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Abstrak 

 

Pengerja Gereja adalah orang percaya yang telah dipilih, ditetapkan, dan 

diangkat oleh Gereja untuk membantu pelayanan di Gereja agar Gereja 

mengalami pertumbuhan yang maksimal. Tanggungjawab ini diemban oleh 

pengerja gereja untuk mewujudkan pertumbuhan Gereja baik secara kuantitas 

maupun kualitas. 

Pertumbuhan Gereja adalah bagi Allah dan karya Allah dalam gerejaNya, 

melalui Roh Kudus yang memberikan pertumbuhan iman dalam kehidupan 

jemaat, yang pada akhirnya berdampak kepada pertambahan jumlah jiwa-jiwa 

baru dalam gereja. 

Model  pelayanan pengerja Gereja yang dapat diterapkan adalah melalui 

pelayanan pengembangan kaum Awam, pelayanan melalui kelompok sel, dan 

pelayanan pribadi. 

 

Kata kunci: pertumbuhan, gereja, pengerja,  
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ABSTRACT 

 

Church Workers are believers who have been chosen, appointed, and 

appointed by the Church to help the ministry in the Church so that the Church 

experiences maximum growth. This responsibility is borne by church workers to 

realize the growth of the Church both in quantity and quality. 

The growth of the Church is for God and the work of God in His church, 

through the Holy Spirit which gives the growth of faith in the life of the 

congregation, which in turn affects the number of new souls in the church. 

The model of Church worker service that can be applied is through lay 

development services, service through cell groups, and personal service. 

 

Keywords: growth, church, workers, 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

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.  

Kata pertumbuhan memiliki kata dasar tumbuh, yang artinya 

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

pertumbuhan itu sendiri adalah perkembangan atau 

kemajuan.1  Sebagaimana kehidupan tanaman memerlukan 

pertumbuhan secara alami, maka gereja pun memerlukan pertumbuhan 

yang berlangsung secara sehat dan alamiah. Suatu tumbuhan dapat 

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

Pustaka)  
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bertumbuh dengan baik bila terdapat ketersediaan media dan sari 

makanan yang cukup. Demikian pula gereja dapat bertumbuh dengan 

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 pertambahan jiwa, dan yang tidak Nampak dalam 

kedewasaan iman.2 Pertambahan jiwa-jiwa baru, dan pertumbuhan 

iman dalam jemaat menjadi dua aspek pertumbuhan gereja yang tidak 

bisa dipisahkan. Keduanya harus berjalan secara seimbang. 

Pengerja Gereja Memiliki peranan yang sangat penting dalam 

pertumbuhan Gereja. Pengerja Gereja yang dimaksud dalam artikel ini 

adalah orang-orang dari jemaat yang telah dipilih, ditetapkan, dan 

diangkat (ditabiskan) oleh Gereja untuk membantu pelayanan di Gereja 

dalam berbagai bidang sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. 

                                                           
2 Peter Wongso, Tugas Gereja Dan Missi Masa Kini (Surabaya: YAKIN, 2000), 80. 
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Pengerja Gereja adalah penatua dan diaken dalam Jemaat, yang 

membantu pelayanan Pendeta. 

 

Asumsi yang dapat dipahami adalah jika pengerja Gereja dengan 

giat bekerja dan bertanggunajawab kepada tugasnya masing-masing, 

maka Gereja akan mengalami pertumbuhan. Penelitian ini bermaksud 

untuk mencari dasar dan prinsip pelayanan para pengerja yang dapat 

mewujudkan pertumbuhan Gereja. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berangkat dari pemaparan latar belakang di atas, dalam penelitian 

ini yang menjadi rumusan masalahnya adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah Pertumbuhan Gereja yang Dinamis itu? 

2. Bagaimanakah Model Pelayanan Pengerja Gereja bagi 

Pertumbuhan Gereja? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menjelaskan pertumbuhan gereja yang dinamis. 

2. Menjelaskan model pelayanan pengerja gereja bagi 

pertumbuhan gereja. 
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D. Metode 

 

Metode yang digunakan dalam menyusun artikel ini adalah melalui 

studi literatur. Penulis melakukan penelitian atas sumber-sumber 

pustaka yang ada dan melakukan analisis untuk mendapatkan prinsip-

prinsip dasar yang Alkitabiah dalam pertumbuhan Gereja. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki manfaat bagi gereja yang sedang 

mengharapkan sebuah pertumbuhan yang dinamis. Bagi pengerja gereja 

yang adalah hamba Tuhan, merupakan dasar dalam setiap pelayanan 

untuk berperan secara aktif, membawa perubahan dan petumbuhan bagi 

gereja.  
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

 

A. 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 

(Kisah Rasul 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” (Kisah Rasul 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 
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untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia, yaitu 

Roh Kudus” (Kisah Rasul 2:38). Tiga ribu jiwa mentaati Injil pada hari itu 

(Kisah Rasul 2:41), kemudian jumlah laki-laki menjadi kira-kira lima ribu 

jiwa (Kisah Rasul 4:4). Orang-orang percaya lebih banyak lagi 

ditambahkan kepada Tuhan (Kisah Rasul 5:14) dan jumlah murid-murid 

semakin bertambah banyak (Kisah Rasul 6:7).  

 

B. 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.  

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 
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dilakukan di dalam Bait Allah serta di rumah masing-masing dengan 

tulus hati, dalam kasih persaudaraan (Kis. 2:42-47). 

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.  

 

C. Prinsip-Prinsip Pertumbuhan Gereja 

Prinsip berarti asas kebenaran yang menjadi dasar berpikir 

maupun bertindak,3 berdasarkan definisi yang disampaikan maka 

prinsip pertumbuhan gereja adalah asas kebenaran yang menjadi dasar 

berpikir maupun bertindak dalam perkembangan maupun perluasan 

tubuh Kristus baik dalam kualitas maupun kuantitas. Adapun prinsip-

prinsip yang harus dipahami oleh setiap orang percaya dalam 

pertumbuhan gereja ini adalah: 1) Berpusat pada Kristus 2) Merupakan 

karya dari Roh Kudus. 

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

Pustaka) 
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1. Berpusat pada Tuhan Yesus Kristus. 

Alkitab mencatat, “Gereja adalah tubuh Kristus,” (Ef 1:23; 4:12-16 

dan Kol 1:24). “Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan 

orang yang diselamatkan” (Kis 2:47). Jelas sekali ayat-ayat ini 

menerangkan bahwa orang yang diselamatkan (Kualitas yang tidak 

nampak), tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka (Kuantitas 

yang nampak). Ini adalah makna pertumbuhan Gereja. 

Pertumbuhan Gereja bukan didasarkan kepada usaha manusia. 

Setiap orang percaya dipakai sebagai alat ditangan Tuhan, untuk 

mengerjakan pelayanan supaya gereja mengalami pertumbuhan. 

Sementara pertumbuhan gereja itu sendiri adalah karya Allah didalam 

kuasa Roh Kudus. I Kor. 3:6 mengatakan “Aku menanam, Apolos 

menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan.” Kepada setiap 

orang percaya yang membuka hati untuk juru selamat, dan bertekun 

dalam Firman Tuhan akan mengalami pertumbuhan iman. Jadi tugas 

setiap pelayan Tuhan adalah memberitakan dan mengajarkan Firman 

Tuhan, serta menuntun setiap orang untuk hidup dalam kebenaran. 

Dengan demikian kuasa dan karya Roh Kudus akan dinyatakan di dalam 

kehidupan pribadi orang tersebut. 

Pertumbuhan Gereja dikatakan berpusat kepada Yesus, 

mengandung arti Pertama, bahwa inisiatif keselamatan manusia berdosa 
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adalah dari Allah sendiri. Karena kasihnya kepada dunia ini maka Yesus 

datang sebagai penebus dosa dan juru selamat. Peter Wagner menulis, 

“Allah menghendaki agar semua orang diselamatkan dari dosa dan 

kematian kekalAllah adalah kasih dan Ia mengingingkan agar tiap-tiap 

orang diperdamaikan kepadaNya. Karena alas an itulah Ia mengutus 

AnakNya yang tunggal, Yesus Kristus.”4 

Ide pertumbuhan Gereja bukan berasal dari pikiran manusia, 

namun dari kehendak Allah sendiri. Tatkala Allah menciptakan manusia, 

Ia memberi mereka agar mereka berkembang biak memenuhi bumi. (Kej 

1:27-28)5 dan Tuhan Yesus juga memerintahkan murid-muridNya untuk 

pergi ke ujung bumi untuk memberitakan Injil kepada semua orang, 

serta membaptisnya (Mat:28:19-20). Maka ide pertumbuhan Gereja 

adalah berasal dari kehendak Allah sendiri. Karena Allah tidak 

menghendaki manusia binasa, melainkan menghendaki semua orang 

diselamatkan dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Juru Selamat 

pribadi dan beroleh hidup yang kekal (IIPet 3:9; Yoh 3:16). Sehingga 

pertumbuhan Gereja berpusat kepada Tuhan Yesus Kristus bukan 

kepada manusia. 

 

 

                                                           
4 Ibid 
5 Peter Wongso, Tugas Gereja Dan Misi Masa Kini (Malang:Departemen Literatur 

SAAT, 1999), hlm. 97. 
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2. Pertumbuhan Gereja adalah Pekerjaan Roh Kudus 

Gereja bertumbuh bersandarkan pada Roh Kudus (Kis 2:37-47), 

seperti yang telah dikatakan oleh Alkitab bahwa Roh Kudus di curahkan 

pada hari pentakosta. Setelah peristiwa pentakosta pertumbuhan Gereja 

pun menjadi nyata, Alkitab mencatat bahwa “Allah mulai menambahkan 

jumlah mereka” (Kis 2:47), dari sini nyata bahwa pertumbuhan gereja itu 

telah terjadi sebagaimana relasi ketritunggalan Allah, pekerjaan Roh 

Kudus adalah sebagai pemelihara, penghibur. Sebagaimana Gereja yang 

dipimpin oleh Roh Kudus harus menjadi saksi yang sempurna bagi 

Tuhan Yesus, sehingga Gereja menjadi jawaban bagi dunia. Alkitab 

mengajarkan sebagai berikut, Kita harus menerima pengajaran Roh 

Kudus tentang seluruh kebenaran (Yoh 14:26), taat kepada bimbingan 

Roh Kudus, masuk dalam segala kebenaran (Yoh 14:26), taat pada 

perintah Roh Kudus, menjalankan segala kebenaran (Rom 8:5-11), 

menerima teguran Roh Kudus, bertobat dari dosa (Wah 2:3), 

menyerahkan tubuh kita supaya di penuhi oleh Roh Kudus menjadi bait 

Allah (1 Kor 3:16-17; 6:19-20). 

 

3. Pertumbuhan Gereja adalah Tanggung Jawab Pengerja 

Gereja 

Pengerja Gereja memiliki tanggungjawab yang besar terhadap 

pertumbuhan gereja. untuk inilah karunia dan kuasa Tuhan diperlukan 
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dalam diri pengerja Gereja agar mampu melayani bukan dengan 

kekuatan sendiri akan tetapi dengan memakai kuasa dari Tuhan. 

Pertumbuhan gereja tidak akan pernah terwujud jika pengerja Gereja 

melayani dengan kekuatan sendiri. 

Sikap yang perlu dikembangkan agar seorang pengerja Gereja 

dapat mewujudkan pertumbuhan gereja antara lain adalah sebagai 

berikut: 

- Menyadari bahwa pengerja Gereja adalah manusia biasa yang 

lemah dan memerlukan pertolongan Tuhan 

- Memiliki sikap rendah hati dan terus bergantung pada Tuhan 

- Memiliki semangat juang dan kerja yang baik dalam setiap 

pelayanan 

- Membangun kerjasama, kemitraan dengan banyak lembaga 

- Memfungsikan seluruh karunia yang diberikan Tuhan untuk 

mendukung pelayanan. 

Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Dia 

mempunyai kekuasaan yang mutlak dapat menjadikan segala sesuatu 

tanpa bantuan manusia. Misalnya dalam penciptaan langit, bumi dan 

segala isinya (Kej 1:2; Maz 33:6,9). Tapi Tuhan juga mau manusia ambil 

bagian dalam pekerjaanNya, khususnya dalam penyelamatan manusia. 

Misalnya Dia memerintahkan nabi Nuh membuat bahtera untuk 

menyelamatkan dirinya dan seisi rumahnya (Kej 6:8). Sebenarnya Allah 
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tidak perlu nabi Nuh untuk membuat bahtera dengan kekuasanNya, 

Allah sanggup mengerjakan sendiri. Tetapi Allah menghendaki nabi Nuh 

bertanggung jawab juga dalam pekerjaan penyelamatan ini. Dan pada 

akhirnya memang Nuh dan sekeluarga diselamatkan, dan itu bukan 

karena jasanya sendiri, tetapi berdasarkan pada firman Allah, nabi Nuh 

menuaikan kewajibannya menurut apa yang ia harus dan dapat lakukan. 

Ada beberapa  kebenaran pertumbuhan gereja dan tanggung jawab 

pengerja Gereja untuk memperluaskan Injil, untuk bersaksi, 

memperhatikan sesamanya, menabur, dan anggota jemaat bertanggung 

mempergunakan karunianya.6 Tujuan Tuhan ialah agar manusia ikut 

bertanggung jawab dalam pekerjaan Tuhan Yesus, dan dalam 

bekerjasama dengan Tuhan dapat menikmati kuasa dan kenyataan 

hidup kekal. 

 Pertumbuhan gereja merupakan kehendak Allah sehingga 

berbagai upaya dalam pertumbuhan gereja harus berpusat pada Tuhan 

Yesus Kristus. Pertumbuhan gereja juga bersandarkan pada Roh Kudus 

yang akan memimpin dan memberikan pertumbuhan tersebut. Selain 

Allah Tritunggal, manusia juga terlibat dalam mitra kerja Allah untuk 

pertumbuhan gerejaNya. Sehingga setiap warga jemaat diwajibkan 

untuk ambil bagian dalam pertumbuhan gereja. 

                                                           
6 Ibid, hlm. 106-109 
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Pertumbuhan Gereja memiliki dimensi-dimensi, yang perlu 

dikembangkan. Tujuh Dimensi Pertumbuhan Gereja  menurut George 

W.Peter adalah:7 

- 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 diatas, ada juga dimensi yang dipakai 

didalam pertumbuhan gejera masa kini, yaitu: 8 

- 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 

                                                           
7 George W. Peters, op.cit., hal 27 
8 Rick Warren, Pertumbuhan Gereja Masa Kini, (Gandum Mas: 2003 ), hlm. 214-299 
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- Memilih musik anda berkhotbah kepada orang yang tidak 

bergereja 

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:9  

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. 

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

pertumbuhan gereja anda. 
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BAB III 

PEMBAHASAN 

 

 

Pelayanan kepada jemaat untuk pertumbuhan Gereja secara 

kuantitas dan kualitas memerlukan metode dan strategi yang sesuai 

dengan ciri dan karakteristik masyarakat masa kini. Pembahasan pada 

bagian ini penulis memberikan penjelasan terhadap tiga hal yang 

dianggap penting yaitu, pelatihan kaum awam, pelayanan kelompok sel,  

pelayanan pribadi.  

 

A. Pelatihan Jemaat dalam Pelayanan 

Kaum awam dalam kehidupan setiap hari dapat diartikan sebagai 

orang yang tidak ahli. Dalam Alkitab istilah awam merupakan padanan 

dari kata laity yang merupakan terjemahan dari kata laos, berarti umat 

Allah. Akan tetapi dalam perkembangannya kata ini mengalami 

penurunan makna bila dibandingkan dengan kata klerus yang berarti 

golongan imam. Selanjutnya kaum awam di artikan sebagai jemaat biasa, 

sebagai lawan dari golongan imam, atau para hamba Tuhan yang 

melayani sepenuh waktu.10 

                                                           
10 David Baroes, Mengawal Matahari (internet: 

http//www.davidbaroes.blogspot.co.id) diakses tanggal 21 Januari 2015 
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Kaum awam membentuk suatu komunitas, yang apabila dilatih dan 

dikembangkan dapat dimenangkan bagi Kristus. Pelatihan bagi kaum 

awam ini dimaksudkan agar kaum awam dapat secara  efektif  

menjangkau komunitasnya.  

Bagaimana hal ini dapat dilakukan? Beberapa langkah praktis yang 

dapat dilakuka antara lain adalah sebagai berikut:11 

- Mengajar mereka tentang pokok-pokok iman Kristen 

- Mengajar dan mengembangkan karakter serta kerohaniannya 

- Menyisihkan waktu untuk mengajar mereka bagaimana 

menjangkau komunitasnya. 

- Mengajar mereka bagaimana mengenali talenta dan karunia 

yang dapat diguaka untuk melayani. 

- Mengajar mereka  

- Mengajar mereka bagaimana melatih dan mengajar orang lain 

 

B. Pelayanan dalam Kelompok Sel 

Tujuan utama kelompok sel pada dasarnya adalah terjalinnya 

hubungan dalam suatu komunitas. Kekristenan berbicara tentang 

hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan sesama. Hubungan ini 

secara efektif dapat terjadi dalam sebuah kelompok kecil. 

                                                           
11 Pastoral Ministry. (General Conference Ministerial Association, 2002) p. 155 
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What separates us from all the religions in the world is the 

centrality of relationships. Our faith is built around 

relationships, not creeds or disciplines. When Jesus was asked 

about the greatest commandment, He responded, “ ‘Love the 

Lord your God with all your heart and with all your soul and 

with all your mind and with all your strength’ ” (Mark 12:30, a 

vertical relationship), and to “ ‘love your neighbor as yourself’ ” 

(Matthew 19:18, a horizontal relationship). Jesus did not say, 

“By this will all men know that you are my disciples: that you 

have memorized fifty verses of Scripture.” Instead, He said that 

the way the world would know we are His disciples is how we 

handle our relationships..12  

 

Kelompok sel merupakan sistem informal yang secara keseluruhan 

dipimpin oleh Roh Kudus. Sistem ini bukan merupakan sebuah metode, 

tekik, atau taktik, tetapi lebih merupakan sebuah sistem yang terbuka 

dimana Tuhan Yesus dapat berkarya secara bebas dengan kekuatan Roh 

Kudus bagi pertumbuhan rohani umatNya.13  

                                                           
12 McManus, Ron: Effective Leadership : An Independent-Study Textbook. 

(Springfield, MO : Global University, 2006), p. 89 

13 Bagaimana Memulai Sebuah Kelompok Sel? ( Internet: e Artikel: 

www.sabda.org), diakses tanggal 21 Januari 2015 

http://www.sabda.org/
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Dalam kelompok sel unsur yang harus ada adalah doa, pujian, 

firman Tuhan, dan kehidupan yang saling berbagi dan melayani. Hal ini 

sesuai dengan ciri jemaat postmodern yang mengutamakan relasi dalam 

sebuah komunitas. Dalam kelompok sel anggota terdiri dari 8-15 orang. 

Pembentukanya dilakukan secara fleksibel, bisa berdasarkan area atau 

wilayah tempat tinggal, atau profesi, usia, jenis kelamin, dan lain-lain. 

Dalam membentuk kelompok sel, pertama yang perlu dipikirkan 

adalah tujuan pembentukan kelompok sel terebut, yang disesuaikan 

dengan visi gereja. Pernyataan tujuan adalah hal yang sangat penting dan 

harus dinyatakan secara jelas dan spesifik.  

A statement of purpose is crucial. Members should be able to 

recite it almost without thinking. The statement of purpose tells 

why the church exists. For example, a church may decide its 

purpose is to be the body of Christ which equips members for 

ministry both within and beyond its community. Or it may set 

as its purpose that all members develop three key 

relationships—toward God in worship, toward fellow 

Christians to help them in spiritual maturity and toward the 

world to be redemptive.14  

 

                                                           
14 Barker, Steve: Good Things Come in Small Groups : The Dynamics of Good Group 

Life. (Downers Grove, Ill. : InterVarsity Press, 1997), p. 124 



20 
 

Setelah menetapkan tujuan langkah kedua adalah menentukan 

strategi. Membangun strategi harus disesuaikan dengan tujuan yang 

hendak dicapai. Banyak cara yang bisa dikembangkan untuk menjangkau 

orang-orang masuk dalam kelompok sel. Beberapa strategi yang dapat 

ditempuh untuk menjangkau anggota baru dalam kelompok sel adalah 

sebagai berikut: 15  

 

For this system to work, however, other supporting strategies 

need to be in place. For example, there must be a plan for 

feeding new people into small groups. Here’s how one church 

does it: 

1. As people come to the worship service at church, they sign 

a visitor’s card in the pew. 

2. The cards are given to the church secretary, who sends a 

welcome letter which includes a folder and other 

information on small groups. 

3. The cards go to a visitation committee. 

4. People from the committee visit newcomers within two 

weeks. They establish rapport, tell more about the church, 

                                                           
15 Ibid, 125 
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answer questions and invite them to join a small group 

(telling them where, when and so on). 

5. After the visit, the person from the visitation committee 

calls a small group leader to tell about the newcomer and 

to encourage the small group leader to make contact. 

6. A follow-up letter goes to the new person a week later. 

 

Langkah ketiga adalah membentuk struktur organisasi yang akan 

membentuk dan melaksanakan kelompok sel ini. Hal ini dilakukan agar 

kegiatan dalam kelompok sel dapat diorganisasikan dengan baik. 

Susunan pengurus dibuat sesuai kebutuhan disesuaikan dengan keadaan 

gereja. Sebagai contoh bebrapa gereja di Amerika membagi kelompok 

selnya sebagai berikut: 

Small groups need to be part of a network that ties all the 

church structure together. Elmbrook Church, near 

Milwaukee, Wisconsin, designed a small group program to 

serve its three thousand members. They have three types of 

small groups: (1) peer groups (children, youth, college age), 

(2) interest groups (singles, women, men, missions, choir), 
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and (3) geographic groups (neighborhoods). All the groups 

function under the responsibility of a small group pastor16  

 

C. Pelayanan Pribadi 

Pelayanan pribadi dilakukan oleh seorang pengerja Gereja, kepada 

jemaat secara pribadi. Hal ini dapat dilakukan dalam konseling, 

pelayanan penginjilan, dan pelayanan doa. Pelayanan pribadi dilakukan 

untuk menjawab kebutuhan jemaat postmodern yang cenderung 

pragmatis, ekskapis, dalam menyelesaikan masalah, agar tidak lari dari 

kebenaran Firman Tuhan. 

Kerikatan jemaat dengan bentuk-bentuk tradisi, sebagai tren 

tipuan zaman baru, hanya bisa dilepaskan melalui pelayananan pribadi. 

Hal ini dilakukan melalui percakapan, dalam suasana yang pribadi, dan 

dalam hubungan yang authentic. dengan demikian ada keterbukaan, dan 

kepercayaan, sehingga setiap persoalan dapat didoakan, dan jemaat 

dikuatkan untuk dapat mengatasi persoalannya. 

Prinsip Pelayanan pribadi berarti menganggap bahwa sesama 

orang percaya bukan saja satu dalam keluarga Allah akan tetapi 

merupakan bagian dalam kehidupan peribadi. Hal ini seperti yang 

dilakukan oleh Paulus kepada jemaat di Tesalonika, bahwa jemaat adalah 

                                                           
16 Ibid, 126 
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anak-anak rohaninya sendiri (ITes 2:7-8,11). Ada tiga gambaran dalam 

ayat ini seperti yang dijelaskan oleh Moeyer: 

There are three accusations the Thessalonians never could have 

made of Paul. They never could have said, “He didn’t care what 

happened to me after I came to Christ,” “He never showed me 

how to grow as a Christian,” or “When I needed him he wasn’t 

there.” Instead the three thoughts that continually 

characterized his approach to new believers were, “You’re not 

just part of God’s family, you’re part of mine,” “Take my hand 

and let me lead you,” and “I’ll do whatever it takes.” As we think 

of our own approach to new Christians, we would do well to ask, 

“Has my attitude and approach been the same as Paul’s?”17  

 

Dalam memberitakan Injil atau melakukan pelayanan pribadi kepada 

orang postmodern memerlukan wawasan dan pendekatan yang berbeda 

dengan jemaat modern.  List daftar berikut memberikan wawasan 

tentang bagaimanakah membagikan iman kepada jemaat di era 

postmodern.  

The following chart is designed to give some insights into the 

changes that accompany postmodernism. This list is not 

                                                           
17Moyer, R. Larry: Larry Moyer's How-To Book on Personal Evangelism. Grand 

Rapids, MI : Kregel Publications, 1998, S. 100 
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exhaustive, but the list should provide you with insights into 

sharing your faith. 18  

Dalam berperan sebagai pengerja Gereja di era postmodern, 

seorang hamba Tuhan digambarkan dalam empat peranan yang 

berbeda. Hal ini dijelaskan oleh Mc Rainey, sebagai berikut: 19  

- Host,  seorang pemimpin rohani harus bertindak seperti seorang 

tuan rumah yang baik, yang dapat membangun hubungan dengan 

akrab, memberikan rasa aman dan nyaman. Pemimpin dapat 

menciptakan suasanan dalam hubungan itu seperti di rumah sendiri. 

- Doctor, seorang pemimpin harus bertindak seperti seorang dokter  

yang bisa menyanyakan dengan baik bagaimana kondisi dan 

persoalan yang dihadapi jemaat. Setelah itu berfikir dan melakukan 

diagnose yang tepat tentang situasi dan kondisi jemaat yang 

dilayani. Dengan demikian tindakan yang dilakukan adalah tindakan 

yang benar, tepat, dan menjawab persoalannya.  

- Counselor, seorang pemimpin harus bertindak sebagai  seorang 

konselor, yang memberikan pimpinan rohani, aktif bukan berbicara 

tapi mendengarkan, berempati, dan memahami. Keberhasilan 

                                                           
18McRaney, Will: The Art of Personal Evangelism : Sharing Jesus in a Changing 

Culture. (Nashville, Tenn. : Broadman & Holman, 2003), p. 166 

19 McManus, Ron: Effective Leadership : An Independent-Study Textbook. 

(Springfield, MO : Global University, 2006), p. 89 
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komunikasi bukan saja terletak pada banyaknya nasehat, dan kata-

kata, tetapi juga pada kemampuan dan kesabaran dalam mendengar 

dan memahami.  

- Guide, seorang pemimpin  rohani harus bertindak seperti seorang 

pemandu, yang memberikan tntunan, arah untuk mencapai tujuan 

bersama. Pemandu membawa jemaat kepada Tujuan-tujuan Allah, 

untuk kebaikan dan kedewasaan iman jemaat. Pemimpin memandu 

jemaat menemukan tujuan Allah dalam hidup mereka. Our purpose 

is not to be liked by people, but to take them on a journey and to reach 

a goal they might not have reached alone Leaders should take the 

appropriate role according to the needs of the person or persons they 

are leading. Our job is to connect with people, so that we can take them 

on the journey.20 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20  Jhon C. Maxwell, Million Leaders Mandate, (Equip: Notebook 1, 2003), p. 31 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

 

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama,  

Pengerja Gereja adalah orang percaya yang telah dipilih, ditetapkan, dan 

diangkat oleh Gereja untuk membantu pelayanan di Gereja agar Gereja 

mengalami pertumbuhan yang maksimal. Tanggungjawab ini diemban 

oleh pengerja gereja untuk mewujudkan pertumbuhan Gereja baik 

secara kuantitas maupun kualitas. 

Kedua, Pertumbuhan Gereja adalah bagi Allah dan karya Allah 

dalam gerejaNya, melalui Roh Kudus yang memberikan pertumbuhan 

iman dalam kehidupan jemaat, yang pada akhirnya berdampak kepada 

pertambahan jumlah jiwa-jiwa baru dalam gereja. 

Ketiga, model  pelayanan pengerja Gereja yang dapat diterapkan 

adalah melalui pelayanan pengembangan kaum Awam, pelayanan 

melalui kelompok sel, dan pelayanan pribadi. 
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