladang, dll. 
 
Menyelaraskan Setiap Bagian Organisasi dengan Visi dan Misi: Visi dan Misi yang baru 
membutuhkan perubahan besar dalam organisasi. Pola-pola lama, yang telah dibangun 
untuk memenuhi tujuan organisasi yang lama, diubah, diperbarui atau dihapus. Beberapa 
perubahan besar yang diperlukan termasuk: 

 
1. Dewan Direksi beralih dari Dewan Pengurus (membuat banyak keputusan sehari-

hari) menjadi Dewan Pengatur. Mereka sekarang menetapkan arah dan meminta 
pertanggungjawaban CEO (dan tim kepemimpinan global) untuk memenuhi misi 
baru. Perubahan ini memungkinkan CEO, para pemimpin eksekutif lainnya, dan para 

 
115 Pernyataan visi mendefinisikan di mana kelompok akan berada ketika pekerjaan yang diberikan Tuhan 
dilakukan. Pernyataan misi mendefinisikan metode yang telah Allah berikan dalam organisasi. 



pemimpin lapangan untuk bergerak lebih cepat dan efektif dalam membuat banyak 
perubahan lainnya. 
 

2. Kami menyelaraskan kembali struktur dan tim lapangan. Visi kami adalah 
memuridkan semua ethnē dan sub-segmen mereka. Jadi kami pindah dari struktur 
negara ke membangun tim Blok Afinitas yang berfokus pada semua keluarga suku di 
Blok Afinitas, tidak peduli di negara mana mereka tinggal. Dengan struktur ini, 
kepemimpinan lapangan dapat berfokus pada strategi daripada manajemen rutin 
personil lapangan. 
 

3. Kami berkomitmen pada keseimbangan radikal untuk menjadi organisasi yang 
“dipimpin oleh visi” dan bukannya “yang didorong oleh lapangan” atau “yang 
dikendalikan dari pusat.” Organisasi yang digerakkan oleh lapangan (dipimpin 
terutama oleh para pemimpin lapangan) dapat kehilangan pandangan terhadap 
gambaran global dan perubahan besar yang diperlukan. Organisasi yang 
dikendalikan dari pusat mungkin tidak dapat bergerak dengan cepat dan berinovasi 
secara efektif karena pembuat keputusan utama melayani terlalu jauh dari titik 
tindakan. Organisasi yang dipimpin oleh visi berupaya menyeimbangkan inisiatif-
inisiatif utama yang dibutuhkan oleh strategi global dengan fleksibilitas untuk 
berinovasi dengan baik dan cepat oleh tim yang paling dekat dengan setiap situasi. 
 
Komitmen kami terhadap kepemimpinan bersama sangat kuat. Kami berusaha 
mengukur semua yang kami lakukan dengan apakah itu sejalan dengan Visi dan Misi. 
Keputusan-keputusan berbeda diberikan kepada atau dibagikan oleh pemimpin yang 
berbeda. Semua saling bertanggung jawab atas keputusan yang menjadi tanggung 
jawab mereka. 
 

4. Personel lapangan diperlengkapi kembali. Tim pusatdan tim lapangan kami ditata 
ulang untuk menyelaraskan dengan visi baru. Para pemimpin global kami dan para 
pemimpin lapangan kami kemudian menghabiskan beberapa bulan berdoa dan 
bertemu untuk mendefinisikan bersama Nilai-Nilai Inti kami (budaya organisasi kami) 
untuk memenuhi panggilan ini. Setelah itu, Tuhan memberikan identitas baru 
kepada organisasi kami. 
 
Dengan kata lain, Tuhan pertama-tama menuntun kami untuk mengizinkan-Nya 
mengubah konsep utama atau “mesin” organisasi secara total. Dia kemudian 
membawa kami ke nama baru yang akan menekankan panggilan baru-Nya bagi kami. 
Melalui berbagai ayat, termasuk Efesus 3:20, Tuhan berjanji untuk melakukan jauh 
melampaui semua yang dapat kami minta atau bayangkan. Dengan demikian, 
identitas baru BEYOND [Melampaui] muncul. 
 

5. Kami membangun kembali setiap proses untuk selaras dengan dan menopang Visi 
dan Misi. Upaya-upaya memperlengkapi dirancang untuk menjadi sederhana, dalam 
dan segera dapat direproduksi untuk misionaris tambahan dan murid-murid baru. 
Kami mengembangkan model kesehatan anggota proaktif untuk menggantikan 
model kepedulian anggota [member care] yang lebih pasif yang mengharuskan para 
ahli untuk menyediakan sebagian besar kepedulian. Upaya-upaya kesehatan anggota 



berfokus pada memperlengkapi pekerja agar sehat dan mereproduksi kesehatan di 
dalam diri mereka sendiri dan di dalam tim mereka. 
 
Kami telah mendesain ulang semua proses memperlengkapi untuk menjadi berbasis 
ketaatan. Semua misionaris baru diwajibkan untuk memenuhi persyaratan116 Fase 1. 
Fase 1 memperlengkapi melibatkan belajar untuk membuat murid-murid yang 
berlipat ganda dalam pengaturan rumah mereka sebelum penerimaan ke organisasi. 
Dalam Fase 2, mereka dibimbing oleh pemimpin lapangan atau tim yang 
berpengalaman dengan GPJ sambil belajar membuat murid-murid yang bereproduksi 
dalam lingkungan lintas budaya. 
 

6. Semua personil lapangan dalam organisasi adalah bagian dari tim katalis gerakan. 
Penekanan ini menggabungkan banyak karunia rohani ke dalam “kelompok 
apostolik” pekerja yang bersama-sama akan meluncurkan gerakan perintisan jemaat.  
 

7. Kami juga memprioritaskan membantu tim, gereja atau organisasi non-BEYOND di 
dunia yang memerlukan pertolongan menjadi katalis gerakan. Komitmen terhadap 
kolaborasi global ini berasal dari keyakinan inti kami bahwa Allah telah memanggil 
Tubuh-Nya untuk memenuhi Amanat Agung bersama-sama. Karena itu kami 
berkomitmen untuk membagikan sumber daya apa pun yang mungkin untuk 
membantu umat Allah memenuhi panggilan ini. Munculnya inisiatif 2414 global, di 
mana kami dengan penuh semangat berpartisipasi, mempercepat kerangka waktu 
kami karena urgensi tujuan 2025 yang diberikan Tuhan. 

 
 
 
Beberapa Hal yang Organisasi Kami Pelajari tentang sebuah Proses Perubahan adalah 
sebagai berikut:  

 
1. Melakukan kerja keras perubahan dapat membawa hasil yang eksponensial. Dari 

2013 (ketika implementasi dimulai) hingga 2018, lebih dari 57.000 jemaat telah 
diluncurkan, jumlah pemimpin yang hampir sama dengan jumlah jemaat 
diperlengkapi, dan sekitar 500.000 murid baru yang dibaptis (yang juga membuat 
murid baru) telah bergabung dengan Tubuh Kristus. 
 

2. Perubahan itu sulit, tidak peduli seberapa baik proses diimplementasikan. Sementara 
kesalahan dilakukan, banyak dari proses yang kami ikuti sangat baik. 
 

3. Mengesampingkan pola-pola dan tradisi misi adalah sangat sulit, bahkan ketika 
model Yesus terbukti lebih efektif dan terlihat dalam gerakan-gerakan saat ini. Kami 
terkejut bahwa banyak misionaris bahkan tidak mempertimbangkan paradigma ini 
yang akan membuat mereka lebih efektif. 
 

 
116 Untuk penjelasan lebih lanjut tentang fase memperlengkapi, lihat “A Global Transformation of Missionary 
Training (Transformasi Global Pelatihan Misionaris)” oleh Chris McBride, dalam edisi November-Desember 
2018 dari Mission Frontiers. 



4. Kami perlu membuat pilihan sulit untuk mengubah pemimpin (baik pemimpin 
lapangan dan pemimpin staf pusat) lebih cepat daripada nanti jika para pemimpin itu 
tidak mau atau tidak mampu membantu memimpin perubahan. Memperpanjang 
perubahan hanya menambah kesulitan bagi tim dan bagi pemimpin itu. 
 

5. Semua kepemimpinan kunci harus bersatu, benar-benar fokus, dan tidak 
menghalangi upaya-upaya untuk mencapai tujuan akhir, agar perubahan dapat 
bergerak maju dengan baik. 
 

6. Meluncurkan gerakan, terutama di antara Suku-Suku yang Belum Terjangkau, akan 
meminta setiap orang di organisasi untuk bersedia menderita demi Yesus. Yesus, 
para rasul, dan gereja mula-mula menderita untuk memajukan kerajaan Allah. Kita 
tidak boleh membiarkan gerak maju terhalang oleh rasa takut, keraguan, atau puas 
dengan apa yang paling mudah disetujui semua orang. 
 

7. Penderitaan apa pun adalah layak untuk melihat kelompok-kelompok “penurut” 
(“murid”) yang berlipat ganda belajar untuk mengasihi dan menaati Yesus dan 
Firman-Nya. Mereka menjadi ekklesia sejati yang memberi makan orang miskin di 
lingkungan mereka, membebaskan perempuan dari penindasan seksual, membantu 
para janda, dan mengasihi musuh-musuh mereka. Mereka menjadi perwujudan lokal 
kerajaan Kristus dalam budaya mereka. Mereka bergabung dalam membuat murid-
murid yang berlipat ganda yang membantu memenuhi Amanat Agung. 

 
 
 
 
Mengapa berubah? Untuk lebih taat kepada Yesus. Untuk menghasilkan buah, banyak buah 
dan lebih banyak buah (lih. Yoh 15). Untuk melihat kehidupan dan seluruh masyarakat 
berubah. 
 
Perubahan itu sulit. Tetapi itu sepadan dengan upaya untuk melihat gerakan-gerakan 
kepada Kristus muncul di antara semua suku dan tempat. Kami telah bergabung dalam 
Inisiatif Global 24:14 untuk melakukan semua yang kami dipanggil untuk melihat hal ini 
terjadi sebelum akhir tahun 2025, semoga Tuhan menghendaki.  
  



Kesimpulan 
 

Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua suku 
bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya." (Matius 24:14, terjemahan editor) 

  



43. Apa Harga untuk Memandang Keindahan Sang Raja?117 
 

Oleh Dr. Pam Arlund dan Dr. Mary Ho118 
 
Injil kerajaan yang diberitakan di seluruh bumi adalah harapan dan permohonan setiap 
orang percaya dan puncak dari Matius 24. Bahkan, Matius 24 menjawab salah satu 
pertanyaan kritis yang diajukan oleh umat Allah sejak berdirinya bumi: Apa harga untuk 
melihat nama Tuhan menjadi “besar di antara bangsa-bangsa, dari terbitnya sampai kepada 
terbenamnya matahari?” (lihat Maleakhi 1:11). Apa yang akan dialami oleh generasi yang 
memenuhi Matius 24:14 di generasi terakhir itu? 
 
Sebenarnya, kita memiliki hak istimewa untuk menjadi generasi yang dapat mengatakan 
bahwa sama sekali tidak ada zona waktu di mana Yesus tidak disembah. Namun, dalam 
setiap zona waktu tersebut, ada kantong-kantong gelap di mana Yesus belum dikenal dan 
disembah. Hal ini seharusnya tidak begitu. 
 
Meskipun kita senang akan Matius 24:14, kita cenderung menghindari sisa pasal ini. Ini 
karena Yesus menjelaskan bahwa akan ada banyak kesulitan di bumi menjelang waktu 
Tuhan dimuliakan di antara semua bangsa di bumi. Sebagai contoh: 

 
• Perang dalam skala global (ayat 6-7) 
• Kelaparan dan gempa bumi (ayat 8) 
• Penganiayaan dan dihukum mati (ayat 9) 
• Dibenci oleh semua bangsa (ayat 9) 
• Banyak orang akan murtad (ayat 10) 
• Nabi-nabi palsu (ayat 11, 22-6) 
• Makin bertambahnya kedurhakaan (ayat 12) 
• Kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin (ayat 12) 
• Banyaknya pelanggaran hukum (ayat 12) 

 

Yesus menjelaskan bahwa kedatangan kerajaan ini tidak mudah atau rapi. Namun, dalam 
bagian yang sama ini, Dia memberi kita setidaknya lima cara agar orang percaya memiliki 
“keteguhan sejati” sehingga kita dapat berdiri teguh sampai akhir (ayat 13). 
 

1. Yesus menyuruh kita untuk bergerak dan gesit. Dia menunjukkan bahwa kita harus 
bisa melarikan diri pada saat itu juga (ayat 16). Kemajuan kerajaan ini bisa membuat 

 
117 Diedit dari sebuah artikel yang awalnya diterbitkan di Mission Frontiers edisi Jan-Feb 2018. 
118 Mary Ho adalah Pemimpin Eksekutif Internasional dari All Nations Family, yang mencetak para murid, 

melatih para pemimpin, dan mengkatalisis gerakan-gerakan jemaat di antara orang-orang yang diabaikan di 
dunia ini. Mary lahir di Taiwan dan pertama kali mendengar tentang Yesus dari para misionaris di Swaziland di 
mana dia dibesarkan. Keluarga suaminya, John, menjadi Kristen melalui pelayanan Hudson Taylor. Oleh karena 
itu, John dan Mary sangat ingin terus menjadi bagian dari upaya agar Yesus disembah oleh semua orang. 

 
Pam Arlund adalah Pemimpin Pelatihan dan Penelitian Global di All Nations Family. Pam telah melayani 
bertahun-tahun di antara suatu suku yang belum terjangkau di Asia Tengah. Untuk melayani mereka dengan 
baik dalam pemuridan dan perintisan jemaat, dia juga belajar bagaimana menjadi seorang ahli bahasa dan 
penerjemah Alkitab. Dia rindu untuk menjadi pejuang yang menyembah Yesus. 

 



kita lengah. Jadi kita harus siap menghadapi peluang mendadak dan mengubah 
hidup, prioritas, dan rencana kita dengan cepat. Krisis pengungsi saat ini merupakan 
salah satu peluang. Lebih banyak umat Muslim telah datang kepada Kristus di abad 
ini daripada di semua abad sebelumnya. Mereka yang menanggapi krisis pengungsi 
telah melihat banyak umat Islam datang kepada Kristus. Tetapi banyak di antara kita 
yang harus menghentikan pekerjaan rutin kita untuk menanggapi kesempatan ini 
yang lahir dari pergolakan. Akan ada kesempatan lain di masa depan, dan kita harus 
siap merespons dengan cepat terhadap gerakan Tuhan. Bahkan, tampaknya 
kesulitan-kesulitan ini mungkin juga menciptakan kesempatan yang belum pernah 
terjadi sebelumnya untuk pembentukan Gerakan Kerajaan, namun hanya jika umat 
Tuhan bergerak dan gesit. 
 

2. Yesus mengatakan bahwa kita harus melarikan diri tetapi kita dapat meminta belas 
kasihan di tengah kesulitan kita (ayat 20). Kita harus menjadi orang-orang yang 
terus-menerus berdoa. Ini bukan jenis doa yang membutuhkan waktu beberapa 
menit. Ini juga bukan jenis doa di mana kita memohon kepada Tuhan untuk 
bertindak. Ini akan menjadi anak-anak Sang Raja yang berjuang secara militan 
bersama dengan Bapa Surgawi mereka (bandingkan Efesus 6) melawan musuh yang 
tidak terlihat tetapi yang perbuatannya dirasakan. Ini adalah jenis doa yang sulit 
sekaligus penuh sukacita. 
 

3. Yesus menyuruh kita untuk berjaga-jaga (ayat 42). Ini berarti menyadari strategi-
strategi yang dilakukan Tuhan. Kita diperingatkan untuk waspada terhadap nabi-nabi 
palsu. Bagaimana kita bisa membedakan nabi palsu dari nabi yang sebenarnya? 
Dengan mengetahui hati Sang Raja. Dia menangkap hati, jiwa, pikiran, dan kekuatan 
kita. Dan ketika Dia melakukan hal ini, kita memiliki kekuatan untuk menjadi berani, 
hidup berbeda, mengasihi orang yang tidak menyenangkan, mengasihi musuh kita, 
dan menanggung kesulitan. Kasih 1 Korintus 13 ini adalah “... bukan persetujuan 
yang pasif dan mengundurkan diri, tetapi keteguhan positif dan aktif. Ini adalah daya 
tahan prajurit yang, di tengah pertempuran, tidak ada bandingannya.”119 
 

4. Yesus menyuruh kita untuk menjadi hamba yang setia dan dapat dipercaya (ayat 45), 
untuk memberi kepada mereka yang membutuhkan makanan. Ayat Firman Tuhan ini 
tampaknya tidak secara harfiah berbicara tentang makanan, tetapi ini adalah sebuah 
analogi. Tidak seperti kelaparan alami, di mana kita merespons dengan bantuan 
makanan kepada yang paling membutuhkan, kita sering mengirim pekerja yang 
seharusnya melegakan kelaparan rohani ke tempat-tempat di mana ada kelebihan 
sumber daya rohani. Analogi ini membantu kita memahami sebabnya kita 
memprioritaskan orang-orang yang diabaikan di bumi. Kita harus jujur dan tegas 
terhadap diri kita sendiri untuk melihat apakah para pekerja Amanat Agung kita 
benar-benar bekerja di tempat kebutuhan rohani paling besar. 
 

 

119 Leon Morris, I Corinthians (1 Korintus). Leicester: Inter-Varsity Press, 1988, 182. 

 



5. Yesus menyuruh agar kita tidak terikat dengan hal-hal duniawi. Dia menunjukkan 
bahwa kita tidak boleh kembali dan mengambil barang-barang kita (ayat 17-18). 
Hidup dengan cara ini berbeda dengan bagaimana tetangga kita hidup. Kita hidup 
bukan untuk keinginan kita sendiri akan hiburan, kekayaan, dan keindahan 
(bandingkan Roma 8:5). Sebaliknya, kita hidup untuk keindahan Sang Raja. Ini berarti 
menghabiskan lebih sedikit waktu untuk kesenangan kita sendiri, tetapi bekerja lebih 
keras untuk kesejahteraan orang lain, memberikan waktu dan uang kita, dan hidup 
untuk kemuliaan yang tak terlihat. 

Untuk hidup demi keindahan Sang Raja akan membutuhkan pengorbanan, yaitu 
pengorbanan yang ekstrem, pengorbanan yang menyakitkan. Namun, dengan pengorbanan 
itu, dikatakan dalam Maleakhi 1:11 bahwa di setiap tempat di mana nama-Nya besar di 
antara bangsa-bangsa, ada bau yang harum dari persembahan murni kita. Tidak ada 
pengorbanan yang terlalu besar jika itu membuat nama-Nya lebih besar di antara bangsa-
bangsa. 

 
Janji Yesus di Matius 24:14 akan digenapi. Injil Kerajaan AKAN diberitakan di seluruh dunia 
sebagai kesaksian bagi semua bangsa. Apakah kita bersedia untuk membuat pengorbanan 
yang diperlukan untuk melihat visi ini digenapi di seluruh generasi kita?  
  



Epilog: Apa yang Sedang Tuhan Panggil Anda untuk Lakukan?  
 

Oleh Dave Coles120 
 

Hampir 2.000 tahun yang lalu Yesus memberikan para pengikut-Nya janji yang luar biasa ini: 
 

“Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua 
bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya.” (Matius 24:14)  

 
Murid-Nya, Petrus, ingin memastikan bahwa umat Allah tidak melewatkan implikasi bahwa 
janji besar Yesus menyiratkan langkah-langkah tindakan untuk setiap pengikut-Nya: 

 
Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu 
harus hidup yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. (2 

Petrus 3:11-12a, TB, penekanan ditambahkan) 
 

Dalam generasi kita, Tuhan telah mencurahkan Roh-Nya untuk membawa langkah-langkah 
besar menuju pemenuhan janji Yesus. Murid-murid dari seluruh dunia telah menangkap visi 
dan mengambil langkah-langkah radikal untuk membuat lebih banyak murid yang membuat 
lebih banyak murid. Dalam buku ini Anda telah melihat hanya beberapa contoh pekerjaan 
luar biasa yang dilakukan Allah di zaman kita. Pertanyaannya sekarang adalah: “Apa yang 
akan Anda lakukan, untuk mengambil bagian Anda dalam memenuhi janji Yesus yang 
agung? Langkah-langkah tindakan praktis apa yang diinginkan Roh Allah untuk membimbing 
Anda, untuk membantu mempercepat hari kedatangan Yesus?” 
 
Kami mengundang Anda, bahkan menantang Anda: jangan hanya menutup buku ini dan 
merasa diberkati atas laporan Kerajaan Allah yang maju dengan cara-cara yang luar biasa. 
Luangkan waktu untuk bertanya: “Tuhan, apa peran terbaik saya dalam memuridkan semua 
bangsa? Apa yang ingin Engkau lakukan di lingkungan pengaruh saya, untuk meningkatkan 
pemuridan? Bagaimana saya dapat menginvestasikan karunia, waktu, dan sumber daya saya 
untuk berperan dalam membawa Injil Kerajaan secara mendesak kepada setiap suku dan 
tempat yang belum terjangkau melalui Gerakan Perintisan Jemaat? 
 
Setelah Anda bertanya, luangkan waktu untuk mendengar. Tuhan sangat bersedia 
menjawab dan membimbing ketika anak-anak-Nya mengajukan pertanyaan seperti ini. 
Akhirnya, bagikan dengan orang lain bagaimana Anda merasa Tuhan memimpin Anda. 
Dorong orang-orang itu untuk bergabung dengan Anda dalam upaya ini. Jangan biarkan 
inspirasi-Nya menjadi seperti pandangan sekilas di cermin. Biarkan ini menjadi langkah 
utama ketaatan, untuk semakin mengorientasikan hidup dan pelayanan Anda di sekitar 
penjangkauan semua orang, untuk kemuliaan Allah. 
  

 
120 Dave Coles adalah seorang penyemangat dan penyedia sumber-sumber daya Gerakan Perintisan Jemaat di 
antara suku-suku yang tak terjangkau, melayani bersama Beyond (http://beyond.org/). Setelah 10 tahun 
pelayanan pastoral di AS, dia melayani di Asia Tenggara selama 24 tahun.  

http://beyond.org/


Lampiran 
 

Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua suku 
bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya." (Matius 24:14, terjemahan editor) 

  



Lampiran A: Definisi Istilah-Istilah Utama 
 

Untuk lebih banyak informasi tentang hal-hal ini, serta sumber daya lainnya, lihat 
www.2414now.net/resources. 

 
Proses dan Hasil: Ketika “gerakan-gerakan kerajaan” modern mulai muncul pada 1990-an, 
istilah “Gerakan Perintisan Jemaat” (GPJ) digunakan untuk menggambarkan hasil yang 
terlihat. Yesus berjanji untuk membangun gereja-Nya, dan GPJ-GPJ ini menyatakan bahwa 
Dia sedang melakukannya dengan cara-cara yang luar biasa. Dia juga menugaskan para 
pengikut-Nya peran spesifik terhadap hasil itu: untuk memuridkan semua ethnē. Tugas kita 
adalah mengimplementasikan proses-proses pemuridan yang dengannya Yesus membangun 
gereja-Nya. Proses-proses ini, yang dilakukan dengan baik, dapat menghasilkan Gerakan 
Perintisan Jemaat. 
 
24:14 tidak fokus hanya pada satu set taktik. Kami mengakui bahwa berbagai individu 
mungkin lebih suka satu pendekatan atau yang lain atau kombinasi darinya. Kami akan terus 
belajar dan menggunakan berbagai metode – asalkan metode-metode itu menggunakan 
strategi-strategi alkitabiah yang terbukti menghasilkan murid, pemimpin, dan jemaat. 
 
Ketika GPJ-GPJ muncul, strategi-strategi praktik terbaik dan taktik-taktik untuk membuat 
murid yang bereproduksi mulai diidentifikasi dan diteruskan. Tuhan telah menunjukkan 
kreativitas-Nya dengan menggunakan beberapa set “taktik”atau proses pemuridan untuk 
menghasilkan GPJ-GPJ. Hal ini termasuk: Gerakan Pemuridan (DMM), Empat Ladang, dan 
Training for Trainers (T4T/Pelatihan untuk Pelatih), serta berbagai pendekatan yang 
dikembangkan secara alami. Pemeriksaan lebih dekat dari pendekatan-pendekatan ini 
menunjukkan bahwa: 1) prinsip atau strategi GPJ sebagian besar sama; 2) semua 
pendekatan ini membuahkan hasil dengan mereproduksi murid-murid dan jemaat-jemaat; 
dan 3) semua mempengaruhi secara timbal balik taktik-taktik lainnya. 
 
Definisi-Definisi Kunci:  
 

 
 
GPJ - Gerakan Perintisan Jemaat (hasil): pelipatgandaan murid membuat murid, dan 
pemimpin mengembangkan pemimpin, menghasilkan jemaat-jemaat asli (biasanya jemaat 
rumah) yang merintis lebih banyak jemaat. Para murid dan jemaat-jemaat baru ini mulai 
menyebar dengan cepat melalui kelompok masyarakat atau segmen penduduk, memenuhi 
kebutuhan rohani dan fisik manusia. Mereka mulai mengubah komunitas mereka ketika 
Tubuh Kristus yang baru menghidupi nilai-nilai kerajaan. Ketika reproduksi jemaat-jemaat 

http://www.2414now.net/resources


generasi ke-4 yang konsisten dan multi-cabang terjadi, perintisan jemaat telah melewati 
ambang batas untuk menjadi gerakan yang berkelanjutan. 
 
DMM – Disciple Making Movement/ Gerakan Pemuridan (sebuah proses menuju GPJ):  
berfokus pada para murid yang melibatkan orang-orang terhilang untuk menemukan orang-
orang damai yang akan mengumpulkan keluarga atau lingkaran pengaruh mereka, untuk 
memulai Kelompok Penemuan. Ini adalah proses dimana suatu kelompok belajar Alkitab 
secara induktif – dari Penciptaan hingga Kristus – belajar langsung dari Allah melalui Firman-
Nya. Perjalanan menuju Kristus biasanya memakan waktu beberapa bulan. Selama proses 
ini, para pencari didorong untuk menaati apa yang mereka pelajari dan membagikan kisah-
kisah Alkitab dengan orang lain. Jika memungkinkan, mereka memulai Kelompok Penemuan 
baru dengan keluarga atau teman-teman mereka. Di akhir proses pembelajaran awal ini, 
orang-orang percaya baru dibaptis. Mereka kemudian memulai fase perintisan jemaat 
Kelompok Penemuan selama beberapa bulan di mana mereka dibentuk menjadi sebuah 
jemaat. Proses ini memuridkan Kelompok Penemuan pada komitmen kepada Kristus, yang 
mengarah ke jemaat-jemaat baru dan para pemimpin baru yang kemudian mereproduksi 
proses tersebut. 
 
Empat Ladang (sebuah proses menuju GPJ): 4 Ladang Pertumbuhan Kerajaan adalah 
kerangka untuk menggambarkan lima hal yang Yesus dan para pemimpin-Nya lakukan untuk 
menumbuhkan Kerajaan Allah: masuk, Injil, pemuridan, pembentukan jemaat, dan 
kepemimpinan. Hal ini dapat ditemukan di Markus 1. Ini mengikuti model perumpamaan 
tentang petani yang memasuki ladang baru, menabur benih, menyaksikannya bertumbuh 
meskipun dia tidak tahu bagaimana, dan ketika waktunya tepat, memotong dan mengikat 
tuaian bersama-sama (Markus 4:26-29). Petani itu bekerja dengan pengingat bahwa 
Allahlah yang memberikan pertumbuhan (1 Korintus 3:6-9). Seperti Yesus dan para 
pemimpin-Nya, kita perlu memiliki rencana untuk setiap ladang, tetapi Roh Allah yang 
menyebabkan pertumbuhan. 4 ladang biasanya dilatih secara berurutan, tetapi dalam 
praktiknya, 5 bagian terjadi secara bersamaan. 
 
T4T (sebuah proses menuju GPJ): proses memobilisasi dan melatih semua orang percaya 
untuk menginjili orang yang terhilang (terutama di dalam oikos atau lingkaran pengaruh 
mereka), memuridkan orang percaya baru, memulai kelompok kecil atau jemaat, 
mengembangkan pemimpin, dan melatih para murid baru ini melakukan hal yang sama 
dengan oikos mereka. Pemuridan didefinisikan sebagai menaati Firman dan mengajar orang 
lain (karenanya disebut pelatih). Tujuannya adalah untuk membantu setiap generasi orang 
percaya untuk melatih pelatih, yang dapat melatih pelatih, yang dapat melatih pelatih. T4T 
melengkapi pelatih untuk menggunakan proses pemuridan “tiga pertiga” setiap minggu – 1) 
melihat kembali untuk mengevaluasi dan merayakan ketaatan kepada Allah, 2) melihat ke 
atas untuk menerima dari Firman-Nya dan 3) melihat ke depan dengan menetapkan tujuan-
tujuan penuh doa dan mempraktikkan cara menyampaikan hal-hal ini kepada orang lain. 
(Proses tiga pertiga ini juga digunakan dalam pendekatan-pendekatan lain.) 
 
Definisi: 

Jemaat-Jemaat 
Generasi ke-1 Jemaat-jemaat pertama dimulai dalam kelompok fokus/komunitas. 



Jemaat-Jemaat 
Generasi ke-2 

Jemaat-jemaat dirintis oleh jemaat-jemaat generasi pertama. (perhatikan 
bahwa ini bukan generasi biologis atau yang berkaitan dengan usia) 

Jemaat-Jemaat 
Generasi ke-3 Jemaat-jemaat dirintis oleh jemaat-jemaat generasi ke-2.  

Bi-Vocasional / 
Dwi-pekerjaan Seseorang yang melayani sambil mempertahankan pekerjaan penuh waktu. 

Lingkaran Jemaat  
Diagram untuk jemaat, menggunakan simbol-simbol dasar atau huruf-huruf dari 
Kisah Para Rasul 2:36-47 untuk mendefinisikan unsur-unsur mana dari jemaat 
yang sedang dilakukan dan mana yang perlu dimulai. 

Pembelajaran 
Alkitab dengan 
metode 
Penemuan 
adalah Prosesnya 
dan Kelompk 
Penemuan 
adalah orang-
orangnya 

Proses pembelajaran Alkitab yang induktif, sederhana dan dapat ditransfer yang 
mengarah pada ketaatan yang penuh kasih dan reproduksi rohani. Tuhan adalah 
guru dan Alkitab adalah satu-satunya otoritas. Pembelajaran metode Penemuan 
dapat dilakukan oleh orang-orang yang belum percaya (untuk menggerakkan 
mereka menuju iman yang menyelamatkan) atau oleh orang-orang percaya 
(untuk mematangkan iman mereka). Kelompok Penemuan untuk orang-orang 
yang belum percaya dimulai dengan menemukan Seseorang yang Damai (Lukas 
10:6), yang mengumpulkan jaringan relasionalnya yang luas. Kelompok 
Penemuan difasilitasi (tidak diajar) dengan menggunakan beberapa adaptasi 
dari tujuh pertanyaan: 

1. Apa yang Anda syukuri?  
2. Apa yang Anda gumuli / Apa yang membuat Anda stres?  

Setelah membaca cerita baru:  
3. Apa yang diajarkan kisah ini tentang Allah kepada kita? 
4. Apa yang diajarkan kisah ini tentang diri kita / manusia? 
5. Apa yang Tuhan suruh Anda terapkan / patuhi? 
6. Apakah ada cara untuk menerapkan hal ini sebagai kelompok? 
7. Siapa yang akan Anda beri tahu? 

Visi Akhir  
Pernyataan singkat yang inspirasional, jelas, mudah diingat, dan singkat, 
menggambarkan perubahan jangka panjang yang diinginkan dan yang jelas yang 
dihasilkan dari karya organisasi atau tim. 

Lima Karunia 

Dari Efesus 4:11 – Rasul, Nabi, Penginjil, Gembala (Pendeta), Guru.  
Rasul, Nabi, Penginjil cenderung lebih merintis, berfokus pada perluasan 
kerajaan di antara orang-orang percaya baru. Gembala dan Guru cenderung 
lebih berfokus pada kedalaman dan kesehatan para murid dan jemaat, berfokus 
pada orang yang sama dalam periode waktu yang lebih lama. 

Pemetaan 
Generasi  

Banyak Lingkaran Jemaat yang terhubung secara generasi ke cabang-cabang 
untuk membantu menentukan kesehatan setiap jemaat dan kedalaman 
pertumbuhan generasi di setiap cabang. 

Kristen Amanat 
Agung  

Seorang Kristen yang berkomitmen untuk melihat Amanat Agung terpenuhi. 
 

Pekerja Amanat 
Agung 

Seseorang yang berkomitmen untuk menginvestasikan waktu dan upaya terbaik 
mereka dalam memenuhi Amanat Agung. 

Pusat (Pusat 
Pelatihan GPJ): 

Lokasi fisik atau jaringan pekerja di sebuah daerah yang melatih dan membina 
para pekerja Amanat Agung dalam menerapkan praktik-praktik dan prinsip-



prinsip GPJ secara praktis. Pusat tersebut juga dapat melibatkan aspek lain dari 
pelatihan misionaris. 

Fase-Fase 
Pelatihan GPJ 
(untuk 
Mengkatalisasi 
secara Lintas 
Budaya) 

• Fase 1 Memperlengkapi – Suatu proses (sering di Pusat GPJ) dalam budaya 
asal tim (atau individu). Di sini mereka belajar untuk menjalankan praktik-
praktik GPJ di antara setidaknya satu kelompok penduduk (mayoritas atau 
minoritas) dalam konteks asal mereka. 

• Fase 2 Memperlengkapi – Proses lintas budaya di antara STA di mana tim 
GPJ yang berbuah dapat membimbing para pekerja baru selama satu tahun 
atau lebih. Di sana para pekerja baru dapat melihat prinsip-prinsip GPJ 
dilakukan di antara kelompok yang serupa dengan STA di hati mereka. 
Mereka juga dapat dibimbing melalui orientasi umum (budaya, pemerintah, 
gereja nasional, penggunaan uang, dll.), pembelajaran bahasa, dan 
membangun kebiasaan sehat dalam kehidupan dan pekerjaan lintas 
budaya. 

• Fase 3 Pembinaan – Setelah Fase 2, seorang individu/tim dibina sementara 
mereka berupaya meluncurkan GPJ/DMM di antara segmen penduduk yang 
tidak terlayani. 

• Fase 4 Pelipatgandaan – Begitu GPJ muncul di segmen penduduk, 
ketimbang katalis dari luar keluar, mereka membantu memperluas gerakan 
ke suku yang belum terjangkau lainnya baik dekat maupun jauh. Pada tahap 
ini, gerakan melipatgandakan gerakan. 

Besi 
Menajamkan 
Besi  

Sesi pertanggungjawaban: bertemu dengan para pemimpin, melaporkan apa 
yang terjadi, membahas hambatan, dan menyelesaikan masalah bersama. 

Gereja Warisan Gereja tradisional yang bertemu di sebuah gedung. 

Dunia Mayoritas  
Benua-benua non-Barat di dunia, tempat sebagian besar penduduk dunia 
tinggal: Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. 

MAWL 
Model, Assist, Watch, Launch (Memodelkan, Membantu, Mengawasi, 
Meluncurkan). Sebuah model untuk pengembangan kepemimpinan. 

Katalis Gerakan 
Seseorang yang dipakai oleh Tuhan (atau setidaknya bertujuan) untuk 
mengkatalisasi GPJ/DMM. 

Oikos 

Kata Yunani yang paling baik diterjemahkan “rumah tangga.” Karena rumah 
tangga dalam konteks PB biasanya jauh lebih besar dari sekadar keluarga inti, 
istilah ini dapat juga diterapkan sebagai “keluarga besar” atau “lingkaran 
pengaruh.” Alkitab memperlihatkan bahwa kebanyakan orang datang kepada 
iman sebagai kelompok (oikos). Ketika kelompok-kelompok ini merespons dan 
dimuridkan bersama-sama, mereka menjadi jemaat (seperti yang kita lihat, 
misalnya, dalam Kis. 16:15; 1 Kor. 16:19 dan Kol. 4:15). Pendekatan alkitabiah ini 
juga masuk akal secara numerik dan sosiologis. 

Pemetaan Oikos  
Diagram tentang rencana untuk menjangkau keluarga, teman, rekan kerja, 
tetangga dengan Kabar Baik. 

Pelajar Lisan  
Seseorang yang belajar melalui cerita dan lisan, mungkin memiliki sedikit atau 
tidak memiliki keterampilan membaca. 



Orang Damai / 
Rumah Damai  

Lukas 10 menggambarkan seseorang yang damai. Ini adalah orang yang 
menerima utusan dan pesannya dan membuka 
keluarga/kelompok/komunitasnya untuk pesan tersebut. 

Tim Fasilitasi 
Regional 24:14 

Tim-tim para pemimpin berorientasi GPJ yang melayani di wilayah-wilayah 
tertentu di dunia, berkomitmen untuk menerapkan visi 24:14 di wilayah 
mereka. Wilayah-wilayah ini kurang lebih mengikuti geoskema121 PBB. Namun, 
karena 24:14 adalah upaya berbasis lokal, tim-tim regional terbentuk secara 
organik dan tidak sepenuhnya mencerminkan geoskema PBB. 
 

Cabang Rantai perintisan jemaat yang multi-generasi dan terhubung. 

Keberlanjutan 
Kapasitas untuk bertahan. Metodologi yang berkelanjutan memungkinkan 
jemaat atau komunitas untuk melanjutkan kegiatan selama bertahun-tahun 
yang akan datang tanpa bantuan dari luar. 

STA yang belum 
dilayani 

Suatu bagian dari STA-STA global; sebuah STA yang belum dilayani secara tetap 
oleh tim perintisan jemaat.  

STA (Suku 
Terabaikan)  

Suatu kelompok unik yang cukup besar, yang tidak memiliki gereja lokal dan asli 
yang dapat membawa Injil ke seluruh suku tanpa bantuan misionaris lintas 
budaya. Kelompok ini dapat didefinisikan secara beragam, termasuk tetapi tidak 
terbatas pada kesamaan etno-linguistik atau sosial-linguistik. 
 

 
  

 
121 https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_geoscheme 

https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_geoscheme


Lampiran B: 24:14 Pertanyaan yang Sering Diajukan: Mengklarifikasi 
Beberapa Kesalahpahaman 

 
Oleh Tim Martin122 dan Stan Parks123 

 
1. 24:14? Siapa Anda? 
 
Kami adalah koalisi individu-individu, para praktisi, dan organisasi-organisasi yang berpikiran 
sama, yang telah membuat komitmen terhadap visi: melihat gerakan-gerakan di setiap suku 
dan tempat yang belum terjangkau. Tujuan awal kami adalah melihat keterlibatan gerakan 
kerajaan yang efektif di setiap suku dan tempat yang belum terjangkau sebelum tanggal 31 
Desember 2025. Kami melakukan hal ini berdasarkan empat nilai: 
 

1. Menjangkau yang belum terjangkau sesuai dengan Matius 24:14 – membawa Injil 
Kerajaan ke setiap suku dan tempat yang belum terjangkau. 

2. Menyelesaikan hal ini melalui Gerakan Perintisan Jemaat, yang melibatkan banyak 
murid, jemaat, pemimpin dan gerakan. 

3. Memiliki rasa urgensi seperti masa perang untuk melibatkan setiap suku dan tempat 
yang belum terjangkau dengan strategi gerakan sebelum akhir tahun 2025. 

4. Melakukan hal-hal ini melalui kerja sama dengan orang lain. 
 
2. Mengapa Anda menggunakan nama 24:14? 
 
Matius 24:14 menjadi landasan untuk inisiatif ini. Yesus berjanji: “Dan Injil kerajaan ini akan 
diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa (ethnē), sesudah itu barulah 
tiba kesudahannya” (TB). Fokus kami adalah agar Injil diberitakan di setiap suku di bumi. Kami 
ingin berada dalam generasi yang menyelesaikan apa yang Yesus mulai dan yang para pekerja 
setia sebelumnya telah berikan hidup mereka padanya. Kami tahu bahwa Yesus menunggu 
untuk kembali sampai setiap suku memiliki kesempatan untuk menanggapi Injil dan menjadi 
bagian dari Mempelai Wanita-Nya. 
 
3. Apakah Anda menetapkan tahun 2025 sebagai tahun di mana semua bangsa akan 
dijangkau? 
 
Tidak, tujuan kami adalah untuk melibatkan setiap suku dan tempat yang belum terjangkau 
dengan strategi gerakan kerajaan yang efektif paling lambat 31 Desember 2025. Ini berarti 

 
122 Setelah berkarier di bidang minyak dan gas internasional di mana Tim menjabat sebagai Wakil Presiden untuk 
Eksplorasi dan Pengembangan Internasional, pada tahun 2006 ia menjadi pendeta misi pertama di Gereja 
Komunitas WoodsEdge di Spring, Texas. Perannya menjadi lebih terfokus pada tahun 2018 ketika dia menjadi 
“Pastor Gerakan Pemuridan.” Tim telah menjadi murid dan pelatih dalam gerakan-gerakan alkitabiah selama 
beberapa tahun dan memiliki kerinduan untuk melihat Matius 24:14 terpenuhi. 
123 Diedit dari sebuah artikel yang awalnya diterbitkan di Mission Frontiers edisi Januari-Februari 2019, 
www.missionfrontiers.org, hlm. 38-40. 



bahwa sebuah tim (lokal atau ekspat atau kombinasi) diperlengkapi dengan strategi gerakan 
akan berada di lokasi di setiap suku dan tempat yang belum terjangkau. Kami tidak membuat 
klaim tentang kapan tugas Amanat Agung akan selesai. Itu adalah tanggung jawab Tuhan. 
Tuhan yang menentukan keberhasilan gerakan. 
 
4. Mengapa Anda merasakan urgensi dalam memajukan hal ini? 
 
2.000 tahun telah berlalu sejak Yesus mengucapkan Amanat Agung. 2 Petrus 3:12 memberitahu 
kita untuk “mempercepat hari kedatangan-Nya.” Mazmur 90:12 memberitahu kita untuk 
menghitung hari-hari kita. Sekelompok pendiri 24:14 menunggu Tuhan dan bertanya apakah 
kami harus menetapkan batas waktu atau tidak. Kami merasakan Dia memberi tahu kami 
bahwa dengan menetapkan tenggat waktu yang mendesak, kami dapat menggunakan waktu 
kami dengan lebih bijaksana dan melakukan pengorbanan yang diperlukan untuk memenuhi 
visi tersebut. 
 
5. Apakah Anda mencoba membuat semua organisasi misi menyelaraskan dengan strategi 
Anda? 
 
Tidak, kami menyadari bahwa Allah telah memanggil banyak gereja, organisasi misi, dan 
jaringan ke pelayanan-pelayanan khusus. Koalisi 24:14 terdiri dari orang-orang dan organisasi 
yang berfokus pada mengkatalisasi gerakan. Beberapa sudah melakukan dan sedang melakukan 
hal ini; yang lain berupaya mencapai tujuan itu. Berbagai organisasi dan pekerja memiliki 
metode-metode dan alat-alat unik tetapi kami semua memiliki banyak kekhasan GPJ yang 
sama. Hal-hal ini adalah strategi berdasarkan penerapan dalam konteks modern pola 
pemuridan dan pembentukan jemaat yang kami lihat dalam Injil dan kitab Kisah Para Rasul. 
  
6. Ada upaya-upaya lain untuk membuat orang berkolaborasi dalam menyelesaikan Amanat 
Agung. Apa yang berbeda dengan 24:14? 
 
24:14 didasarkan pada inisiatif-inisiatif baik lainnya ini. Beberapa upaya-upaya sebelumnya 
membantu gereja global mencapai tonggak tertentu (mis. mengadopsi suku). 24:14 bertujuan 
untuk menyelesaikan apa yang orang lain telah mulai dengan mengkatalisasi gerakan. Gerakan-
gerakan ini dapat menjangkau seluruh suku dan tempat secara berkelanjutan. Koalisi 24:14 
bermitra dengan jaringan lain seperti Ethne, Finishing the Task, Global Alliance on Churching 
Multiplication (GACX), dan Global Church Planting Network (GCPN). 24:14 unik karena dipimpin 
oleh para pemimpin gerakan perintisan jemaat. Dan pengalaman dalam gerakan (khususnya di 
kalangan suku yang belum terjangkau) telah meningkat secara substansial dalam beberapa 
tahun terakhir. Hal ini menghasilkan “praktik-praktik terbaik” yang jauh lebih baik. 
 
7. Apa yang dimaksud dengan “Gerakan Perintisan Jemaat?” 
 
Gerakan Perintisan Jemaat (GPJ) didefinisikan sebagai pelipatgandaan murid yang membuat 
murid dan pemimpin yang mengembangkan pemimpin. Hal ini menghasilkan jemaat-jemaat 
pribumi yang merintis jemaat-jemaat. Jemaat-jemaat ini mulai menyebar dengan cepat melalui 



kelompok masyarakat atau segmen populasi. Para murid dan jemaat-jemaat baru ini mulai 
mentransformasi komunitas mereka ketika Tubuh Kristus yang baru menghidupi nilai-nilai 
Kerajaan. 
 
Ketika jemaat-jemaat mereproduksi secara konsisten hingga empat generasi dalam berbagai 
cabang, prosesnya menjadi gerakan yang berkelanjutan. Mungkin butuh bertahun-tahun untuk 
memulai. Tetapi begitu jemaat-jemaat pertama dimulai, kami biasanya melihat sebuah gerakan 
mencapai empat generasi dalam tiga hingga lima tahun. Sebagai tambahan, gerakan-gerakan ini 
sendiri sering mereproduksi gerakan-gerakan baru. GPJ-GPJ semakin banyak memulai GPJ-GPJ 
baru dalam suku dan segmen populasi yang lain. 
 
8. Apa definisi Anda tentang jemaat? 
 
Kisah Para Rasul 2:36-47. 
 
Ada berbagai definisi di seluruh dunia. Namun sebagian besar gerakan ini akan setuju pada 
unsur-unsur inti dalam definisi jemaat. Unsur-unsur ini ditemukan dalam deskripsi jemaat 
pertama dalam Kisah Para Rasul 2. Sebenarnya, banyak gerakan memimpin sekelompok murid 
baru yang dibaptis untuk mempelajari Kisah Para Rasul 2. Mereka kemudian mulai berdoa dan 
mencari cara bagaimana mereka dapat menjadi jenis jemaat ini. Kami mendorong Anda untuk 
melakukan latihan ini dengan gereja Anda sendiri. 
 
Jemaat-jemaat ini terus belajar dan menerapkan lebih banyak aspek menjadi jemaat dari 
Perjanjian Baru. Kami mendorong Anda untuk memiliki definisi jemaat, tidak lebih dan tidak 
kurang dari yang diberikan Perjanjian Baru kepada kita. 
 
9. Apakah ada GPJ dalam Alkitab? 
 
“Gerakan Perintisan Jemaat” adalah istilah modern untuk menggambarkan sesuatu yang telah 
terjadi sepanjang sejarah Gereja. 
 
Gerakan Perintisan Jemaat sudah ada sejak abad pertama era Kristen. Anda hanya perlu 
membaca yang tersirat untuk melihat Gerakan Perintisan Jemaat sebagai latar belakang 
kebangkitan Kekristenan dari Kristus ke Konstantin. Dalam Kitab Kisah Para Rasul, Lukas 
melaporkan bahwa: “semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi 
maupun orang Yunani” (Kisah Para Rasul 19:10, TB). Rasul Paulus memuji orang-orang 
Tesalonika melalui siapa “firman Tuhan bergema ... di semua tempat” (1 Tes. 1:8a, TB), dan 
menjelang akhir hidupnya menyatakan: “aku tidak lagi mempunyai tempat kerja di daerah ini” 
Roma 15:23a, TB), karena keinginannya “untuk memberitakan sepenuhnya Injil Kristus..dan aku 



tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal.” (Roma 15: 19-20a, 
TB). 124 
 
10. Apakah pendekatan GPJ bertentangan dengan gereja-gereja tradisional? 
 
Tuhan menggunakan banyak jenis gereja untuk mencapai tujuan-tujuan-Nya di dunia. Kita 
semua adalah bagian dari Tubuh Kristus dan kita perlu saling menghormati. Pada saat yang 
sama, sejarah gereja dan realitas global saat ini memperjelas hal ini: Amanat Agung tidak dapat 
diselesaikan hanya dengan menggunakan model-model gereja tradisional. Jumlah sumber daya 
yang dibutuhkan untuk gereja tradisional bergaya Barat tidak memungkinkan pertumbuhan 
Kerajaan melebihi pertumbuhan penduduk. Juga, pola-pola budaya dari dunia Barat sering 
menjadi media yang buruk untuk membawa Injil kepada orang-orang non-Barat. Dan sebagian 
besar suku yang belum terjangkau di dunia adalah non-Barat. Dorongan utama untuk GPJ 
adalah untuk menjangkau mereka yang belum terjangkau dan tidak mungkin dijangkau oleh 
pola-pola gereja tradisional. Pola-pola alkitabiah yang sederhana dan mudah direproduksi 
menawarkan harapan terbaik untuk membawa Injil ke semua suku. Tuhan menggunakan pola-
pola seperti ini untuk membawa GPJ di antara suku-suku yang belum terjangkau. Jadi bagi siapa 
pun yang serius untuk menjangkau yang belum terjangkau dalam jumlah yang signifikan, kami 
sangat menyarankan pola pelayanan yang bertujuan untuk mengatalisasi GPJ. 
 
11. Tidakkah multiplikasi yang cepat meningkatkan kemungkinan bid’ah? 
 
Sebenarnya, bid’ah tampaknya kurang lazim dalam gerakan dibandingkan di beberapa gereja 
tradisional. Hal ini karena sifat pemuridan gerakan yang sangat interaktif. Musuh menaburkan 
benih sesat di antara kelompok orang percaya baik dalam gerakan maupun gereja tradisional. 
Pertanyaannya bukan apakah musuh akan menabur masalah seperti itu. Pertanyaannya adalah 
apakah kita memperlengkapi para murid dan jemaat untuk menjaga terhadap ajaran palsu dan 
mengatasinya ketika itu muncul. Bahkan gereja Perjanjian Baru menghadapi tantangan yang 
demikian. Memperlengkapi orang percaya untuk mengandalkan Firman Tuhan sebagai otoritas 
mereka dan mempelajari Firman Tuhan bersama sebagai tubuh (salah satu contoh adalah 
bahwa dalam Kisah Para Rasul 17:11, orang-orang Berea tampaknya telah menerima dan 
mempelajari Firman Tuhan bersama-sama) membantu menjaga terhadap guru palsu yang 
kreatif dan yang fasih berbicara. 
 
Bid’ah biasanya berasal dari pemimpin dan/atau lembaga yang berpengaruh, dinamis, dan 
persuasif. Kami menghindari dan berurusan dengan bid’ah dengan kembali ke Firman Tuhan 
dan mengoreksi diri sesuai dengan Firman Tuhan. Strategi yang digunakan gerakan untuk 
membuat murid sangat berdasarkan Alkitab. Mereka membawa pertanyaan kembali ke Firman 
Tuhan, agar Firman Tuhan menjadi sumber jawaban, bukan otoritas manusia. 
 

 
124 Paragraf ini dikutip dan diedit dari “10 Church Planting Movement FAQs (10 Pertanyaan yang Sering Diajukan 
tentang Gerakan Perintisan Jemaat” (http://www.missionfrontiers.org/issue/article/10-church-planting-
movement-faqs) oleh David Garrison, di majalah Mission Frontiers edisi Maret-April 2011. 

http://www.missionfrontiers.org/issue/article/10-church-planting-movement-faqs
http://www.missionfrontiers.org/issue/article/10-church-planting-movement-faqs


Fokus pada pemuridan berbasis ketaatan ketimbang pemuridan berbasis pengetahuan juga 
melindungi terhadap bid’ah. Murid tidak hanya mendapatkan pengetahuan. Ukuran pemuridan 
mereka adalah ketaatan terhadap pengetahuan itu. 
 
12. Apakah pertumbuhan gerakan yang cepat mengarah pada pemuridan yang dangkal? 
 
Pemuridan dangkal cenderung terjadi ketika orang percaya baru mengetahui bahwa: 
 

• Hal utama yang diharapkan dari mereka adalah menghadiri pertemuan gereja sekali 
atau dua kali seminggu. 

• Ketaatan pada Kitab Suci dianjurkan tetapi tidak diharuskan. 

• Mereka akan menerima ajaran Tuhan yang paling penting dari seorang pemimpin 
gereja. 
 

Sayangnya, hal-hal ini adalah salah satu pesan yang diterima banyak orang percaya di seluruh 
dunia. Cara terbaik untuk memelihara pemuridan sejati adalah melatih orang percaya baru 
untuk: 

• Berinteraksi dengan Firman Tuhan (Alkitab) untuk diri mereka sendiri dan menemukan 
(bersama dengan orang percaya yang lain) apa yang dikatakan oleh Firman Tuhan dan 
bagaimana Firman itu berlaku untuk kehidupan mereka 

• Menaati apa yang mereka yakin Tuhan katakan kepada mereka melalui Firman-Nya. 

• Membagikan “situasi nyata” kehidupan mereka dengan para pengikut Yesus lainnya, 
saling mendoakan dan saling menyemangati, dan menerapkan perintah-perintah 
“saling” dari Perjanjian Baru. 

• Membagikan kenyataan hidup dalam Kristus dengan mereka yang belum mengenal-Nya. 
 

Pola-pola pemuridan sejati ini adalah inti dari Gerakan Perintisan Jemaat. 
 
13. Bukankah gerakan hanya sebuah tren saja? 
 
Gerakan telah ada sepanjang sejarah. Perhatikan kitab Kisah Para Rasul, gerakan Celtic yang 
dipimpin oleh Patrick, gerakan Moravia, gerakan Wesleyan, kebangkitan Welsh, dll. Gelombang 
gerakan baru dimulai pada tahun 1994. Gelombang ini meningkat secara eksponensial sampai 
masa kini, dengan lebih dari 700 gerakan yang diidentifikasi. 
 
Seperti gereja mula-mula, gerakan-gerakan ini tidak selalu rapi. Gerakan-gerakan ini penuh 
dengan manusia dan kelemahan manusia dan kekuatan Tuhan yang sanggup mengatasi 
kelemahan-kelemahan itu. Jika Anda memiliki pertanyaan lain atau jawaban lain, kami akan 
senang berdialog. Anda dapat menghubungi kami melalui situs web kami di www.2414now.net. 
  



Lampiran C: Tahapan-Tahapan Kontinum GPJ 
  

0 – Tim GPJ dalam konteks tetapi belum ada rencana atau upaya GPJ yang disengaja 
1 – Bergerak dengan sengaja - Berusaha untuk secara konsisten membangun generasi pertama 
(G1) orang percaya & Jemat BARU 

1.1 Kegiatan Strategi GPJ yang Disengaja (sudah masuk dan mencari orang damai / rumah 
damai, dan ber-PI) tetapi belum ada hasil 

1.2 Memiliki beberapa orang percaya G1 baru 
1.3 Memiliki beberapa orang percaya G1 baru dan kelompok baru 
1.4 Memiliki orang percaya G1 baru yang konsisten 
1.5 Memiliki orang-orang percaya G1 baru dan kelompok baru yang konsisten 
1.6 Satu atau lebih jemaat generasi pertama yang baru 
1.7 Beberapa jemaat G1 baru 
1.8 Jemaat-jemaat G1 memulai kelompok–kelompok baru 
1.9 Hampir menjadi jemaat-jemaat G2 (1+ jemaat G2) 

2 – Fokus -- Beberapa jemaat G2 (mis. orang percaya baru/jemaat baru telah merintis generasi 
lain) 

3 – Terobosan - G2 yang konsisten dan beberapa jemaat G3 
4 – GPJ Sedang Muncul – Jemaat-jemaat G3 yang konsisten dan beberapa jemaat G4 
5 – GPJ - Jemaat G4 ++ yang konsisten dalam berbagai cabang 
6 – GPJ Berkelanjutan - Pemimpin pribumi dan visioner memimpin gerakan dengan 
sedikit/tidak perlu orang luar. Teruji oleh waktu dengan setidaknya beberapa ratus jemaat. 
(Kebanyakan GPJ tahap 6 memiliki 1.000 atau lebih jemaat.) 
7 – GPJ-GPJ Berlipat ganda – GPJ awal sekarang mengkatalisasi GPJ lain di suku atau kota lain 
 
CATATAN: Semua generasi yang dihitung adalah orang percaya BARU dan kelompok/jemaat 
baru, bukan orang percaya dan gereja yang sudah ada. Orang-orang percaya/gereja yang sudah 
ada disebut Generasi 0, yang menunjukkan bahwa mereka adalah generasi awal dari mana 
kami memulai. 
  



Lampiran D: Dinamika dan Tantangan Generasi 
 

Oleh Steve Smith dan Stan Parks 
 
Gerakan-gerakan kadang-kadang kurang teratur, dan mungkin tidak selalu berkembang dengan 
rapi dan berurutan seperti yang disajikan di sini. Namun, ketika kami mempelajari ratusan 
gerakan di seluruh dunia, kami melihat bahwa gerakan biasanya tumbuh melalui tujuh tahap 
yang berbeda. Setiap tahap mewakili terobosan baru, tetapi juga membawa tantangan baru. 
Tinjauan singkat tentang tahapan dan tantangan ini akan disajikan berikut ini. Karena GPJ sering 
berjalan berlawanan dengan tradisi kita, sulit untuk tetap berada di jalur. Upaya-upaya GPJ 
perlu sangat disengaja di setiap tahap. 
 
Pertama, dua klarifikasi: ketika kami berbicara tentang generasi (Generasi 1, Generasi 2, 
Generasi 3 ...) dalam suatu gerakan, yang kami maksudkan adalah kelompok/jemaat baru dari 
orang percaya BARU. Kami tidak menghitung orang percaya, tim, atau gereja asli yang awalnya 
bekerja untuk merintis kelompok-kelompok baru. Kami menganggap orang-orang 
percaya/gereja-gereja yang memulai pelayanan Generasi 0, yang menunjukkan bahwa mereka 
adalah generasi dasar. 
 
Juga, definisi kami tentang jemaat berasal dari Kisah Para Rasul 2:37-47. Sebuah jemaat lahir 
ketika sejumlah orang dalam kelompok berkomitmen kepada Yesus sebagai Tuhan dan dibaptis. 
Mereka kemudian mulai hidup bersama dalam kasih dan ketaatan mereka kepada Yesus. 
Banyak dari jemaat-jemaat ini menggunakan Kisah Para Rasul 2 sebagai pola dari unsur-unsur 
utama kehidupan mereka bersama. Unsur-unsur ini termasuk pertobatan, baptisan, Roh Kudus, 
firman Allah, persekutuan, Perjamuan Tuhan, doa, tanda-tanda dan mukjizat, persembahan, 
bertemu bersama, bersyukur, dan memuji Tuhan. 
 
Tahap 1: Dinamika-Dinamika Kunci untuk Memulai Upaya GPJ  
 

• Tim GPJ hadir, idealnya bekerja bersama dengan yang lain. 

• Upaya-upaya GPJ awal sering dimulai oleh murid luar – kadang-kadang disebut 
“pendamping.” Murid-murid dari luar budaya ini bekerja bersama orang dalam budaya 
atau orang dekat budaya. 

• Gerakan-gerakan membutuhkan visi seukuran Tuhan yang dibagikan, sehingga 
pendamping berfokus pada mendengar visi Tuhan untuk kelompok ini. 

• Gerakan membutuhkan proses yang efektif, sehingga pendamping berfokus pada 
meletakkan fondasi untuk proses-proses ini. 

• Katalis awal berfokus pada doa dan puasa yang luar biasa – secara pribadi dan dengan 
rekan kerja. 

• Penting juga untuk memobilisasi doa dan puasa yang luar biasa (berlanjut di semua 
tahap). 

• Satu kegiatan bernilai tinggi adalah membagikan visi dan mencari mitra lokal atau dari 
budaya yang dekat, yang akan diajak bekerja sama. 



• Mengembangkan/menguji strategi-strategi akses diperlukan untuk mendapatkan 
peluang agar terlibat dengan orang yang terhilang. 

• Akses ini harus mengarah pada pencarian, penaburan secara luas dan penyaringan 
untuk Rumah Tangga (atau jaringan) damai (melalui Orang Damai). 

• Pada tahap ini, Rumah Tangga Damai pertama kali ditemukan. 
 
Tantangan untuk Upaya-Upaya GPJ Awal  
 

• Berusaha mengubah orang-orang yang ramah menjadi Orang Damai125 (Orang Damai 
yang sesungguhnya adalah lapar.) 

• Salah mengira individu yang tertarik dengan Orang Damai. (Orang Damai sungguhan 
dapat membuka keluarga dan/atau jaringan pertemanan mereka.) 

• Daripada melatih sebanyak mungkin orang percaya untuk bergabung dalam pencarian, 
orang luar bekerja sendiri untuk menemukan Orang Damai/orang-orang Tanah ke-4. 126 

• Tidak memiliki penjangkauan yang luas dan cukup berani. 

• Tidak bergantung sepenuhnya pada Tuhan; terlalu mengandalkan “metode-metode” 
model Perintisan Jemaat tertentu. 

• Tidak bekerja cukup keras (Orang-orang yang didukung penuh harus bekerja penuh 
waktu pada pelayanan ini; orang-orang dengan pekerjaan lain harus memberikan waktu 
yang signifikan untuk berdoa dan menjangkau juga.) 

• Menghabiskan waktu untuk kegiatan yang baik (atau bahkan kegiatan biasa-biasa saja) 
daripada kegiatan yang paling berbuah. 

• Berfokus pada “apa yang bisa saya lakukan” daripada “apa yang perlu dilakukan.” 

• Kurangnya iman (“Daerah ini terlalu sulit.”) 

• Pendamping tidak menjadi pelaku, tetapi hanya “pelatih” yang tidak meneladani apa 
yang mereka latih 

 
--------------- Rintangan yang paling sulit adalah dari jemaat 0 hingga generasi 1 --------------- 
 
Dinamika-Dinamika Kunci untuk Jemaat-Jemaat Generasi 1  
 

• Jemaat baru harus mendasarkan pemahaman dan praktik mereka menjadi murid dan 
menjadi jemaat berdasarkan Alkitab – bukan pada pendapat dan/atau tradisi orang luar. 

• Mereka harus bergantung pada Kitab Suci dan Roh Kudus, bukan orang luar. 

• Harus ada jalur GPJ yang jelas. Meskipun ada banyak variasi, GPJ memiliki jalur yang 
jelas untuk semua yang terlibat. Unsur-unsur kuncinya adalah: 1) melatih orang percaya, 

 
125 Untuk deskripsi tentang ini, lihat bagian “Masuk ke Komunitas Baru” di Bab 7: “Dinamika GPJ- Merintis Jemaat-
Jemaat yang Berlipat ganda dengan Pesat.” 
126 Perhatikan Matius 13:23 di mana jenis tanah ke-4 menghasilkan tuaian 100, 60, atau 30 kali dari apa yang telah 
ditabur. Untuk penjelasan lebih lanjut tentang konsep ini, lihat “Cultivating ‘4th Soil’ Disciples in Ourselves and 
Others” (“Memupuk Murid 'Tanah ke-4' dalam Diri Kita dan Orang Lain”), dalam Mission-Frontiers, edisi Juli-
Agustus 2017 (http://www.missionfrontiers.org/issue/article/cultivating-4th-soil-disciples-in-ourselves-and-
others). 

http://www.missionfrontiers.org/issue/article/cultivating-4th-soil-disciples-in-ourselves-and-others
http://www.missionfrontiers.org/issue/article/cultivating-4th-soil-disciples-in-ourselves-and-others


2) melibatkan yang terhilang, 3) memuridkan, 4) komitmen, 5) pembentukan jemaat, 6) 
pembentukan kepemimpinan) 7) memulai komunitas baru.127 

• Harus ada panggilan yang kuat dan jelas untuk komitmen. 

• Harus ada pemahaman yang jelas tentang beberapa kebenaran penting: Yesus sebagai 
Tuhan, pertobatan dan pelepasan keduniawian, baptisan, mengatasi penganiayaan, dll. 

• Orang luar tidak boleh menjadi pemimpin jemaat. Mereka harus memberdayakan dan 
melatih orang dalam untuk memimpin jemaat baru. 

 
Tantangan untuk Jemaat-Jemaat Generasi 1  
 

• Satu kegagalan umum adalah tidak menemukan rekan kerja lokal utama dengan visi 
(bukan “pekerja upahan” yang melakukan pelayanan terutama untuk pendanaan). 

• Orang luar dapat menyabot pertumbuhan dengan tidak memiliki toleransi yang tinggi 
terhadap kesalahan. Mereka harus menghindari godaan untuk menjadi ahli. Pemuridan 
berbasis ketaatan mengoreksi kesalahan dan menjadikan Roh Kudus dan Alkitab sebagai 
pemimpin. 

• Pemimpin harus bergerak dengan lembut ketika orang yang tidak produktif tidak 
menghasilkan. 

• Satu kesalahan adalah membimbing orang yang tidak membimbing orang lain. 

• Kesalahan terkait adalah mentoring hanya aspek pelayanan dan bukan seluruh pribadi 
(hubungan pribadi dengan Tuhan, keluarga, pekerjaan, dll). 

• Pendamping yang tidak berpengalaman bisa memperlambat atau menggagalkan 
pertumbuhan dengan tidak mengetahui bagaimana memberdayakan dan melepaskan 
orang dalam untuk memfasilitasi atau bahkan memulai kelompok-kelompok baru. 

• Pendamping kadang-kadang tidak menyadari atau tidak berkomitmen pada pembinaan 
intensif yang dibutuhkan untuk para pemimpin baru. 

• Satu kesalahan adalah penekanan hanya pada “pengakuan iman” tetapi tidak pada 
peninggalan dosa yang memisahkan orang percaya baru dari Tuhan. 

 
Tahap 2: Pertumbuhan Terfokus – Jemaat-Jemaat Generasi Kedua Awal 
 

• Jemaat-jemaat Generasi 1 (Gen 1) sedang bertumbuh aktif. 

• Pendamping secara sengaja berfokus pada pengembangan para pemimpin Gen 1. 

• Jemaat-jemaat Gen 1 merintis kelompok-kelompok/jemaat-jemaat Gen 2. 

• Para murid Gen 1 telah menjadi percaya kepada Tuhan dengan DNA gerakan sehingga 
lebih alami bagi mereka untuk mereproduksi dinamika-dinamika dan proses-proses 
kunci daripada bagi murid Gen 0. 

• Ketika jumlah murid dan jemaat bertambah, pertentangan dan penganiayaan kadang-
kadang tumbuh sebagai tanggapan. 

 
127 Untuk keterangan lebih lanjut tentang jalur ini, lihat Bab 7: “Dinamika-Dinamika GPJ – Merintis Jemaat-Jemaat 
yang Berlipat ganda dengan Pesat.” 



• Para pemimpin Gen 0 perlu memprioritaskan membantu para pemimpin dan jemaat-
jemaat Gen 1 mereproduksi daripada memprioritaskan memulai kelompok-kelompok 
baru. 

 
Tantangan 
 

• Jalur GPJ dibuat terlalu rumit; itu hanya dapat dilakukan oleh orang Kristen yang 
matang, bukan murid baru. 

• Potongan-potongan jalur GPJ yang berbeda tidak ada; mudah bagi orang percaya untuk 
kehilangan unsur-unsur kunci (dari 6 soal di atas). 

• Proses kelompok lemah (melihat ke belakang, mencari, melihat ke depan) 128; 
akuntabilitas lemah. 

• Tidak menemukan Orang-Orang Damai / orang tanah ke-4 di Gen 1 

• Tidak menetapkan DNA “mengikut Yesus dan menjala manusia” (Markus 1:17) dalam 
beberapa jam/hari 

• Tidak melatih proses129 “Memodelkan-Membantu-Mengawasi-Meninggalkan” di setiap 
tahap 

• Bukan tuaian130 oikos (jaringan keluarga dan teman) di Gen 1 
 
--------Rintangan tersulit kedua adalah dari jemaat-jemaat Generasi ke 2 ke Generasi ke-3-------- 
 
Tahap 3: Jaringan yang Memperluas – Jemaat-Jemaat Generasi Ketiga Awal  
 

• Jemaat-Jemaat Gen 1 & 2 berdiri dengan kuat dan berkembang. 

• Beberapa kelompok Gen 3 mulai muncul, dengan beberapa kelompok Gen 3 menjadi 
jemaat-jemaat. 

• Para pemimpin kunci diidentifikasi secara aktif dan dibimbing serta dimuridkan. 

• Fokus yang kuat untuk memastikan pengembangan kepemimpinan dan kesehatan 
kelompok multi-generasi. 

• Sebagian besar gerakan menggunakan pohon generasi (menunjukkan anak-anak, cucu, 
cicit jemaat-jemaat). 

• Keinginan akan jemaat “cucu” (Gen 3) adalah penekanan yang kuat. 

• Visi yang jelas dan proses kelompok yang dapat direproduksi digunakan di seluruh 
jaringan yang berkembang. 

•  Para pemimpin dalam di semua tingkatan membagikan kesaksian tentang terobosan. 

 
128 Untuk penjelasan tentang unsur-unsur ini, lihat “Empat Bantuan dalam Menjadi Jemaat” - “2. Ketika Anda 
memulai sebuah kelompok pelatihan, MODELKAN dari awal bagian-bagian kehidupan jemaat yang disebutkan di 
atas,´dalam Bab 10: “Esensi-Esensi Dasar Membantu Kelompok-Kelompok Menjadi Jemaat-Jemaat: Empat Bantuan 
dalam GPJ.” 
129 Untuk penjelasan proses ini, lihat bagian “Gunakan Siklus Pelatihan” di Bab 7: “Dinamika-Dinamika GPJ—
Merintis Jemaat-Jemaat yang Berlipat ganda dengan Pesat.” 
130 Untuk penjelasan dari konsep penting ini, lihat bagian “Konversi Kelompok” di Bab 36: “Lima Pelajaran yang 
Dipelajari Gereka Amerika dari GPJ-GPJ.” 



• Pemimpin dalam dengan visi besar telah muncul dan merupakan katalisator utama. 
 
Tantangan 
 

• Para pemimpin masih pergi ke orang luar atau orang-orang Kristen Gen 0 untuk 
mendapatkan jawaban daripada penemuan dari Alkitab. 

• Kegembiraan atas Generasi 1 dan 2 dapat membutakan para pemimpin untuk bekerja 
menuju Generasi ke-3 dan seterusnya. 

• Beberapa bagian penting dari pertemuan jemaat hilang. (Pembagian visi, 
pertanggungjawaban, dan melatih orang lain membuat perbedaan antara hanya 
berbicara tentang Alkitab dalam kelompok versus benar-benar bertumbuh dalam 
pemuridan dan mereproduksi murid)  

• Visi yang lemah. Visi tidak diturunkan secara generasi. (Generasi awal memiliki visi yang 
lebih besar daripada generasi selanjutnya.) 

• Visi tidak ditangkap dan dimiliki oleh semua atau sebagian besar murid dalam gerakan. 

• Ketakutan telah muncul; berusaha menghindari penganiayaan. 

• Pengembangan kepemimpinan yang buruk; perlu mengembangkan para “Timotius.” 

• DNA gerakan yang tidak memadai dalam pemimpin/kelompok dapat menghambat 
pertumbuhan. Misalnya, kelompok tidak mereproduksi atau pemimpin lokal tidak 
bertumbuh dalam panggilan mereka dan pengawasan generasi dan pemimpin lainnya. 

•  Pendamping pergi sebelum waktunya. 
 
Tahap 4: GPJ yang Muncul – Jemaat-Jemaat Generasi Keempat Awal 

  

• Jemaat-jemaat Gen 3 yang stabil, dengan beberapa kelompok dan jemaat-jemaat Gen 4 
(atau bahkan Gen 5, Gen 6). 

• Sekelompok pemimpin asli yang sedang bertumbuh mengawasi gerakan ini. 

• Para pemimpin lokal dan pendamping dengan sengaja berusaha mereplikasi DNA 
gerakan di semua generasi. 

• Pendamping masih memainkan peran kunci dalam membimbing pemimpin kunci. 

• Pengembangan jaringan kepemimpinan yang disengaja (para pemimpin bertemu 
dengan para pemimpin lain untuk saling mendukung dan belajar) 

• Mungkin mulai memicu pelayanan di daerah baru 

• Tantangan internal atau eksternal telah membantu membawa kedewasaan, ketekunan, 
iman dan pertumbuhan pada kepemimpinan dan jemaat-jemaat. 

• Jika gerakan sampai ke jemaat Gen 3, biasanya gerakan juga akan sampai ke jemaat Gen 
4. 

• Mengatasi tantangan berbagi kepemimpinan – benar-benar membangkitkan pemimpin-
pemimpin lain 

 
Tantangan  
 



• Kurangnya visi untuk menjangkau melampaui ruang lingkup alami mereka (di luar 
bahasa/suku mereka sendiri) 

• Terlalu bergantung pada satu pemimpin gerakan kunci 

• Pelatihan tingkat menengah yang tidak konsisten atau salah fokus 

• Tidak mengalihkan prioritas dari orang luar ke pemimpin dalam dan menjangkau 
segmen131 populasi baru 

• Perubahan kepemimpinan kunci 

• Kejenuhan lingkungan alami (oikos) dan belum bersifat lintas budaya atau lintas wilayah 

• Mengandalkan dana asing 

• Orang luar yang tidak terhubung dengan gerakan menawarkan gaji kepada para 
pemimpin dalam 

• Kurang persiapan melalui pembelajaran alkitabiah untuk menolak pengaruh para 
pemimpin Kristen dari luar yang ingin “memperbaiki” teologi/eklesiologi mereka 

 
Tahap 5: Gerakan Perintisan Jemaat  
 

• Banyak cabang jemaat yang secara konsisten mereproduksi generasi ke-4 + (definisi GPJ 
yang diterima) 

• Tahap ini biasanya dicapai 3-5 tahun setelah jemaat pertama dimulai. 

• Biasanya ada 100+ jemaat 

• Sebagian besar pertumbuhan masih akan datang, tetapi unsur atau proses inti untuk 
pertumbuhan berkelanjutan telah ditetapkan atau dimulai. 

• Idealnya empat atau lebih cabang terpisah 

• Idealnya tim kepemimpinan yang solid dari orang-orang percaya lokal yang memimpin 
gerakan, dengan pendamping yang sebagian besar hanya bekerja dengan tim 
kepemimpinan 

• Sementara tahap 1-4 bisa rentan terhadap keruntuhan, keruntuhan jarang terjadi pada 
tahap 5 (dan seterusnya) 

• Karena pertumbuhan gerakan terbesar terjadi pada tahap 6 dan 7, penting untuk 
melanjutkan pelatihan pemimpin dan meneruskan visi dan DNA gerakan ke semua 
tingkatan. 

 
Tantangan  
 

• Sebuah GPJ mungkin tetap pada tahap ini jika pengembangan kepemimpinan lemah. 

• Tidak memiliki proses yang jelas untuk melacak dan memastikan kesehatan di semua 
generasi kelompok. 

 
131 Lihat “S.O.I.L.S. of CPM Continuum ”oleh Steve Smith, dalam edisi November-Desember 2014 di majalah 
Mission Frontiers (http://www.missionfrontiers.org/issue/article/the-s.o.i.l.s.-of-the-cpm-continuum-the-sliding-
scale-of-strategic-time-inv).  

http://www.missionfrontiers.org/issue/article/the-s.o.i.l.s.-of-the-cpm-continuum-the-sliding-scale-of-strategic-time-inv
http://www.missionfrontiers.org/issue/article/the-s.o.i.l.s.-of-the-cpm-continuum-the-sliding-scale-of-strategic-time-inv


•  Semakin besar pertumbuhan kuantitatif dan kualitatif, semakin besar kemungkinan 
kelompok Kristen tradisional di luar akan termotivasi untuk menawarkan dana dengan 
imbalan kontrol. 

• Tidak melanjutkan untuk memulai cabang-cabang baru 

• Pendamping terlalu terlibat dalam proses pengambilan keputusan 
 
Tahap 6: GPJ yang Berkelanjutan dan Memperluas  

 

• Jaringan kepemimpinan pribumi dan visioner yang memimpin gerakan dengan sedikit 
atau tanpa kebutuhan untuk orang luar, dan melipatgandakan kepemimpinan di semua 
tingkatan 

•  Pemimpin dalam yang dewasa secara rohani 

• Gerakan bertumbuh baik secara jumlah dan kerohanian  

• Penetrasi dan ekspansi yang signifikan di seluruh suku 

• Cukup cabang, pemimpin, dan jemaat untuk dapat menemukan dan meningkatkan 
praktik-praktik terbaik untuk membantu pertumbuhan gerakan yang berkelanjutan. 

• Jemaat Gen 5, Gen 6, dan Gen 7+ stabil di berbagai cabang dan aktif memperbanyak 
kelompok dan jemaat, dengan DNA gerakan yang direplikasi di semua generasi. 

• Gerakan ini telah menghadapi tantangan internal dan/atau eksternal yang kuat. 
 
Tantangan 

 

• Hingga tahap 5, gerakan mungkin masih tidak terlalu kelihatan bagi orang di luar 
gerakannya,” tetapi pada tahap 6, gerakan tersebut menjadi lebih terkenal dan 
menunjukkan hal ini dapat menghadirkan tantangan. 

• Visibilitas ini dapat menyebabkan oposisi dari gereja/denominasi tradisional. 

• Visibilitas ini juga dapat menyebabkan peningkatan penganiayaan dan terkadang 
menargetkan pemimpin-pemimpin kunci 

• Jaringan kepemimpinan perlu terus berkembang untuk mengikuti perkembangan 
pelayanan. 

• Perlu terus menggunakan pendanaan internal dan eksternal secara bijaksana. 

• Pertumbuhan tahap 6 bisa signifikan, tetapi biasanya terbatas pada satu suku atau 
kluster suku. Untuk sampai ke tahap 7 sering membutuhkan visi dan pelatihan khusus 
untuk membuat gerakan melompat ke suku dan daerah baru. 

 
Tahap 7: GPJ yang Berlipat ganda 
                                                                                                                                                                                                                                                           

• GPJ biasanya mengkatalisasi GPJ-GPJ di suku dan/atau wilayah lain – baik secara organik 
maupun sengaja. 

• GPJ telah menjadi gerakan yang melipatgandakan gerakan baru. Hal ini harus menjadi 
visi akhir untuk semua pendamping ketika mereka memulai pelayanan mereka pada 
tahap 1. 



• Para pemimpin gerakan mengadopsi visi yang lebih besar untuk menyelesaikan Amanat 
Agung di seluruh wilayah atau kelompok rohani mereka. 

• Para pemimpin gerakan mengembangkan pelatihan dan memperlengkapi sumber daya 
untuk membantu merintis gerakan-gerakan lain. 

• Biasanya ada 5.000+ jemaat. 
 
Tantangan  
 

• Pemimpin Tahap 7 perlu belajar cara memperlengkapi dan mengutus orang lain untuk 
secara efektif menjadi bersifat lintas budaya. 

• Penting untuk belajar bagaimana mengembangkan pemimpin gerakan yang tidak 
bergantung pada pemimpin-pemimpin GPJ asli. 

• Memimpin jaringan gerakan berlipat ganda adalah peran yang sangat langka. Hal ini 
membutuhkan hubungan dan pembelajaran bersama dengan para pemimpin Tahap 7 
lainnya dari luar. 

• Para pemimpin Tahap 7 memiliki banyak hal untuk ditawarkan kepada gereja global, 
tetapi harus ada upaya yang disengaja untuk memberi mereka suara dan agar gereja 
global mendengarkan dan belajar dari mereka. 

 
 
Prinsip-Prinsip Utama (Beberapa prinsip terpenting, sebagaimana disepakati oleh sekelompok 
38 katalis dan pemimpin GPJ) 
 
 

• Pentingnya “melepaskan”: tidak semua kelompok, murid, pemimpin, akan 
mereproduksi; jadi lepaskan beberapa. 

• Berinvestasilah secara mendalam pada orang-orang yang bekerja sama dengan kami – 
hubungan dengan Tuhan, keluarga, pekerja, masalah karakter. Bersikap transparan 
sebagai peziarah bersama. 

• Mentor tidak hanya “memberi” tetapi juga menerima info dan rentan terhadap mereka 
yang dibimbingnya. 

• Melipatgandakan“kepedulian.” Hindari memperlambat reproduksi. Bimbing mentor–
mentor baru untuk memperlengkapi generasi-generasi berikutnya. (Mat 10:8 - murid 
sejati menerima dan memberi dengan gratis.) 

• Ciptakan budaya Kristen kontra-tradisional tanpa menjatuhkan gereja tradisional. 

• Menelusuri kemajuan penting – mengevaluasi dan mendiagnosis pertumbuhan. 

• Kita semua memulai pelayanan-pelayanan dengan tingkat kesengajaan yang tinggi, 
tetapi kami tidak selalu menyesuaikan diri saat hal itu berhasil di masa depan. Kita harus 
menjaga tingkat kesengajaan dan ketergantungan pada Tuhan. Kita seharusnya tidak 
“mengandalkan” sistem yang sudah ada. 
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