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ABSTRAK 

 

 

Program pelatihan pelayanan khususnya pelatihan penginjilan dalam 

sebuah gereja lokal adalah merupakan kesempatan bagi para jemaat untuk 

mengembangkan talenta melayani Tuhan dalam ruang lingkup gereja untuk 

menjadi lebih baik dan efektif sehingga melalui program pelatihan pelayanan 

penginjilan ini, maka diharapkan ada pertambahan jumlah jemaat baru yang 

datang dari hasil penginjilan tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan 

bahwa program pelatihan pelayanan bagi jemaat berpengaruh positif terhadap 

pertumbuhan kuantitas jemaat Gereja Bethel Indonesia Karangrejo Juwana-

pati. 

 

Kata-kata kunci: Program pelatihan pelayanan, program pelatihan 

pelayanan penginjilan, pertumbuhan jemaat, 
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ABSTRACT 

 

The ministry training program especially the ministry training 

evangelisticprogram is the opportunity for the all congregation to raise their talent 

to serve The Lord on local church to be more better and effective and with the 

ministry evangelistic training program could effect through the growth of church 

quantity in Indonesian Bethel Church of Indonesia Karangrejo Juwana-Pati.  The 

description of ministry evangelistic training program show good results.  

 

Key Words: Ministry, training program, evangelistic, the growth of church 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 Pada umumnya, program pelatihan pelayanan hanya dikhususkan 

untuk para siswa Sekolah Alkitab atau mahasiswa Sekolah Teologi yang 

memang secara khusus terpanggil untuk melayani di ladang Tuhan sepenuh 

waktu. Dengan kata lain efektifitas program pelatihan pelayanan ini hanya 

diketahui oleh orang-orang tertentu saja. Sementara untuk sidang jemaat, 

tidak mengenal atau diajari bagaimana cara yang efektif tentang program 

pelatihan pelayanan, sebab bagi jemaat kebanyakan masih berpikir bahwa 

tugasnya adalah datang beribadah ke gereja dan setelah itu pulang. Bahkan 

mungkin jemaat dalam gereja tidak dilibatkan dengan tugas dan tanggung 

jawab jemaat yang lain selain hanya pergi ke gereja untuk beribadah. Sepintas 

memang praktis, tetapi ada baiknya jemaat juga dilibatkan dalam pelayanan 

gereja dan diperkenalkan dengan pekerjaan pelayanan gerejawi. Keberhasilan 

gereja tidak bisa mengesampingkan peran dan andil jemaat yang turut 

memiliki tanggung jawab untuk bertanggung jawab didalam pelayanan 

gereja. Pemimpin gereja dalam arti yaitu gembala sidang, harus memikirkan 

bagaimana cara memperkenalkan pekerjaan pelayanan gereja kepada jemaat 

yang digembalakannya, sebab keberhasilan seorang pemimpn rohani tidak 
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bisa lepas dari peran serta sidang jemaat didalam membantu pelayanan gereja 

setempat.1  

 Tuhan selalu memberikan visi kepada para gembala sidang, para 

pemimpin gereja. Mereka selalu diberi visi secara khusus oleh Tuhan sendiri 

untuk menggembalakan jemaat-jemaat yang dipercayakan Tuhan di pundak 

mereka. Seorang gembala sidang atau pendeta adalah seorang pemimpin 

rohani yang ditempatkan didalam gereja dimanapun gereja itu dibentuk dan 

dibangun, sebagai pemimpin dari sidang jemaat, sebagai gembala yang 

menggembalakan domba-domba yang dipercayakan Allah kepadanya. 

Seorang gembala atau seorang pendeta secara sederhana adalah orang-orang 

yang diberi karunia untuk memimpin. Mereka memikul visi dari Tuhan 

menuntun dan menunjukkan jalan yang baik kepada jemaat yang 

dipimpinnya. Para pemimpin rohani di gereja disebut dengan istilah ‘the set 

men’ yang mana istilah ini diambil dari Perjanjian Lama ketika Yosua 

‘ditetapkan’ (set) oleh Musa untuk memimpin jemaat.2 Sementara didalam 

Perjanjian Baru kata (set) tersebut menunjuk kepada pribadi para pemimpin 

gereja ketika Yesus Kristus ‘menetapkan’ beberapa orang untuk menjadi 

rasul-rasul, nabi-nabi, para penginjil dan para pengajar didalam gereja. 

                                                           
 1 Roland E. Eriswold, The Winning Church (London: A Division of SP 

Publication, 1986), 19. 

 2 C.I Scofield, Oxford NIV Scofield Study Bible (New York: Oxford University 

Press, 1967), 225 
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Berdasarkan Efesus 4:11-12 yang menjadi salah satu factor keberhasilan 

seorang pemimpin rohani adalah memperlengkapi umat Allah. 

 Beberapa prinsip dalam program pelatihan pelayanan dalam sebuah 

gereja dapat secara mudah diajarkan kepada jemaat. Bagi para pemimpin 

umat Allah yaitu para gembala juga diharuskan memiliki pengetahuan dasar 

tentang pelatihan pelayanan secara efektif untuk membentuk sebuah gereja 

yang sehat yang ditandai dengan aktifitas dan keaktifan para jemaat untuk 

ikut andil serta dalam pelayanan gereja secara umum. Gereja yang sehat 

adalah gereja yang bertumbuh dengan sempurna selayaknya memiliki sebuah 

beban untuk selalu memastikan bahwa baik antara pemimpin gereja atau 

sidang jemaat dapat menerima dan mempraktikkan setiap program pelatihan 

pelayanan yang terbaik dalam konteks gereja lokal. 

Yang menjadi latar belakang masalah mengapa penulis ingin menulis 

artikel tentang program pelatihan pelayanan di gereja bethel Indonesia 

Karangrejo Juwana Pati tersebut sebab adanya suatu pemahaman yang keliru 

didalam komunitas jemaat lokal yaitu mereka memiliki anggapan dan 

pernyataan bahwa tugas dan pelayanan di gereja setempat itu adalah tugas 

dan tanggung jawab dari para pemimpin rohani (gembala sidang, majelis 

gereja dan keluarganya) saja. Jadi, jemaat tidak ada hubungan sama sekali 

dengan pelayanan dalam gereja. Jemaat memiliki prinsip yang penting datang 

beribadah, datang, duduk, dengar dan pulang ke rumah. Apabila pernyataan 

atau anggapan seperti ini tidak dirubah maka efek sampingnya adalah 
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menimbulkan rasa “tidak ikut  memiliki gereja” tidak mau tahu tentang 

pelayanan dan yang penting datang ke gereja untuk beribadah setelah itu 

pulang. Sikap ini sudah lama ada diantara jemaat lokal tersebut dan ini adalah 

tugas yang berat untuk gembala sidang sebagai pemimpin rohani jemaat 

untuk menyadarkan jemaat untuk mulai mencintai gereja mereka dengan 

mengambil bagian dalam pelayanan gereja lokal. Ada begitu banyak bidang 

pelayanan yang bisa dikerjakan oleh jemaat sehingga membuat jemaat sadar 

bahwa diri mereka juga adalah bagian dari gereja lokal tersebut.  

Tujuan penulisan ini adalah, pertama, penulis ingin mengetahui secara 

cermat tentang program pelatihan pelayanan di gereja bethel Indonesia 

Karangrejo Juwana Pati. Kegiatan ini dapt diketahui bentuk pelatihan 

pelayanan yang seperti apa yang khususnya sedang dipraktikkan di gereja 

setempat. Alasan kedua penulis ingin mengetahui apakah pengaruhnya bagi 

pertumbuhan kuantitas jemaat lokal dengan adanya program pelatihan 

pelayanan di gereja bethel Indonesia Karangrejo Juwana Pati tersebut. Tujuan 

dari penulisan artikel ini adalah memberikan sebuah gambaran kepada 

pembaca bahwa keterlibatan jemaat terhadap bidang pelayanan di gereja lokal 

akhirnya akan membangkitkan semangat jemaat yang didasari cinta kepada 

Allah sehingga goalnya bukan hanya pada keterlibatan jemaat terhadap 

bidang pelayanan gereja lokal tetapi juga dapat dilihat pertumbuhan kuantitas 

jemaat di gereja tersebut. Ada beberapa pelatihan pelayanan di gereja lokal 

yaitu pelatihan pelayanan tentang penginjilan, kemudian pelatihan pelayanan 

dalam pelayanan gereja secara praktis yang meliputi pelatihan pelayanan 
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ibadah yaitu bagaimana menjadi seorang pemimpin pujian yang baik, 

pelatihan pelayanan bagaimana cara bermain music yang baik, pelatihan 

bagaimana mengajar anak-anak sekolah minggu dengan efektif, pelatihan 

bagaimana melayani orang dalam pelayanan kematian, dan pelayanan-

pelayanan lain diluar lingkungan gereja yang sifatnya praktis dan di lapangan 

dengan mengundang tenaga ahli atau orang-orang yang ahli dibidangnya 

untuk membuat pelatihan praktis yang bisa diikuti dan menjadi berkat bagi 

sidang jemaat lokal.  

 Salah satu program pelatihan pelayanan di gereja lokal adalah 

program pelatihan penginjilan. Program pelatihan pelayanan ini memberikan 

metode dan cara yang efektif untuk mendekati orang non-kristen untuk 

menyaksikan tentang Injil Kristus Yesus kepada mereka dengan harapan 

orang non-kristen bisa mengenal Kristus Yesus. Ketika berbicara tentang 

pengaruh pelatihan pelayanan terhadap gereja lokal maka pengaruhnya itu 

dihubungkan dengan segi kuantitas atau jumlah jemaat baru yang datang ke 

gereja lokal sebagai output dari program pelatihan pelayanan tersebut. 

Pertumbuhan gereja selalu berbicara tentang jumlah atau kuantitas jemaat 

yang dapat dilihat dari Efesus 4:1b, bahwa Tubuh yang kepadanya Yesus 

sebagai Kepala ‘tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua 

bagiannya, menurut karya efektif yang disumbangkan oleh tiap-tiap anggota 

yang menyebabkan hasil yaitu pertumbuhan diri. Rumus pertumbuhan gereja 

adalah pertumbuhan diikat bersama dalam persatuan ditambah dengan 

karunia-karunia setiap anggota jemaat gereja lokal untuk mengerjakan tugas 
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dan bagiannya.3 Melalui pelatihan pelayanan di gereja lokal, maka karakter 

dari setiap individu akan dibentuk, dan dalam program tersebut karunia dan 

panggilan jemaat peserta pelatihan pelayanan dapat diketahui dan diasah 

untuk pelayanan gereja lokal yang lebih efektif. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Penelitian ini akan menjawab rumusan masalah sebagai berikut: 

Apakah ada pengaruh yang signifikan antara program pelatihan 

pelayanan dengan pertumbuhan gereja? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Penelitian ini hendak mencari tahu sejauh mana hubungan antara 

program pelatihan pelayanan dengan pertumbuhan gereja. 

 

D. METODE PENELITIAN  

 Metodologi penelitian yang digunakan oleh penulis untuk menyusun 

penelitian ini yaitu penulis melakukan pengamatan langsung kepada gereja 

lokal yang mengadakan program pelatihan pelayanan kemudian 

menggunakan metode kuesioner sederhana atau Tanya jawab secara langsung 

kepada peserta pelatihan pelayanan gereja lokal. Melalui metode mengamati 

                                                           
 3Mc Donald Gravan, Understanding Church Growth (Grand Rapids: Eederman 

Publishing Company, 1970), hlm. 9  
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secara langsung dan kuesioner ini maka penulis akan mendapatkan gambaran 

jelas seperti apa program pelatihan pelayanan itu dikerjakan di gereja lokal. 

Disamping itu juga ada dukungan dari sumber-sumber buku atau literature 

yang berhubungan dengan pelatihan pelayanan gereja lokal dan literature 

tentang pertumbuhan gereja yang sehat. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

Pertumbuhan Gereja pada dasarnya berbicara tentang pertumbuhan 

jemaat, yaitu orang-orang yang mengalami iman kepada Tuhan Yesus. 

Pertumbuhan Gereja tidak berbicara tentang besarnya gedung, atau 

lengkapnya fasilitas dalam gereja secara fisik. Pertumbuhan Gereja juga tidak 

berbicara tentang banyaknya kesibukan dan kegiatan yang dilakukan dalam 

gereja, dengan kemeriahan festival atau konser-konser music yang sedang 

dijalankan. Pertumbuhan Gereja erat kaitannya dengan penjangkauan jiwa-

jiwa baru, melalui gerakan misi, penginjilan, dan pemuridan. 

 

A. Pengertian Pertumbuhan Gereja 

Kata pertumbuhan memiliki kata dasar tumbuh, yang artinya adalah 

timbul (hidup) dan bertambah besar atau sempurna. Sedangkan pertumbuhan 

itu sendiri adalah perkembangan atau kemajuan.4 Sebagaimana kehidupan 

tanaman memerlukan pertumbuhan secara alami, maka gereja pun 

memerlukan pertumbuhan yang berlangsung secara sehat dan alamiah. Suatu 

tumbuhan dapat bertumbuh dengan baik bila terdapat ketersediaan media dan 

sari makanan yang cukup. Demikian pula gereja dapat bertumbuh dengan

                                                           
4 Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, v1.1 Tumbuh (Jakarta: 

Balai Pustaka) 
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 baik bila Kehidupan orang-orang percaya di dalamnya memiliki 

kehidupan yang memaknai kebenaran firman Allah dalam Kehidupan sehari-

hari sebagai makanan rohani bagi pertumbuhan tersebut. Sehingga dengan

 demikian pertumbuhan gereja tidak dapat didasarkan pada 

karya tangan manusia. Namun dari karya Roh Kudus kepada setiap orang 

yang mau mendengarkan dan melakukan Firman Allah. 

Peter Wongso memberikan pengertian  tentang Pertumbuhan gereja 

harus terjadi dalam dua aspek yaitu secara kuantitas dan secara kualitas, 

terjadi dalam jemaat sebagai anggota tubuh Kristus yang Nampak dalam 

dalam pertambahan jiwa, dan yang tidak Nampak kedewasaan iman.5 

Pertambahan jiwa-jiwa baru, dan pertumbuhan iman dalam jemaat menjadi 

dua aspek pertumbuhan gereja yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya harus 

berjalan secara seimbang. Dari serangkaian uraian di atas, dapat dijelaskan 

bahwa pertumbuhan gereja adalah Karya Allah melalui Roh Kudus yang 

memberi pertambahan jumlah orang percaya dalam suatu gereja secara 

kuantitas melalui penginjilan, dan pertambahan melalui kelahiran anak-anak, 

serta pertumbuhan secara kualitas yaitu kedewasaan iman jemaat yang terjadi 

melalui proses pemuridan, yang diwujudkan dengan perubahan tingkah laku 

mejadi seperti Kristus, dan bersedia untuk melayani, bersekutu, dan bersaksi.  

                                                           
5 Peter Wongso, Tugas Gereja Dan Missi Masa Kini (Surabaya: YAKIN, 

2000), 80. 
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Menurut Peters Pertumbuhan Gereja memiliki dimensi-dimensi, yang 

dapat dijelaskan sebagai berikut:6 

- Ibadah kepada Allah 

- Pelayanan ditengah-tengah persekutuan 

- Konseptualisasi Alkitab 

- Penginjilan kepada kelompok masyarakat 

- Mengakomodasi tuntunan ( kebutuhan ) lingkungan 

- Memperkenalkan gaya hidup Kristiani kepada masyarakat 

- Proklamasi Injil ke seluruh dunia 

Selain tujuan dimensi di atas, ada juga dimensi yang dipakai didalam 

pertumbuhan gejera masa kini, yaitu:7 

- Yesus menarik orang banyak dengan cara mengasihi orang yang belum 

percaya 

- Yesus menarik orang banyak dengan memenuhi kebutuhan mereka 

- Yesus menarik orang banyak dengan mengajar dalam cara yang praktis 

dan menarik 

- Ibadah dapat menjadi sebuah kesaksian 

- Mengatur kebaktian bagi orang yang tidak bergereja 

- Memilih musik anda berkhotbah kepada orang yang tidak bergereja 

                                                           
6 George W Peters, Teologi Pertumbuhan Gereja (Malang : Gandum Mas 2013), 

27 
7 Rick Warren, Pertumbuhan Gereja Masa Kini, (Gandum Mas: 2003 ), hlm. 

214-299 
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Rick Waren menuliskan pentingnya sebuah tujuan yang jelas dalam 

pelayanan seorang pengerja Gereja. Setiap pengerja Gereja harus fokus pada 

tujuan yang ingin dicapai. Manfaat sikap yang fokus pada tujuan antara lain 

sebagai berikut:8 

1) Membangun semangat juang, Paulus berkata bahwa kunci untuk 

mencapai keharmonisan dalam gereja adalah bersatu dalam tujuan. Jika 

misi anda tidak jelas, maka semangat juang anda akan rendah. 

2) Mengurangi frustasi, pernyataan tujuan mengurangi frustasi karena 

penyataan itu mengizinkan kita melupakan hal-hal yang tidak begitu 

penting. Tujuan yang jelas bukan hanya menegaskan apa yang harus kita 

lakukan, tetapi juga menegaskan apa yang harus kita lakukan. 

3) Menetapkan konsentrasi, kehidupan yang terfokus dan gereja yang 

terfokus akan mempunyai pengaruh jauh lebih besar daripada yang tidak 

terfokus. 

4) Menarik kerjasama, jika gereja secara jelas menyampaikan tujuannya, 

orang pasti ingin bergabung. Ini disebabkan setiap orang sedang mencari 

sesuatu yang memberikan arti, tujuan, dan arah kepada hidup. 

5) Membantu evaluasi, seperti yang dikatakan Peter Ducker, Apa usaha 

kita? dan Bagaimana keadaan usaha itu? inilah dua pertanyaan yang 

paling penting untuk mengevaluasi gereja anda. Pernyataan tujuan gereja 

                                                           
8 Ibid, 92-99 
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anda harus menjadi standar untuk mengukur kesehatan dan pertumbuhan 

gereja anda.  

  

B. Pertumbuhan Gereja secara Kuantitas 

Pertumbuhan kuantitas yang dimaksud adalah pertambahan jumlah 

anggota gereja, yang terjadi karena penginjilan sehingga muncul jiwa-jiwa 

baru, serta pertambahan jumlah anggota gereja dari hasil perkawinan. 

Pertambahan jiwa secara kuantitas juga terjadi melalui proses migrasi jemaat 

dari satu tempat ke tempat yang baru, terutama di gereja-gereja perkotaan, 

dimana banyak jemaat dari desa dan kota kecil pindah ke kota-kota besar. 

Pertambahan jiwa secara kuantitas, dapat dilihat dalam gereja mulad-

mula dimana setelah dilakukan gerakan misi dan penginjilan dalam kuasa 

Roh Kudus, jumlah bilangan orang-orang percaya semakin besar secara 

signifikan. Setelah peristiwa Pentakosta (Kis. 2), Petrus memberitakan 

Kristus sebagai Tuhan yang telah bangkit. Dia memberitahu orang-orang 

yang ada di Yerusalem, “.... bahwa Allah telah membuat Yesus, yang kamu 

salibkan itu, menjadi Tuhan, dan Kristus” (Kis. 2:36). Orang-orang yang 

mendengar saat itu menjadi pedih hatinya dan bertanya, “Apa yang harus 

kami perbuat saudara-saudara?” Petrus kemudian menjawab, “Bertobatlah 

dan hendaklah kamu masing-masing dibaptis dalam nama Yesus Kristus 

untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia, yaitu Roh 

Kudus” (Kis. 2:38). Tiga ribu jiwa mentaati Injil pada hari itu: “Orang-orang 
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yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu 

jumlah mereka bertambah kira- kira tiga ribu jiwa.” (Kis. 2:41),  

Kemudian jumlah laki-laki menjadi kira-kira lima ribu jiwa: “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). Orang-orang percaya lebih banyak lagi ditambahkan kepada Tuhan: 

“Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada 

Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan,” (Kis. 5:14) 

Pada akhirnya jumlah murid-murid semakin bertambah banyak: 

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

bertambah banyak; juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan 

percaya.” (Kis. 6:7). Bukan saja di Yerusalem namun pada akhirnya Injil 

tersebar ke berbagai tempat karena gerakan pekabaran Injil yang dilakukan 

oleh para murid: “8:1b Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat 

terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke 

seluruh daerah Yudea dan Samaria. 8:4 Mereka yang tersebar itu menjelajah 

seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil.” (Kis. 8:1,4). 

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa pertumbuhan gereja harus terjadi 

secara kuantitas. Injil yang diberitakan adalah kekuatan Allah, yang akan 

menjangkau setiap orang, dari suku, bangsa agar mereka mengakui dan 

percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan dan juru selamat. Tidak akan ada 

satu kuasapun di dunia ini yang mampu membendung karya Roh Kudus, agar 

Injil tersebar ke seluruh dunia. Tuhan Yesus sudah memberi kekuatan kepada 
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para murid, dengan suatu visi dalam perumpamaan biji sesawi dan ragi, 

bahwa Injil akan tersebar sampai ke ujung-ujung bumi (Mat. 13:31-35). 

Jumlah orang percaya akan terus bertambah dari generasi ke generasi.  

Setelah membaca bagian ini, banyak orang bertanya dan mulai 

menghakimi pelayanannya. “Kalau begitu gerejaku belum bertumbuh, jumlah 

jiwa yang kulayani hanya 30 orang sudah bertahun-tahun, dan rasanya begitu 

sulit untuk bertambah. Dibandingkan dengan gereja lain, dalam satu kota, 

begitu jauh karena jumlah mereka sudah ribuan jemaat yang dilayani.” 

Penghakiman diri dengan kata-kata di atas bisa salah bisa juga benar 

tergantung dari mana setiap pelayan Tuhan melihatnya. Perlu diingat bahwa 

gereja adalah milik Tuhan Yesus yang adalah kepala, pelayan Tuhan hanya 

hamba yang mengurus, kalau sebagai pengurus memiliki kesetiaan dan 

komitmen yang sungguh dalam pelayanannya pasti Tuhan akan 

menambahkan jumlah orang-orang yang percaya. Seandainya hari ini hanya 

melayani 30 sampai dengan 50 jemaat itulah jumlah jiwa yang dipercayakan 

untuk digembalakan. Tuhan Yesus mengetahui kemampuan setiap hamba-

hambaNya. 

Ada gereja yang dipercayakan untuk jumlah yang banyak, dan ada 

gereja yang dipercayakan oleh Tuhan untuk menggembalakan jemaat sedikit. 

Bukan berarti bahwa gereja tidak bertumbuh. Gereja adalah universal, miliki 

Tuhan Yesus. Sementara itu denominasi gereja membuat gereja yang 

universal ini menjadi terkotak- kotak. Namun satu hal yang harus dipahami 
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bahwa Gereja terus bertumbuh, dan jumlah orang percaya akan terus 

meningkat. 

Jadi jika gereja menginginkan jumlah jemaatnya bertambah, harus 

menjadi kepercayaan Tuhan Yesus yang memiliki gereja, supaya Tuhan 

mengirimkan jumlah bilangan orang yang percaya, untuk digembalakan. 

Bagian gereja adalah, misi, penginjilan, pemuridan, setiap pelayan Tuhan 

wajib mengerjakan semua dengan tekun dan setia, maka Tuhan sendiri yang 

akan mempercayakan umatNya untuk datang dalam komunitas gereja yang 

sedang digembalakan. Dengan demikian gereja menjadi bagaian dari 

pertumbuhan gereja yang universal. Tuhan Yesus tidak akan pernah 

mempercayakan jiwa-jiwa untuk datang ke gereja yang lemah dalam misi, 

penginjilan, pemuridan, dan penggembalaan. 

 

C. Pertumbuhan Gereja Secara Kualitas 

Pertumbuhan gereja secara kualitas merupakan pertumbuhan yang 

dihasilkan berdasarkan hubungan pribadi dengan Roh Kudus. Pertumbuhan 

kualitas berlangsung maju ke arah yang semakin baik, yang dapat dilihat dari 

sikap kasih yang dimiliki di dalam persekutuan. Penekanan pertumbuhan 

kualitas adalah kedewasaan rohani yang dibuktikan dari perbuatan, perkataan 

dan tindakan yang berdasarkan karakter Kristus. Kedewasaan dalam Yesus 

ini dibuktikan dengan ketekunan untuk dimuridkan, dan kesediaan dalam 

melayani, bersekutu, dan bersaksi sebagai bentuk ketaatannya terhadap 

amanat agung Tuhan Yesus Kristus. 
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Pertumbuhan kualitas dalam jemaat mula-mula ditandai dengan 

kesediaannya untuk dimuridkan dalam pengajaran rasul-rasul, dalam 

persekutuan, doa dan pujian sambil memecahkan roti yang sering dilakukan 

di dalam Bait Allah serta di rumah masing-masing dengan tulus hati, dalam 

kasih persaudaraan (Kis. 2:42-47). 

Ciri jemaat yang mengalami pertumbuhan rohani dapat dilihat dari 

kehidupan jemaat mula-mula Yaitu: 

 

1. Bertekun dalam Ajaran Yesus 

 

“Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam 

persekutuan.” (Kis 2:42). Bertekun dalam ajaran para rasul, berarti bertekun 

dalam ajaran Yesus. Sebab   

para rasul mengajar para murid dari apa yang dilihat, disaksikan, dan 

didengar dari Yesus. Setiap jemaat yang bertekun dalam ajaran Yesus pasti 

akan mengalami pertumbuhan iman. Karena iman timbul dari pendengaran 

akan Firman Tuhan yang diberitakan, diajarkan atau dikhotbahkan. “Jadi, 

iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus.” (Roma 

10:17). 

Firman menjadi makanan rohani yang membuat rohani jemaat 

bertumbuh, ke arah Kristus, sehingga memiliki pengenalan yang benar akan 

Kristus, serta tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin 

pengajaran. 
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“Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan 

yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan 

yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, Sehingga kita bukan lagi anak-anak, 

yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan 

palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan 

teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam 

segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah Kepala.” (Ef. 4:13-15) 

Bertekun dalam belajar Firman Tuhan, menjadikan jemaat memiliki 

kualitas rohani, dan iman yang semakin dewasa. Menghasilkan buah-buah 

pertobatan, dan membentuk jemaat menjadi pribadi yang serupa dengan 

Kristus. Perubahan tingkah laku, dan karakter jemaat akan tercapai pada saat 

mereka hidup bertekun dalam Firman Allah. Jemaat akan dituntun untuk 

hidup dalam kebenaran, sehingga menjauhi dosa, dan mengalami perubahan 

karakter.   

“Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul- rasul itu mengadakan 

banyak mujizat dan tanda.” (Kis. 2:43). Ketakutan murid kepada mujizat yang 

dilakukan para rasul adalah ketakutan dipenuhi rasa kagum, hormat, dan kasih 

kepada Tuhan Yesus. Jemaat mula-mula yang sudah dewasa dalam iman 

karena ketekunannya dalam pengajaran para rasul dapat memahami bahwa 

mujizat adalah perbuatan Allah untuk meneguhkan kesaksian Injil yang 

diberitakan. 

Pada masa kini banyak jemaat mengejar dan mencari mujizat, tapi tidak 

mengejar Firman Allah. Mereka yang mengejar mujizat tidak akan pernah 
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mengalami pertumbuhan rohani, iman kepada Yesus yang hanya sebatas 

mujizat adalah iman yang dangkal. Pada akhirnya ketika persoalan terjadi 

mereka menjadi kecewa dan menolak Yesus. 

“Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak 

Aku." (Mat. 11:6). Iman yang didasarkan atas proses pemuridan dan belajar 

Firman menjadi kuat, sekalipun ada persoalan hidup tidak akan menjadi 

kecewa dan menolak Yesus. Namun iman yang di dasarkan pada mujizat 

suatu saat akan mendapat ujian, dan jika tidak bertekun dalam ajaran Yesus, 

akan menjadi kecewa dan mengingkari imannya kepada Kristus. 

 

2. Bersekutu dengan Saudara se Iman 

 

“... Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa.” 

(ayat 42). Persekutuan dengan saudara seiman, dalam satu hati dan satu kasih, 

akan membawa pertumbuhan dalam kehidupan rohani. Hal ini terjadi karena 

dalam persekutuan ada nasehat, saling menguatkan, ada doa bersama yang 

dapat mendekatkan setiap orang untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. 

“Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada 

persekutuan Roh, ada kasih mesra dan belas kasihan, karena itu 

sempurnakanlah sukacitaku dengan ini: hendaklah kamu sehati sepikir, dalam 

satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri 

atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang 
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seorang menganggap yang lain lebih utama dari pada dirinya sendiri;” (Fil. 

2:1-3). 

Bersekutu dengan saudara seiman berarti membentuk komunitas, untuk 

tumbuh bersama. Dengan demikian orang percaya akan terhindar dari 

pergaulan yang buruk. Dalam komunitas persekutuan orang percaya, setiap 

jemaat dapat saling mengingatkan, dan mendoakan. Apabila ada persoalan 

maka anggota jemaat yang lain dapat memberi perhatian. 

 

3. Memiliki kasih untuk saling melayani 

 

“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,” (Kis 2:44-46).   

Jemaat yang berkumpul dan bersatu hati memiliki kasih yang tulus 

untuk saling melayani, dan berbagi. Ciri jemaat yang bertumbuh tidak egois, 

mementingkan diri sendiri, namun dengan kasih mau melayani orang lain. 

Pada saat jemaat di Yerusalem mengalami kekurangan, jemaat dapat secara 

bergiliran berbagi, supaya dapat makan bersama-sama. 
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Gereja di akhir zaman, harus tetap memelihara kasih kepada semua 

orang. Jangan sampai kasih menjadi dingin dan tawar. Gereja perlu 

memuliakan Allah disukai oleh banyak orang, karena mau menebarkan kasih 

kepada dunia. “Sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan 

tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang 

diselamatkan.” (Kis. 2:47). 

Berangkat dari ayat ini, dapat dipahami bahwa ketika gereja memiliki 

kasih dan saling melayani, artinya gereja sedang memuliakan Tuhan. 

Dampaknya sungguh luar biasa karena Bapa akan menambahkan jumlah 

mereka yang menjadi percaya. Jika gereja bertumbuh secara kualitas yaitu 

bertumbuh secara rohani dan dalam iman, maka dengan sendirinya Tuhan 

akan mempercayakan jiwa-jiwa untuk datang. 

 

D. Panggilan Misi ke Dunia untuk Pertumbuhan Gereja 

Penginjilan dan Pertumbuhan Gereja mempunyai hubungan yang 

sangat erat, dimana dalam hal ini kedua unsur tersebut berdiri sendiri dan satu 

sama lain tidak dapat dicampuradukkan. Namun merupakan dua sisi mata 

uang yang tidak dipisahkan. Panggilan Misi ke dunia dalam Amanat Agung 

Yesus diperuntukkan bagi semua orang percaya. Kemana dan kepada siapa 

sasarannya? Gereja tidak berusaha untuk menjalankan penginjilan di tengah 

ruangan yang tertutup tetapi keluar ke dunia. Dasar dari perintah untuk 

mengkabarkan Injil di dunia adalah Matius 28: 18-20. 
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Lalu bagaimana dengan adanya tindakan penginjilan apakah menjadi 

bagian utama dari pertumbuhan sebuah gereja? Tidak dapat disangkal bahwa 

ada hubungan yang erat antara penginjilan yang berkembang kearah 

kebangunan rohani dengan pertumbuhan Gereja dan hal ini merupakan fakta 

sejarah. Kajian- kajian tentang peningkatan jumlah umat Kristen di negeri 

sendiri dan di dunia ketiga membuktikan fakta tersebut. Korea, India (Assam, 

Andhra Pradesh), Indonesia dan Afrika Timur menjadi saksi-saksi, adanya 

gerakan misi Barat yang melakukan pemberitaan Injil. Selain itu gerakan 

pentakosta dan karismatik telah menyumbangkan gerakan pertumbuhan 

gereja yang sangat besar, pada tiga dekade terakhir di Indonesia dan di 

belahan dunia ketiga. 

Ada dua pelaku kebangunan rohani terbesar, yaitu Southern Baptis 

(Konvensi Baptis Selatan) dan the Assemblies of God (Gereja Sidang-Sidang 

Jemaat Allah), Gereja-gereja dari aliran Karismatik, yang berjumlah cukup 

banyak, mereka adalah gerakan yang paling cepat berkembang di seluruh 

dunia. Organisasi Gereja tersebut merupakan bukti tentang teori kebangkitan 

pengembangan gereja sezamannya. 

 

Dasar Alkitabiah Pelayanan Misi bagi Pertumbuhan Gereja 

Maksud keseluruhan Allah bagi orang dunia yang belum selamat  dan 

kepada merekalah Injil harus diberitakan, adalah dasar kekristenan Perjanjian 

Baru dan pertumbuhan gereja. “Sebab Anak Manusia datang untuk mencari 

dan menyelamatkan yang hilang,” demikian dikatakan Yesus sendiri 
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(Lukas19:10). Tuhan itu panjang sabar, kata Petrus menambahkan, “Karena 

Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua 

orang berbalik dan bertobat” (II Petrus 3:9). Jikalau kedua ayat ini hanya bukti 

yang terisolasi, ayat-ayat tersebut akan tidak cukup untuk menetapkan dasar 

pikiram bagi suatu gerakan besar.9 Tetapi tidak demikian. Allah yang kita 

temukan di dalam Alkitab adalah Allah yang mencari dan mendapatkan. 

Penundaan akan kedatangan kedua kali adalah satu kesempatan bagi 

misonary untuk memberitakan Injil kepada mereka yang belum percaya.  

Segera Setelah Adam dan Hawa memakan buah terlarang dan jatuh  

dalam dosa, Allah memanggil Adam di dalam taman, “Di manakah engkau?” 

(Kejadian 3:9). Sejak saat itu, Allah dengan terus aktif terus mencari orang-

orang yang terpisah daripada-Nya oleh dosa. Ia begitu serius mengenai hal itu 

sehingga akhirnya Ia mengutus “Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang  

yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal” 

(Yohanes 3:16). 

Allah bersedia membawa manusia terhilang kepada diri-Nya sendiri 

oleh Injil. Inilah kabar baik yang Yesus suruh beritakan kepada segala 

makhluk (Markus 16:15). Injil inilah yang diberikatan Paulus dengan 

kekuatan kepada orang-orang Tesalonika (I Tes. 1:5) dan yang membuat 

mereka berbalik “dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah 

yang hidup dan yang benar” (I Tes. 1:9). Perbedaan diantara orang-orang 

                                                           
9 Peter Wagner, Gereja Saudara dapat Bertumbuh, (Malang: Gandum Mas, 

2003), 34. 
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yang binasa dan orang-orang diselamatkan adalah tanggapan mereka terhadap 

Injil. Jadi, penting sekali bahwa semua orang didunia mendengarkan Injil dan 

mendengarkannya dengan cara sedemikian rupa sehingga mereka akan 

bertobat dari dosa-dosanya serta menaruh percaya dan mengabdi kepada 

Kristus sebagai Tuhan mereka.10 

Paulus menganggap dirinya seorang hanba “Yang kepadanya 

dipercayakann rahasia Allah” (I Kor. 4:1). Kepadanya dipercayakan Injil, 

sama seperti kita, dan orang-orang Kristen yang pelayanannya dipimpin oleh 

filsafat pertumbuhan gereja melakukan penatalayanan ini dengan serius 

sekali. Tuhan menghendaki agar pria wanita yang terhilang ditemukan dan 

diselamatkan. Ia mengharapkan penatalayanan-Nya supaya mencapai tujuan 

ini dan Ia memperlengkapi mereka dengan kekayaan yang sangat penting 

untuk melakukannya, yaitu Roh Kudus.11 

Yesus sebagai gembala yang baik mengenal dombaNya, dengan 

demikian Ia mengetahui bahwa ada satu domba yang hilang dari antara 

seratus domba. Dan ketika ada satu domba yang hilang, ideYesus tentang 

seorang gembala yang baik bukanlah yang mengatakan, “Oh, itu hanya seekor 

domba yang lemah: kawanan ini akan menjadi lebih baik tanpa dia.” Tidak! 

gembala itu pergi dan mencari domba yang hilang sampai ia menemukannya 

dan membawa pulang (Lukas 15:4-6). 

                                                           
10 Ibid., 35. 
11 Ibid., 36. 
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Kisah domba yang hilang berhubungan langsung dengan penginjilan. 

Yesus mengatakan bahwa orang-orang yang terhilang perlu dicari dan 

ditemukan dan dibawa masuk didalam himpunan. Jika ini terjadi, Ia 

mengatakan bahwa ada sukaicta besar di surga (Luk. 15:7).  

Yesus juga mengatakan, “Aku akan mendirikan jemaat-Ku dan alam maut 

tidak akan menguasainy ” (Matius 16:8) Ia setuju sekali dengan pertumbuhan 

gereja. Ketika Ia berbicara mengenai Kerajaan Allah, Ia berbicara tentang biji 

sesawi yang kecil akhirnya akan bertumbuh menjadi pohon besar (Mat. 13:31 

-32), semua hal itu berbicara tentang penginjilan yang akan membuahkan 

pertumbuhan Gereja.12 

 

Tanggungjawab dalam pelayanan Misi Pemberitaan Injil 

Gereja ada untuk menyampaikan Firman Allah. Orang percaya adalah 

utusan Kristus, dan misi kita adalah menginjili dunia. Kata pergi dalam 

Amanat Agung adalah bentuk sekarang dalam teks Yunani. Kata itu dapat 

kita baca “sewaktu kamu sedang pergi.”  Tanggung jawab orang Kristen 

adalah mengabarkan kabar baik kemana dan dimanapun pergi dan berada. 

Kita harus memberi tahu kepada seluruh dunia tentang kedatangan Kristus, 

kematian-Nya untuk datang kembali.  

Tugas penginjilan begitu penting, sehinga Kristus sebenarnya 

memberikan lima Amanat Agung kepada kita, satu amanat dalam setiap kitab 

                                                           
12 Ibid., 173 - 174 
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Injil dan satunya lagi dalam kitab Para Rasul. Dalam Matius 28:19-20, 

Markus 16:15, Lukas 24:47-49, Yohanes 20:21, dan Kisah Para Rasul 1:8 

Yesus menugaskan kita untuk pergi dan menyampaikan kabar keslamatan 

kepada dunia.  Selama masih ada satu orang di dunia yang belum mengenal 

Kristus, gerejamempunyai mandat untuk terus bertumbuh. Pertumbuhan 

bukanlah suatu pilihan: hal itu diperintahkan oleh Yesus. Kita tidak mencari 

keuntungan gereja untuk keuntungan kita sendiri. Tetapi karena Allah mau 

manusia diselamatkan.13 

Gereja yang memiliki tanggungjawab dalam pelayanan misi ini akan 

menjadi gereja yang bertumbuh secara sehat. Paling tidak ada lima cara 

dimana gereja lokal dapat bertumbuh secara sehat: 14 

1) Gereja yang sehat harus bertumbuh secara jumlah dan secara kedewasaan 

rohani. 

2) Gereja yang sehat harus mengalami pertumbuhan keluar (tidak hanya ke 

dalam), yaitu dengan terlibat dalam pengutusan misi dunia. 

3) Gereja yang sehat harus mendirikan gereja-gereja baru di daerah sekitar 

yang tidak jauh dari tempat dimana gereja itu berada. 

4) Gereja yang sehat harus memberikan dorongan semangat dan contoh 

teladan bagi gereja-gereja lain. 

                                                           
13 Rick Warren, The Purpose Driven Church, (Malang: Gandum Mas, 2019), 

110. 
14 

https://misi.sabda.org/lima_cara_gereja_lokal_dapat_bertumbuh_secara_sehat 
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5) Gereja yang sehat harus mengembangkan pengaruh sosialnya di 

masyarakat di mana gereja itu berada. 

 

Tanggungjawab pelayanan misi, tidak dapat dilepaskan dari 

tanggungjawab dalam pendanaan misi. Gereja perlu berfikir dengan serius 

bagaimana melibatkan diri dalam pelayanan misi ini. Pelayanan misi 

memerlukan dana, dan juga pengutusan bagi jemaat yang  bersedia untuk 

pergi. Keduanya begitu penting dan perlu menjadi pertimbangan serius dalam 

menjalankan misi. Ketersediaan tenaga yang akan diutus untuk misi, perlu 

didukung oleh pendanaan yang cukup baik oleh orang-orang yang tidak dapat 

pergi, dan semua itu dihimpun dalam Gereja yang melaksanakan misi. 

Gereja-gereja yang sangat efektif seringkali menarik orang yang lebih suka 

mendanai upaya pelayanan local dari pada global, namun semua pandangan 

tersebut ditantang melalui pengajaran dan pelbagai kegiatan gereja. Salah satu 

tujuan gereja-gereja yang sangat efektif adalah mempertahankan 

keseimbangan yang sehat antara misi local dan misi global.15 

Partisipasi gereja dalam pelayanan misi, menjadikan gereja menjadi 

efektif dalam pelayanannya. Dimana ada suatu keseimbangan antara 

pendewasaan jemaat di dalam gereja dengan pengutusan misi keluar untuk 

pertumbuhan kuantitas gereja. Gereja yang sangat efektif, biasanya prosesnya 

adalah sebagai berikut: 

                                                           
15 George Barna, The Habits of Highly Effective Churcches (Malang: Gandum 

Mas, 2005), 131. 
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Pertama, gembala sidang dan para pemimpin gereja mengajarkan 

tentang perlunya melibatkan diri dalam misi yang meliputi seluruh dunia, 

misi lokal, nasional dan global.  

Kedua, Para pemimpin menentukan parameter untuk pemberian gereja 

bagi misi, biasanya dinyatakan sebagai target keuangan minimum 

berdasarkan sumbangan mis-misi terdahulu dan anggaran tersebut. Akan 

tetapi, gereja tidak mendikte ke mana uang misi tersebut akan  disalurkan. 

Ketiga, orang-orang  yang paling antusias terhadap beberapa peluang 

misi yang ada membentuk tim peneliti. Tujuan pembentukan tim ini adalah 

mempelajari sebelum memutuskan untuk mendukung atau mengabaikan 

peluang misi  tertentu. Tim ini mendapat inforamasi tak langsung (seperti 

laporan dan renacana) dari suatu pelayanan yang sedang dipertimbangkan 

untuk didukung. Apabila pelayanan tersebut memnuhi kriteria yang 

ditentukan pada penilaian penelitian pertama, maka tim tersebut akan 

mengutus seorang wakil atau lebih ke tempat pelayanan itu untuk melakukan 

penelitian dan pelayanan misi dilokasi.16 

 

Model-Model Penginjilan bagi Pertumbuhan Gereja 

Penginjilan merupakan pusat dari setiap pembicaraan dalam 

Pertumbuhan atau kesehatan gereja. Gereja tidak akan benar-benar dapat 

bertumbuh kecuali gereja membuktikan perhatian bersama untuk meneruskan 

                                                           
16 Ibid., hlm 132. 
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pesannya kepada dunia.17 Tekanan dalam Kisah Rasul adalah pada pengaruh 

gereja dalam lingkaran yang selalu bertambah luas sampai seluruh dunia 

merasakan dampaknya (Kis 1:8). Dalam  1 Tes 1:7-8 Paulus menyatakan 

kekaguman dan sukacitanya sebagaimana ia memberi tahu gereja di 

Tesalonika bahwa iman mereka telah terkenal dan telah memberikan dampak 

yang lama terhadap orang-orang yang jauh dari tempat mereka. Inilah pola 

Alkitabiah. Penyebaran Injil kepada dunia di luar tembok-tembok gereja 

adalah misi gereja.18 

Bagaimana kita menampilkan Injil Kristus kepada orang-orang? Bagi 

setiap gereja jawabannya akan berbeda-beda karena setiap gereja berada di 

tengah lingkungan budayanya sendiri. Apa yang dapat diterapkan untuk satu 

gereja tidak akan cocok untuk gereja yang lain. Ada beberapa cara yang dapat 

di lakukan dalam hal penginjilan yaitu : 

Pertama, Pemberitaan Injil Pribadi, merupakan pemberitaan Injil 

kepada pribadi-pribadi yang belum percaya, di mulai dengan persahabatan. 

Cara ini cukup efektif, karena dalam PI tidak menimbulkan gejolak di tengah 

masyarakat. 

Kedua, Pemberitaan Injil kepada Komunitas, dalam hal ini mecakup 

jiwa-jiwa, bapak-bapak, ibu-ibu, dalam Felowship bersama, pemberitaan Injil 

dalam berbagai komunitas. 19 Hal ini dilakukan untuk menjangkau mereka 

                                                           
17 Ron Jenson, Jim Stevens, Dinamika Pertumbuhan Gereja, (Malang :Penerbit 

Gandum Mas, 2004), 241 
18 ibid 
19 Ibid, 256 
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dalam persabahatan di suatu komunitas, sebagai jalan untuk pemberitaan 

Injil. Penginjil melibatkan diri secara aktif dalam suatu komunitas, sehingga 

target jiwa yang dimenangkan adalah dalam komunitas yang besar. 

Ketiga, Melakukan Pemberitaan Injil Masal dalam kelompok yang 

besar. Kegiatan ini bisa dilakukan dengan cara mengadakan Kebaktian 

Kebangunan Rohani terbuka, pelatihan melalui seminar, workshop dan 

sebagainya. Dalam hal ini bisa di lakukan untuk menarik orang-orang non-

Kristen untuk dekat dengan tubuh Kristus. Yang di mana bisa di lakukan 

Seminar-seminar yang berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan Spesifik 

yang biasa di hadapi oleh orang-orang Kristen dan orang-orang non Kristen.20 

Jangkauan penginjilan dalam pelayanan misi dapat diklasifikasikan 

sebagai berikut: E-0 atau penginjilan nol, Proses membimbing orang-orang 

yang telah menjadi anggota gereja kepada suatu penyerahan hidup kepada 

Yesus Kristus. Sewaktu hal ini terjadi, jumlah keanggotaan gereja tidaklah 

bertambah, melainkan kualitasnya yang meningkat. Sehingga mereka dapat 

terlibat dalam tugas pemberitaan Injil. 

E-1 atau penginjilan satu, Membawa orang-orang dari kelompok 

budaya yang sama kepada Kristus. Untuk dapat melakukan hal ini tidak perlu 

mempelajari suatu bahasa asing atau membiasakan diri dengan makanan yang 

asing ataupun mengadaptasi adat istiadat yang baru. Injil diberitakan kepada 

                                                           
20 Ibid 259 
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orang belum percaya tapi dalam komunitas yang sama. Hal ini akan 

membawa dampak terhadap pertumbuhan gereja secara kuantitas. 

E-2 atau penginjilan dua dan E-3 atau penginjilan tiga. Penginjilan 

haruslah ditangani secara sangat serius dalam merencanakan strategi 

perkembangan gereja. Keduanya menunjuk kepada penginjilan antar budaya. 

Untuk melakukan hal ini, penginjil akan melayani orang-orang dalam budaya 

yang berbeda dengan budaya sendiri. E-2 adalah penginjilan yang ditujukan 

kepada orang-orang yang budayanya serupa dengan budaya penginjil, seperti 

misalnya seorang Indonesia menginjili orang-orang Malaysia. Dalam E-3, 

budaya orang-orang yang diinjili berbeda cukup jauh dengan budaya 

penginjil,  Contohnya ialah seorang Misionari Indonesia) menginjili orang-

orang China dan Jepang. Selain itu sekalipun dalam satu negara, namun jika 

budaya, Bahasa, suku, adat dari jiwa-jiwa yang diinjili memiliki perbedaan 

yang Pengnjilan model ini akan melahirkan pos-pos Misi Baru, sehingga 

pertumbuhan gereja akan mengalami perkembangan seperti pada gereja 

mula-mula. 
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BAB III 

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Gereja Bethel Indonesia Karangrejo Juwana-Pati 

 Gereja Bethel Indonesia Karangrejo Juwana-Pati digembalakan oleh 

Pdt. Petrus Sunaryo. Gereja ini mulai dibangun dengan sebuah visi dan misi 

dari Tuhan yang ditaruh di hati gembala sidang yaitu “berbuah bagi Kristus”. 

Misinya adalah “memperlengkapi jemaat untuk memberitakan Injil bagi 

semua orang”.21 Visi dan misi ini tertanam di hati gembala sidang dan terus 

digumulkan dalam doa dan pelayanan. Melalui visi misi itu memberikan 

semangat dan kekuatan bagi gembala sidang untuk terus bekerja dan melayani 

jemaat yang Tuhan percayakan untuk digembalakan. Visi misi itu ‘hidup’ dan 

dihayati dalam tugas pelayanan gembala sidang sehingga ketabahan dan 

keteguhan hati melayani walaupun menghadapi tantangan. Fokus utama 

adalah penjangkauan jiwa-jiwa bagi Kristus.  

 Melalui pertolongan Tuhan dan doa, pemerintah mengeluarkan surat 

ijin mendirikan bangunan (IMB) gereja secara permanen dengan nomor IMB 

452.2/687/1991 yang isinya tentang ijin pendirian tempat ibadah Gereja 

Bethel Indonesia Karangrejo Kabupaten Daerah Tingkat II Pati. Bupati 

                                                           
 21 Wawancara dengan Pdt. Petrus Sunaryo: Gembala Sidang Gereja GBI 

Karangrejo Juwana-Pati 
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kepala daerah tingkat II Pati memberikan ijin kepada panitia pembangunan 

gedung gereja bethel Indonesia Karangrejo untuk mendirikan gedung gereja 

diatas tanah, 

“milik saudara Sarpan desa Karangrejo, kecamatan Juwana dengan 

batas-batas sebagai berikut: sebelah utara jalan lorong, sebelah timur 

jalan lorong, sebelah selatan rumah saudara Sarpan, dan sebelah barat 

rumah saudara Warnawi. Adapun persyaratan yang diberikan adalah: 

(a) ditempat tersebut agar dijaga jangan sampai menimbulkan suara 

yang mengganggu ketenangan tetangga sekitarnya, (b) masalah 

keamanan dan ketertiban masyarakat harus selalu diperhatikan, (c) 

agar tetap diusahakan tiga kerukunan umat beragama yaitu kerukunan 

intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama, kerukunan 

umat beragama dengan pemerintah, (d) panitia pembangunan Gereja 

Bethel Indonesia Karangrejo Juwana untuk segera menyelesaikan 

surat pernyataan pelepasan hak dari pemilik tanah sesuai dengan 

prosedur yang berlaku dikantor badan Pertanahan Kabupaten Pati, (e) 

panitia pembangunan gedung gereja bethel Indonesia Karangrejo 

Juwana setelah menerima keputusan ini harus segera membangun, (f) 

dalam pelaksanaan kegiatan tersebut agar diatur sedemikian rupa 

sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, (g) terhadap 
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pelanggaran ini akibat tidak ditaati atau dipatuhi terhadap ketentuan 

diatas maka sewaktu-waktu keputusan ini dapat dicabut.22 

 Setelah IMB diterbitkan, maka mulailah gembala sidang dan panitia 

pembangunan gereja melaksanakan pembagunan gedung gereja tersebut.  

 Sejak awal perintisan jemaat mula-mula, gembala sidang menaruh 

perhatian yang sungguh-sungguh terhadap jemaat yang dipimpinnya. Ini 

dibuktikan dengan kepemimpinannya yang baik, tampil sebagai gembala 

sidang yang membimbing jemaat dalam tugas pelayanan maupun kunjungan 

secara pribadi dari rumah ke rumah kepada jemaat. Tugas pelayanan ini 

dirasakan oleh jemaat sebagai bentuk perhatian yang tulus yang mereka 

rasakan dari perhatian gembala sidang. Pemimpin Gereja yang sehat adalah 

pemimpin yang ‘mengayomi dan memperhatikan’ jemaatnya.23 Gembala 

sidang mengajarkan Firman Tuhan berdasarkan Alkitab. Jemaat diberi 

makanan rohani supaya rohani mereka bertumbuh. Penggembalaan adalah 

sebuah tugas yang mulia dan dilakukan dengan terus menerus.  

  

 

                                                           
 22 Disarikan dari surat IMB (Ijin Mendirikan Bangunan), 1991, yang diterbitkan 

oleh Pemerintah Kabupaten daerah Tingkat II Pati 

 23 Ralp M. Riggs, Gembala Sidang yang Berhasil (Malang: Penerbit Gandum Mas, 

1978), 86 
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B. Daftar Kegiatan Gereja 

Adapun jadwal kegiatan gereja dalam satu minggu adalah sebagai berikut: 

NO NAMA KEGIATAN PUKUL HARI 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Ibadah Minggu 

Ibadah Sekolah Minggu 

Ibadah Bible Studi 

Ibadah Doa 

Ibadah Kaum Muda 

Ibadah Doa di Pos PI  

Ibadah di Pos PI 

Pelatihan Pelayanan Penginjilan 

Pelatihan Pelayanan Praktis 

Kegiatan Kunjungan ke jemaat 

17.00 – 19.00 Wib 

16.00 – 16.45 Wib 

18.00 – 20.00 Wib 

18.30 – 19.30 Wib 

18.00 – 20.00 Wib 

18.30 – 19.30 Wib 

18.00 – 19.30 Wib 

18.00 – 20.00 Wib 

18.00 – 20.00 Wib 

Sewaktu-waktu 

Minggu 

Minggu 

Rabu 

Jumat 

Sabtu 

Jumat 

Sabtu 

Senin 

Kamis 

Bebas  

 

Tuhan Allah telah menetapkan kepada umat-Nya untuk beribadah kepada-

Nya dengan membawa nyanyian syukur dan ucapan syukur kepada Allah atas 

kebaikan-Nya. 

 

C. Program Pelatihan Pelayanan Gereja Lokal 

 Program pelatihan pelayanan sejatinya diadakan untuk melatih para 

jemaat untuk mengembangkan potensi pelayanan supaya menjadi lebih baik 

dan efektif. Perlu diingat juga bahwa tidak semua pelatihan pelayanan 

kemudian secara massive memiliki andil besar untuk pertumbuhan kuantitas 

gereja lokal. Pertumbuhan kuantitas adalah harapan dari gereja yang sehat 

untuk terus meningkat dalam kuantitas jemaat baru. Dengan banyaknya 
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pelatihan pelayanan dalam satu program di gereja lokal juga tidak serta merta 

dipandang pesimis bahwa semua sesi pelatihan itu tidak ada faedahnya apa-

apa. Minimal pelatihan pelayanan membangkitkan semangat di hati para 

jemaat untuk bergairah mempraktikkan pelatihan pelayanan tersebut. 

Harapan untuk kuantitas jemaat baru itu adalah doa kepada Tuhan sebab 

Tuhan sendiri yang menambahkan jumlah jemaat baru dalam gereja lokal. 

Tugas dan tanggung jawab jemaat adalah mengerjakan bagiannya yaitu 

melayani Tuhan.  

 Pelatihan pelayanan bagi jemaat merupakan kebutuhan yang sangat 

penting bagi gereja dimanapun juga. program pelatihan pelayanan adalah 

program dari gereja lokal dalam arahan dan pimpinan seorang gembala 

sidang. Pemimpin rohani yang adalah gembala sidang memiliki beban di hati 

agar semua jemaat yang dipimpin memiliki kesanggupan untuk melayani 

sesuai dengan bidang pelayanan yang menjadi talenta dari jemaat-Nya. 

Gembala sidang dituntut untuk bertangung jawab atas jiwa-jiwa yang telah 

dipercayakan Allah kepadanya. Salah satu tugas gembala adalah 

memperlengkapi para jemaat dengan dasar-dasar pelayanan yang benar 

sehingga membuat pelayanan berhasil.  Gembala sidang sangat 

menyadari betapa pentingnya pelatihan pelayanan bagi jemaat-Nya dengan 

maksud memperlengkapi jemaat agar terampil dalam pelayanan sehingga 

menjadi jemaat yang aktif dalam pelayanan gereja. Keaktifan jemaat dalam 
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pelayanan gereja dapat menjadi salah satu indikator keberhasilan gembala 

sidang.24  

 Adapun program pelatihan pelayanan yang dikerjakan untuk 

pembekalan jemaat di gereja lokal adalah: 

 

Program Pelatihan Pelayanan 

Gereja Bethel Indonesia Karangrejo Juwana-Pati 

NO HARI/JAM NAMA PELATIHAN TUJUAN 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Setiap 

Senin/18.00 – 

20.00 Wib 

 

 

 

 

Setiap 

Kamis/18.00-

20.00 Wib 

Pelatihan Penginjilan 

 

 

 

 

 

 

Pelatihan Pelayanan 

Praktis (pelatihan 

music, songleader, 

backing vocal, 

pelayanan 

ibadah/liturgi) 

1. Melatih jemaat untuk 

melakukan praktik PI 

2. Memberikan pembekalan 

kepada jemaat supaya 

ketika terjun PI maka dapat 

mengkomunikasikan Injil 

dengan lebih efektif 

3. Melatih jemaat untuk 

terjun dalam pelatihan 

pelayanan praktis berupa 

cara bermain music yang 

baik,  

4. Melatih jemaat untuk 

terampil dalam pelayanan 

songleader untuk ibadah di 

gereja 

5. Melatih jemaat untuk 

terampil dalam pelayanan 

backing vocal 

6. Melatih jemaat untuk 

pelayanan-pelayanan 

liturgy misalnya ibadah 

                                                           
 24 Derek prince, Membangun Jemaat Kristus (Jakarta: Yayasan Pekabaran Injil 

Imanuel, 1993), 29. 
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untuk komsel, sekolah 

minggu, kaum muda dan 

kaum wanita 

7. Melatih jemaat melalui 

pelatihan pelayanan social 

lainnya. 

 

D. Program Pelatihan Pelayanan Penginjilan 

 Dari dua program pelatihan pelayanan itu yang paling mendapat 

perhatian khusus adalah pelatihan pelayanan penginjilan. Tujuan utama dari 

pelatihan penginjilan ini adalah melatih jemaat untuk melakukan praktik 

penginjilan. Alasan mengapa pelatihan penginjilan adalah paling penting 

sebab pelatihan ini berhubungan langsung dengan pertumbuhan kuantitas 

jemaat di gereja Bethel Indonesia Karangrejo Juwana-Pati. Penginjilan adalah 

tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada gereja dalam hal ini jemaat 

untuk memenangkan jiwa baru bagi Kristus.25 

 Bahan ajar untuk program pelatihan pelayanan khususnya pelatihan 

penginjilan dirancang sedemikian rupa untuk mengajarkan kepada jemaat 

betapa pentingnya melaksanakan amanat agung Yesus Kristus untuk 

menjangkau jiwa-jiwa baru bagi Tuhan. Berikut ini disajikan bahan 

ajar/materi sederhana yang disusun oleh gembala sidang Pdt. Petrus Sunaryo 

untuk melatih jemaat melaksanakan amanat agung: 

                                                           
 25 Pdt. Petrus Sunaryo, Catatan tentang Bahan Pelatihan Penginjilan Gereja 

Bethel Indonesia Karangrejo Juwana-Pati tanggal 24 Agustus 2003 
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Bahan Pelajaran/Pelatihan Pelayanan Penginjilan 

Gbi Karangrejo Juwana-Pati 

NO TOPIK/TEMA NATS 

ALKITAB 

TUJUAN TEMA PELATIHAN 

1 Pendahuluan 

tentang pelatihan 

pelayanan 

Efesus 4:11-12 1. Memberikan pendahuluan 

kepada jemaat tentang 

pentingnya pelatihan pelayanan 

2. Memberikan kesadaran kepada 

jemaat tentang tugas dan 

tanggung jawab jemaat untuk 

melayani 

2 Amanat Agung dan 

pelaksanaannya 

Matius 28:18-

20 

Mengajarkan kepada jemaat 

mengenai amanat agung dan 

tugas-tugas penginjilan yang 

harus dilakukan orang kristen 

3 Keimaman setiap 

orang percaya 

Kolose 1:28-

29 

Memberikan pemahaman 

kepada jemaat bahwa jemaat 

adalah imam-iman bagi Kristus 

4 Pandangan Alkitab 

mengenai waktu 

Mazmur 

90:12; 1 Yoh. 

5:11-12 

Memberikan pemahaman 

kepada jemaat bahwa waktu 

adalah berharga untuk 

menginjil 

5 Bagaimana 

mengatur waktu 

anda 

Efesus 5:15-

16; yohanes 

5:24 

Memberikan tips bagaimana 

membuat pengaturan waktu 

yang efektif untuk penginjilan 

6 Pendahuluan 

menuju Penginjilan 

Matius 4:19; 1 

Kor. 10:13 

Memerikan pemahaman yang 

benar kepada jemaat tentang 

penginjilan 

7 Pemahaman tentang 

keselamatan dalam 

Kristus Yesus 

1 yoh. 5:13; 

yohanes 15:5 

Menuntun pemahaman jemaat 

bahwa Yesus Kristus adalah 

jalan keselamatan yang pasti 

8 Kesetiaan dalam 

saat teduh 

Markus 1: 35 Menjelaskan kepada jemaat 

bahwa pelayanan penginjilan 

tidak lepas dari doa kepada 

Tuhan 



39 
 

9 Hidup yang 

berkemenangan 

1 Kor. 15:57 Mengajarkan kepada jemaat 

untuk tetap waspada supaya 

tidak kalah dengan godaan dari 

Iblis 

10 Setia dan Taat 

kepada Firman 

Tuhan 

Ibrani 5:8; 1 

Yoh. 1:7 

Mengajar jemaat untuk setia 

kepada Tuhan melalui ibadah rutin 

dan percaya sepenuh hati kepada 

Firman 

11 Metode 

menyampaikan 

kesaksian secara 

efektif 

Yoh. 15:7; 

filipi 4:6-7 

Mengajarkan kepada jemaat 

bagaimana bersaksi dengan baik 

dan efektif kepada orang lain 

12 Teknik dasar 

penginjilan 

Matius 4:19; 

roma 1:16 

Mengajarkan dasar-dasar 

penginjilan kepada jemaat 

13 Menjadi hamba 

yang melayani 

1 tesalonika 5 Mengajar jemaat untuk memiliki 

hati yang melayani 

14 Berkomunikasi  

dalam penginjilan 

Yunus 3:2 Mengajarkan berkomunikasi 

dengan baik kepada orang lain  

15 Evaluasi Evaluasi 

bersama 

Membuat evaluasi hasil pelayanan 

dan bila ada kesulitan/kendala 

segera membuat strategi yang baru 

 

E. Pertumbuhan Kuantitas Gereja Lokal 

 Gereja yang sehat adalah gereja yang bertumbuh secara kualitas 

mauoun kuantitas. Berbicara tentang kuantitas berarti menunjuk kepada 

jumlah orang. Dalam perkembangannya, Gereja Betehel Indonesia 

Karangrejo Juwana Pati megalami pertumbuhan kuantitas melalui program 

pelatihan penginjilan yang diajarkan gembala sidang di jemaat. Jadi, ada 

pengaruh yang signifikan dari program pelatihan penginjilan terhadap 

pertumbuhan kuantitas jumlah jemaat baru yang datang ke gereja lokal. 
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Secara teologis gereja adalah bangunan rohani yang didirikan oleh Yesus 

Kristus sendiri. Gereja yang sehat adalah seperti pada gambaran tubuh 

manusia yang terus berkembang dan bertumbuh dewasa, dimulai dari kanak-

kanak dan seiring waktu tubuh kanak-kanak itu akan tumbuh menjadi tubuh 

yang dewasa. Demikian juga dengan gereja. Gereja yang sehat adalah gereja 

yang terus bertumbuh. Bertumbuh secara kualitas maupun kuantitas. 

Keberadaan gereja yang didirikan oleh Allah adalah gereja yang terus 

bertumbuh tetapi juga kreatif dan terampil dalam banyak bidang.26 Terampil 

berarti cakap dalam mengerjakan tugas pelayanan gereja. Gereja yang sehat 

harus terampil dan cakap terhadap pelayanan yang diembannya. 

 Dari penggunaan materi pelatihan penginjilan dimulai pada tahun 

2005 – 2018 maka didapatkan data pertumbuhan kuantitas jemaat di Gereja 

Bethel Indonesia Karangrejo Juwana27 seperti dibawah ini: 

 

TAHUN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

JUMLAH 

ANGGOTA 

JEMAAT 

PERTAHUN 

49 62 77 84 96 101 118 209 216 

 

                                                           
 26 Thomas F. Best, Faith and Renewal (Geneva: WCC, 1986), 205 

 27 Buku Anggota Jemaat Gereja Bethel Indonesia Karangrejo Juwana Pati tahun 

2018. Buku ini berisi daftar diri berupa nama anggota jemaat, alamat rumah, pekerjaan, 

status pernikahan. 
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 Bila dilihat perkembangan jumlah atau kuantitas jemaat lokal dari 

Gereja Bethel Indonesia Karangrejo Juwana, maka dapat diamati bahwa 

program pelatihan pelayanan membawa pengaruh terhadap pertumbuhan 

kuantitas jemaat. Perlu diketahui bahwa pertumbuhan kuantitas tersebut 

adalah murni hasil dari pelatihan pelayanan yang terus didoakan dan 

diajarkan kepada jemaat sehingga seluruh jemaat memiliki semangat dan 

gairah untuk menginjil dan menjangkau orang yang belum percaya kepada 

Kristus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

BAB IV 

PENUTUP 

 

 Program pelatihan pelayanan tidak boleh dipandang sebelah mata. 

Seluruh pelatihan pelayanan selalu memiliki tujuan masing-masing. Pelatihan 

pelayanan memberikan semangat kepada para jemaat untuk melayani Tuhan 

sesuai dengan bidang masing-masing. Talenta yang diberikan Tuhan dapat 

terasah ketika jemaat lokal dipacu untuk melayani Tuhan sesuai dengan 

bidang pelayanan yang mereka minati. Akhirnya tugas gereja membimbing 

dan mengarahkan jemaat untuk mengikuti program pelatihan pelayanan yang 

diprogramkan di gereja lokal. Program pelatihan pelayanan dalam gereja 

lokal membawa pertumbuhan kuantitas jemaat semakin bertambah. Sesuai 

dengan amanat agung Tuhan Yesus untuk pergi dan menjadikan seluruh 

bangsa menjadi murid Tuhan.  

 

 

 

 

 

 



43 
 

Daftar Pustaka 

 

Roland E. Eriswold, (1986). The Winning Church London: A Division of SP 

 Publication, 19. 

C.I Scofield, (1967). Oxford NIV Scofield Study Bible, New York: Oxford 

University  Press, 225. 

Mc Donald Gravan, (1970). Understanding Church Growth, Grand Rapids: 

 Eederman Publishing Company, 9. 

Wawancara dengan Pdt. Petrus Sunaryo (2017),  Gembala Sidang Gereja GBI 

 Karangrejo Juwana-Pati 

Disarikan dari surat IMB (Ijin Mendirikan Bangunan), (1991). Diterbitkan 

oleh  Pemerintah Kabupaten daerah Tingkat II Pati. 

Ralp M. Riggs, (1978). Gembala Sidang yang Berhasil, Malang: Penerbit 

Gandum  Mas, 86. 

Derek prince, (1993). Membangun Jemaat Kristus, Jakarta: Yayasan 

Pekabaran Injil  Imanuel, 29. 

Pdt. Petrus Sunaryo, (2017). Catatan tentang Bahan Pelatihan Penginjilan 

Gereja  Bethel Indonesia Karangrejo Juwana-Pati tanggal 24 Agustus 2017 

Thomas F. Best, (1986). Faith and Renewal, Geneva: WCC, 1986, 205. 

Buku Anggota Jemaat (2018). Gereja Bethel Indonesia Karangrejo Juwana 

Pati. Buku  anggota jemaat ini berisi daftar diri berupa nama anggota 

jemaat, alamat  rumah, pekerjaan, status pernikahan. 



44 
 

 

SEKOLAH TINGGI TEOLOGI ADHI WACANA  
SK Dirjen Bimas Kristen No. DJ.III/Kep/HK.00.5/217/2014, 

Mayapada Complex Lt. 6, Jl. Mayjend Sungkono No 178 Surabaya, Tlp. 081339489644  

 

 

SURAT TUGAS MELAKSANAKAN PENELITIAN 

 

Ketua Sekolah Tinggi Teologi Adhi Wacana memberikan tugas kepada; 

 

Nama  : Agus Widodo, M.Pd 

Program Studi : S1 Teologi 

 

Untuk melakukan penelitian sesuai dengan proposal penelitian yang diajukan, 

dengan judul:  Pengaruh Pemahaman Dan Praktik Makna Frasa “Istri Tunduk 

Kepada Suami” Berdasarkan Efesus 5:22-33 Terhadap Keharmonisan Rumah 

Tangga Kristen Di Gereja Bethel Indonesia Jemaat “Kristus Gembala” 

Juwana–Pati Jawa-Tengah 

 

Kepada yang bersangkutan diwajibkan untuk melaksanakan penelitian sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku, dalam Semester Ganjil Tahun 2016. 

 

Demikian surat tugas ini dibuat, untuk dilaksanakan 

 

Surabaya, Januari 2018 

Ketua STT Adhi Wacana 

 

 

 

Daud Darmadi, M.Pd.K. 



45 
 

 

SEKOLAH TINGGI TEOLOGI ADHI WACANA  
SK Dirjen Bimas Kristen No. DJ.III/Kep/HK.00.5/217/2014, 

Mayapada Complex Lt. 6, Jl. Mayjend Sungkono No 178 Surabaya, Tlp. 081339489644  

 

 
 

Laporan Pendanaan Penelitian 
 

 

No. Keterangan Pemasukan Pengeluaran Saldo 

1 Dana Penelitian STTAW 4.000.000  4.000.000 

2 Honor Peneliti  1.500.000 2.500.000 

3 Pengetikan dan ATK  500.000 2.000.000 

4 Revisi dan editing, cetak  500.000 1.500.000 

5 

Transportasi dan Akomodasi 

Penelitian  1.500.000 0 

  4.000.000 4.000.000 0 
 

Surabaya, 27 Juni 2019 

Peneliti 

 

 

 

Agus Widodo, M.Pd. 

 

 

Mengetahui 

Waket II Administrasi 

 

 

 

Siau Hong An, M.Th 

 
 

 


