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RESENSI BUKU 

Judul  :  Simple Church. Kembali ke Proses Pemuridan 

                             Yesus 
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Tahun  :  2016 
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Buku ini merupakan hasil riset Thom S. Rainer dan Eric Geiger 

terhadap lebih 400 gereja Injili yang menghasilkan kesimpulan bahwa 

gereja yang mengalami pertumbuhan adalah gereja yang sederhana atau 

Simple Church (hal. 23).  

Judul buku ini sangat menarik orang untuk mau membaca karena 

mereka berharap akan menemukan langkah-langkah mudah untuk menata 

dan mengembangkan pelayanan gerejawi. Melalui penyelusuran buku ini 

seseorang akan menemukan bahwa sederhana (simple) sangat berbeda 

dengan mudah (easy). Buku ini tidak memberikan tips instan dan mudah 

untuk pertumbuhan gereja, tetapi justru memberikan kesimpulan penting 

bahwa pertumbuhan itu dihasilkan melalui kesederhanaan, namun 

kesederhanaan itu bukanlah sesuatu yang mudah dan instan. 

Penulis mengutip ungkapan Ralph Waldo Emerson ―Menjadi 

Sederhana adalah menjadi hebat‖ (hal. 39). Ungkapan ini merangkumkan 

pendapat penulis buku ini bahwa menjadi sederhana atau mencapai suatu 

kesederhanaan bukanlah sesuatu yang mudah, tetapi membutuhkan suatu 

perjuangan untuk mencapainya. 

Menjadi Gereja yang Sederhana membutuhkan empat hal penting, 

yaitu kejelasan, pergerakan, keterpaduan dan fokus (hal. 65). Untuk 

mencapai Gereja yang Sederhana dibutuhkan para pemimpin gereja yang 

merupakan perancang dan bukan pembuat program (hal. 67).  

Kejelasan adalah kemampuan dari proses untuk dikomunikasikan 

dan dipahami oleh orang lain. Kejelasan ini sangat penting karena akan 

membangkitkan komitmen. Tanpa pemahaman yang jelas, komitmen 

akan berkurang. Kejelasan ini harus dimulai dari para pemimpin, karena 
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jika para pemimpin saja tidak jelas, maka anggota jemaat tidak akan 

memahami proses pelayanan ini dengan jelas juga. Untuk menjadi 

sederhana, sebuah gereja harus jelas (hal.77-79). Kejelasan ini berkaitan 

dengan memulai suatu cetak biru pelayanan yang dihasilkan melalui 

mendefinisikan, mengilustrasikan (memvisualkan); mengukur 

perkembangan proses; mendiskusikan antar pemimpin, antar pemimpin 

dan jemaat; dan meningkatkan pemahaman di kalangan pemimpin dan 

juga anggota jemaat (hal. 113-34). Dalam proses ini pemimpin tidak 

boleh menjadi agen perjalanan rohani, yang hanya merancangkan, namun 

tidak terlibat; sebaliknya ia menjadi seorang pemandu perjalanan, yang 

tidak hanya merancangkan suatu perjalanan, tetapi juga ikut serta 

langsung dalam perjalanan rohani ini (hal. 134-5). 

Pergerakan adalah langkah-langkah yang berurutan di dalam proses 

yang membuat orang ke area komitmen yang semakin besar. Bagaimana 

membuat seorang berpindah dari satu tingkat komitmen ke tingkat 

komitmen yang lebih besar. Gereja yang dinamis memiliki sebuah proses 

yang sederhana yang menghasilkan pergerakan, sebuah proses yang 

memfasilitasi masalah perpindahan (hal.79-81). Proses penyusunan 

pergerakan ini meliputi pemrograman strategis, pemrograman yang 

berurutan, pergerakan yang disengaja, dan adanya kejelasan setiap 

langkah dari proses pemuridan (mengikut, bertumbuh dan melayani) (hal. 

139-65). 

Keterpaduan adalah pengaturan semua pelayan dan hamba Tuhan 

kepada seputar proses sederhana yang sama. Keterpaduan memastikan 

semua bagian dalam gereja bergerak ke arah yang sama dan dengan cara 

yang sama. Gereja yang sederhana akan menerapkan keterpaduan dan 

memerangi ketidakterpaduan (hal. 81-83).  Keterpaduan ini berkaitkan 

dengan upaya memaksimalkan energi setiap orang.  Hal ini berkaitan 

dengan merekrut orang sesuai proses yang tepat dan terpadu; adanya 

kejelasan tanggung jawab; mengimplimentasikan proses yang sama di 

semua area pelayanan; mempersatukan semuanya dalam proses yang 

telah ditentukan; serta hanya menambahkan pelayanan baru yang sesuai 

dengan proses yang ada (hal. 167-94). 
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Fokus adalah komitmen untuk meninggalkan segala sesuatu yang 

ada di luar proses pelayanan sederhana. Gereja sederhana meninggalkan 

semua yang bukan bagian dari proses sederhana karena hal itu akan 

menjadi ancaman dan merebut perhatian dan tenaga dari hal penting yang 

telah ditentukan. Gereja sederhana memiliki fokus (hal. 83-85). Fokus ini 

meliputi berani menyingkirkan (mengeliminasi) kegiatan yang tidak 

sesuai proses sederhana ini, membatasi penambahan kegiatan baru, 

mengurangi acara-acara khusus, tetap mengkomunikasikan proses 

sederhana ini serta menolong setiap orang untuk mudah memahami 

proses sederhana ini (hal. 197-224). Kejelasan, pergerakan dan 

keterpaduan tidak akan berarti apa-apa, kalau tidak disertai dengan fokus 

(hal. 203). 

Menjadi suatu Gereja Sederhana bukanlah hal yang mudah, tetapi 

sangat penting untuk dapat kembali kepada proses pemuridan yang Tuhan 

Yesus ajarkan. Proses pemuridan ini meliputi proses mengasihi Allah 

(beribadah), bertumbuh bersama (kasih kepada sesama) dan melayani. 

Buku ini senantiasa mengingatkan untuk mempunyai proses yang 

sederhana dan jelas dalam proses pemuridan ini.  

Dalam bab 9 diungkapkan langkah-langkah sederhana untuk menjadi 

suatu Gereja Sederhana, yaitu merancang proses yang sederhana 

(Kejelasan), memasukkan program kunci sepanjang proses tersebut 

(Pergerakan), menyatukan semua pelayanan di sekitar proses 

(Keterpaduan) dan mulai menyingkirkan hal-hal yang berada di luar 

proses (Fokus) (hal. 227-40). 

Memang buku ini didasari penelitian ilmiah dari lebih 400 gereja, 

namun tidak diketemukan hasil penelitian yang rumit, karena kedua 

penulis hanya menyajikan hasil-hasil ―matang‖ dari penelitian mereka. 

Dalam bagian apendiks A kedua penulis menyebutkan metodologi desain 

penelitiannya (hal. 263-7). 

Buku ini penting dibaca oleh setiap Hamba Tuhan yang melayani di 

gereja, karena buku ini mengingatkan hal-hal yang penting dalam 

pelayanan, yaitu kembali ke proses pemuridan yang Tuhan Yesus 

ajarkan. Melayani bukanlah sekedar merancang banyak kegiatan yang 

bagus dan menarik. Melayani bukanlah sekedar disibukkan oleh pelbagai 
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kegiatan rohani. Melayani harus tetap bertujuan membawa setiap orang 

untuk bertumbuh menjadi murid Tuhan Yesus. Bertumbuh untuk 

mengasihi Allah, mengasihi, sesama serta melayani Allah dan sesama. 

Untuk itu mencapai tujuan itu diperlukan kejelasan, pergerakan, 

keterpaduan, dan fokus yang menjadi inti yang diungkapkan dan 

dipaparkan dalam buku ini. Untuk mencapai semuanya itu gereja perlu 

menjadi GEREJA SEDERHANA. 

Sia Kok Sin 

 

 

 


