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TINJAUAN BUKU PERTUMBUHAN GEREJA DAN PERANAN ROH KUDUS 

Karangan C. Peter Wagner 

Buku Pertumbuhan Gereja dan Peranan Roh Kudus yang dikarang oleh C. Peter Wagner 
dengan penerbit Gandum Mas adalah buku mendasar tentang pertumbuhan gereja yang 
berguna bagi setiap perintis jemaat ataupun hamba Tuhan yang rindu agar gerejanya 
bertumbuh.  Buku ini terdiri atas 10 bab dengan tebal 140 halaman, sebuah buku tipis 
sehingga tidak terlampau berat untuk dibaca. 

Buku ini didasarkan pada Firman Tuhan dari Yoel 2:28, ..”Aku akan mencurahkan Roh-Ku 
ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang 
orangmu yang tua akan mendapat mimpi”. Roh Kudus dicurahkan dengan kuasa yang besar.  
Bab 1 menguraikan tentang Pertumbuhan Pentakosta di Amerika Latin.  Kisah pertumbuhan 
gereja dimulai dari Gereja Methodist pimpinan Willis C.  Hoover.  Hoover mengadakan 
kebaktian tersendiri dan mendirikan Gereja Pentakosta Metodis.  Pertumbuhan gereja ini 
tahun demi tahun meningkat sangat menakjubkan.  Diperkirakan jumlah anggotanya sekitar 
650 000 orang sekarang, dibandingkan dengan jumlah sekitar 20 000 orang di gereja 
Metodist yang memecat hoover.    Aliran pentakosta mulai mengalamai masa pertumbuhan 
yang pesat yang membuat mereka menjadi kelompok Protestan terbesar di Argentina 
sekarang.  Pada tahun 1950 sekitar 25 persen dari orang Protestan di Amerika Latin adalah 
orang Pentakosta.  Tetapi saat ini diperkirakan jumlah mereka mencapai 75 persen.  Dengan 
kata lain tiga dari empat orang Protestan di Amerika Latin menjadi tempat penyelidikan yang 
sangat baik untuk mempelajari dinamika pertumbuhan gereja Pentakosta.  Apa rahasia 
ledakan pertumbuhan yang terus menerus dari gereja-gereja Pentakosta di Amerika Latin ini?  
Apa yang bisa dipelajari dari sini? 

Dalam Bab 2 dibahas mengenai “Dilengkapi dengan Kekuasaan dari Tempat Tinggi’.  
Dinamika paling utama yang mendasari pertumbuhan gerakan Pentakosta adalah kuasa Roh 
Kudus.  Hanya pekerjaan langsung Roh Kuduslah yang pada akhirnya dapat memindahkan 
seseorang dari kekuasaan Iblis kepada kekuasaan Tuhan dan membuat orang berdosa 
dilahirkan kembali.  Willis Hoover menjelaskan seperti ini: “Saya yakin bahwa rahasia 
sebenarnya dari semua perkara ini adalah bahwa kami sungguh-sungguh percaya pada Roh 
Kudus- kami sungguh-sungguh mempercayai-Nya- kami sungguh-sungguh menghormati-
Nya- kami sungguh-sungguh menaati-Nya-kami sungguh-sungguh memberi kebebasan 
kepada-Nya untuk memerintah- kami sungguh-sungguh percaya bahwa janji di dalam kitab 
Kisah Para Rasul 1:4-5 dan Yoel 2:28-29 adalah bagi kita..” 

Ada empat tingkatan iman.  Tingkat pertama adalah iman yang menyelamatkan. Kedua 
adalah iman yang menyucikan.  Ketiga adalah iman yang menganggap segalanya mungkin.  
Dan tingkat ke empat adalah iman dimensi keempat.  Orang Pentakosta dengan bebas bekerja 
dengan iman tingkatan keempat.   

Pendekatan Pentakosta mempunyai dimensi penginjilan Perjanjian Baru sesuai dalam Matius 
10:7-8, “pergilah dan beritakanlah: Kerajaan Sorga sudah dekat.  Sembuhkanlah orang sakit; 
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bangkitkanlah orang mati; tahirkanlah orang kusta; usirlah setan-setan”  Juga dengan 
pendekatan seperti Paulus yang berkata, “baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak 
kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan 
kekuatan Roh (I Kor 2:4).  Setiap murid Kristus bahkan perlu dilengkapi dengan kuasa 
seperti yang Yesus katakan, “Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu 
diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi (Lukas 24:49).  Kuasa ini merupakan 
kunci untuk penginjilan dan pertumbuhan gereja yang efektif di seluruh dunia. 

Bab 3 berjudul “Beritakan Injil kepada Semua Orang”,  Yesus memerintahkan untuk pergi  
dan bukan datang. Mereka bersifat agresif dalam penginjilan mereka sedangkan gereja-gereja 
yang bertumbuh lamban biasanya lebih pasif.  Orang-orang Pentakosta lebih “mementingkan 
gereja” yang berarti mereka “menjadikan murid”.  Biasanya orang-orang Pentakosta bangga 
akan gereja mereka.  Itulah sebabnya mereka sering kelihatan tidak tertarik untuk mengambil 
bagian dalam kebaktian antargereja yang meliputi seluruh kota atau seluruh negara.  Sikap 
mereka yang terlihat suka memisahkan diri biasanya bukan disebabkan karena kurangnya 
kasih atau rasa hormat mereka kepada saudara-suadara seiman dari gereja lain, melainkan 
karena mereka merasa bahwa sifat penginjilan antargereja itu sendiri yang sering terlalu 
menjauhkan diri dari gereja setempat mereka.  Gereja Foursquare sungguh bertumbuh dengan 
jumlah dua orang yang baru bertobat dibaptis setiap hari atau rata-rata 65 orang yang baru 
bertobat dibaptis setiap bulan.   

Bab 4 menguraikan tentang induk dan cabang Gereja.  Di Kolombia gereja Presbytarian 
merupakan gereja yang paling lamban pertumbuhannya di Kolombia, pertumbuhannya hanya 
44 % setiap dekade dibandingkan dengan pertumbuhan Pentakosta yang lebih dari 500% 
setiap dekade.  Hal ini membuktikan bahwa mendirikan gereja-gereja baru merupakan 
metode penginjilan yang paling efektif.  Kecepatan pertumbuhan gereja sidang jemaat Allah 
di Bolivia meningkat luar biasa dengan pelipatgandaan gereja.  Perpecahan gereja bisa juga 
menjadi cikal bakal pertumbuhan gereja.  Tidak seorangpun akan mengatakan perpecahan 
gereja itu pada hakikatnya baik.  Perpecahan gereja sering termasuk percecokan yang parah 
dan bahkan pertengkaran secara hukum.  Perpecahan gereja di antara orang-orang Pentakosta 
acapkali menghasilkan pertumbuhan gereja semakin cepat pada masing-masing pihak.  
Perpecahan telah membantu pertumbuhan gereja Pentakosta secara menakjubkan di Chili dan 
bukan merintanginya.  Secara biologis, sel-sel dalam tubuh yang sehat selalu dalam proses 
pemisahan dan pelipatgandaan.  Bila tubuh Kristus  itu sehat, hal demikian juga terjadi.  
Penginjilan yang efektif tidak hanya berusaha memenangkan orang-orang dan keluarga-
keluarga dan bangsa-bangsa untuk Kristus tetapi juga mendirikan gereja-gereja baru 
sebanyak mungkin.  Gereja Pentakosta sedang melakukan pekerjaan yang menakjubkan di 
Amerika Latin, dan ini merupakan salah satu penyebab bahwa mereka sedang menuai 
sebagian besar tuaian di ladang yang telah Tuhan jadikan masak. 

Bab 5 menjelaskan tentang “Menabur Benih di Tanah yang Subur”.  Perumpamaan tentang 
Penabur dalam Matius 13, Markus 4, Lukas 8 adalah perumpamaan yang menjelaskan 
tentang dimana saja gereja bertumbuh prinsip tersebutlah yang diterapkan.  Faktor apakah 
yang menyebabkan hanya salah satu di antara keempat macam tanah itu yang menghasilkan 
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buah? Bukan faktor penaburnya, bukan caranya, bukan benihnya, juga bukan iklimnya, faktor 
yang berubah-rubah adalah keadaan tanahnya.   Pemberitaan Injil hendaknya membawa hasil 
untuk kekekalan.  Pemberitaan Injil hendaknya menjadikan murid, sehingga dengan demikian 
memenuhi keinginan Allah sebagaimana dinyatakan dalam Amanat Agung.   

Apa tanah yang subur itu? Istilah yang sederhana adalah kaum buruh, kaum proletar.  Kaum 
para penghuni liar di pinggiran kota, orang miskin dan tertindas telah terbukti di berbagai 
negara Amerika Latin sebagai tanah subur di abad ke 20 ini.    Pengalaman di gereja 
Methodist Hoover menunjukkan bahwa Allah telah mempersiapkan orang-orang golongan 
rendah di Chili untuk menerima Injil, tetapi gereja Metodis yang ada tidak siap untuk 
bergerak ke arah tersebut dengan program penginjilan yang agresif yang akan membawa  
banyak orang yaitu para buruh ke gereja mereka.  Memberikan reaksi menentang soal 
berbicara bahasa roh dan soal baptisan dengan api berdasarkan alasan bahwa hal tersebut 
adalah “anti Metodis dan anti Alkitab” jauh lebih mudah daripada mengakui adanya semacam 
golongan pilihan. 

Aliran Pentakosta secara tradisi merupakan agama rakyat jelata tanpa memandang golongan, 
bahkan di negara-negara kaya sekalipun, mereka bukan orang yg berpendidikan seminari, 
bahkan banyak di antara mereka yang tidak memiliki diploma sekolah Alkitab.  Pentakosta 
tidak disangsikan lagi akan terus bertumbuh selama gerakan ini tidak kehilangan hubungan 
dengan massa sehingga dengan demikian terus menabur benih Injil di tanah yang subur.  
Gereja-gereja dan misi golongan menengah ternyata lambat mengubah status quo mereka.  
Mungkin mereka terus merasa bahwa lantai yang berkarpet, baju jas dan dasi, lagu-lagu 
pujian Charles Wesley, bahasa Spanyol yang baik, kotbah yang bagus, ibadah yang 
bermartabat dan organ pipa merupakan hal-hal bernilai yang patut dipertahankan entah hal-
hal itu menarik bagi kaum proletar Amerika Latin atau tidak. 

Dalam pasal 6 (enam) menjelaskan tentang “Pelayanan Sesama Anggota Membuat Gereja-
gereja Tumbuh Sehat”. Jikalau setiap anggota gereja aktif dalam suatu pelayanan dipastikan 
gereja ini akan bertumbuh.  Bagi sebagian besar orang Pentakosta di Amerika Latin, menjadi 
orang Kristen berarti antara lain bekerja untuk Allah.  Jika para Pendeta yang dibayar saja 
yang melayani, maka gereja-gereja Pentakosta tidak akan bisa bertumbuh seperti sekarang.  
Tetapi jika setiap anggota tubuh berfungsi bersama seperti selayaknya, banyak hal ajaib 
terjadi.  Masing-masing orang telah diberi karunia rohani.  Tidak seorangpun diizinkan untuk 
memilih sendiri karunia rohaninya, karunia ini ditetapkan oleh Roh Kudus.  Tanggung jawab 
orang Kristen adalah untuk mengetahui apa yang menjadi karunianya, dan kemudian 
memakainya untuk kebaikan tubuh itu secara keseluruhan.  Salah satu tragedi agama Kristen 
zaman ini adalah begitu banyak anggota gereja belum mengetahui karunia rohani mereka dan 
oleh sebab itu tidak menggunakannya.  Karunia untuk menjadi penginjil sangat menonjol di 
gereja Pentakosta. 

Jika prinsip pelayanan sesama anggota berfunsgi dan setiap orang Kristen sesuai dengan arti 
Alkitabiahnya adalah seorang “pelayan” tentu dapat diharapkan bahwa perbedaan antara 
pendeta dan kaum awam akan hilang.  Oleh karena prinsip pelayanan sesama anggota, orang-
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orang Pentakosta di Amerika Latin tidak sampai menggunakan tenaga pendeta profesional 
dengan berlebihan seperti yan gdilakukan oleh gereja gereja statis.  Kepemimpinan pendeta 
yang kuat benar-benar merupakan pertanda vital tentang gereja yang sehat.  Dengan 
kombinasi kepemimpinan yang kuat oleh pendeta dan pelayanan yang kuat oleh kaum awam, 
gereja-gereja Pentakosta di Amerika Latin telah menemukan satu rumusan yang telah 
menolong mereka menunjang pertumbuhan gereja. 

Bab 7 menguraikan tentang Seminari-seminari di Jalanan.  Para Pendeta Pentakosta sebagian 
besar adalah orang-orang tua yang berpengalaman.  Prestasi akademik tidak dianggap sebagai 
persyaratan penting untuk pendeta oleh orang-orang Pentakosta di Amerika Latin.  Tangga 
khusus yang menuju pada status pendeta di gereja Pentakosta:  1.  Pengkotbah di jalan.  2.  
Guru sekolah minggu.  3.  Pengkotbah.  4.  Tempat berkotbah baru.  5.  Pekerja Kristen.   6.  
Diaken pendeta   7.  Pendeta.  Para pemimpin Pentakosta berusaha mempertahankan 
pendidikan mereka dengan sistem magang. 

Bab 8 menjelaskan tentang “Sungguh Menyenangkan Pergi ke Gereja”.  Sangat tepat untuk 
mengatakan bahwa gerakan Pentakosta mungkin merupakan jenis gerakan Pentakosta yang 
paling “asli” Amerika Latin, sebab secara kelembagaan mereka tidak terikat pada gereja di 
tempat lain di dunia ini, dan karenanya secara ekonomi tidak bergantung kepada kelompok 
Kristen asing, dapat dikatakan gereja-gereja Pentakosta menggambarkan aliran Protestan 
Amerika Latin asli. 

Alkitab menjanjikan bahwa Roh Kudus akan memimpin orang-orang percaya dari 
kebangsaan apa saja untuk masuk ke dalam seluruh kebenaran (Yohanes 16:13) dan para 
Penginjil Pentakosta mungkin lebih menerima janji itu secara harfiah daripada golongan 
gereja lainnya.  Para penginjil non-Pentakosta terkadang tidak bisa menyadari bahwa standar 
pendidikan dapat secara perlahan menggantikan kepercayaan yang sungguh-sungguh kepada 
Roh Kudus.  Sekarang ini gelar-gelar akademis dengan tidak disadari telah ditinggikan 
melebihi karunia-karunia dan kuasa Roh Kudus. 

Musik gereja merupakan bagian liturgi.  Kata liturgi kadang-kadang dihubungkan secara erat 
dengan gereja-gereja yang taat pada tatacara keagamaan, tetapi seharusnya tidak perlu.  
Dalam arti yang lebih luas, liturgi hanya berarti cara yang telah dipilih gereja untuk dipakai 
beribadah kepada Tuhan.  Hal paling sulit untuk ditemukan dalam kebaktian Pentakosta 
adalah orang yang menguap lebar. 

Liturgi gereja Pentakosta Amerika Latin terdiri atas unsur-unsur 1.  Ukuran besarnya.  
Ukuran besarnya itu membantu membangkitkan kuasa untuk menghasilkan yang lebih besar 
lagi.  2.  Kesempatan sosial.  Mereka menekankan bahwa anda datang ke gereja adalah untuk 
berbicara dengan Allah, bukan berbicara satu dengan yang lain.  3.  Tingkatan suara.  Orang 
Pentakosta saat berdoa tingkatan suaranya tinggi.  4.  Keikutsertaan.  Ibadah berpusat pada 
jemaat bukan pada mimbar.  Para pendengar berpartisipasi dengan Amin dan Haleluya dan 
Puji Tuhan.  5.  Gerakan.  Orang Pentakosta harus terus bergerak.  Jemaat berdiri dan duduk 
begitu sering sehingga tidak seorang pun sempat duduk bersandar cukup lama untuk menjadi 
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mengantuk.  6.  Bahasa Roh,  berbicara bahasa roh merupakan hal yang begitu umum di 
kebaktian-kebaktian Pentakosta.  Hanya karena orang Pentakosta melaksanakan bahasa Roh 
tidak berarti bahwa semua orang Kristen harus berbahasa Roh.  7.  Musik.  Bertepuk tangan 
sesuai irama musik adalah biasa dalam kebaktian Pentakosta di Amerika Latin.  8.  Kotbah.    
kotbah Pentakosta tidak intelektual, tetapi emosional; tidak rasional, tetapi berdasarkan 
pengalaman, tidak bersifat menafsirkan, tetapi bersifat kiasan; tidak berbentuk doktrin tetapi 
bersifat praktis, tidak terlalu banyak diarahkan untuk otak melainkan untuk hati. 

Bab 9 menguraikan tentang “Berdoa untuk Penyembuhan Orang Sakit”  Penyembuhan ilahi 
merupakan titik ketegangan paling hebat antara orang Pentakosta dengan orang non 
Pentakosta di Amerika Latin.  Penyelidikan menunjukkan bahwa penyembuhan dengan iman 
lebih merupakan ciri universal dari orang Pentakosta daripada karunia karismatik yang lain.  
Jangan ada orang yang beranggapan bahwa oleh karena hal ini, kesembuhan fisik telah 
menjadi lebih penting daripada keselamatan rohani dalam pengajaran Pentakosta. 
Penyembuhan, meskipun merupakan perkara yang baik, tidak dipandang sebagai tujuan bagi 
kebanyakan orang Pentakosta.  Hal itu sebagian besar adalah pernyataan kuasa Allah yang 
akhirnya akan menarik mereka yang belum percaya kepada Kristus Yesus sebagai 
Juruselamat dan Tuhan.  Jadi, penyembuhan adalah alat penginjilan yang efektif.  Orang 
Pentakosta tidak melarang pemakaian obat modern,  jika ada dokter dan ada uang untuk 
membayar, proses-proses penyembuhan yang biasa ini dianjurkan, walaupun selalu disertai 
dengan doa.  Tetapi jika pertolongan dokter karena satu dan lain hal tidak tersedia maka 
karunia penyembuhan yang berperan. Penyembuhan adalah campur tangan adikodrati kuasa 
Allah. 

Kuasa Iblis tidak diakui dan diabaikan di banyak gereja non Pentakosta yang lambat 
pertumbuhannya di Amerika Latin, tetapi di gereja-gereja Pentakosta hal itu sering menjadi 
pokok kotbah, bahan diskusi dan sasaran tindakan.  Berdoa bagi orang sakit dan pengusiran 
setan merupakan praktek-praktek Perjanjian Baru yang jangan tergesa-gesa dibuang dari 
lingkungan pengalaman Kristen.  Pengaruh keduniawian dan ilmu pengetahuan telah 
mempertumpul orang Kristen terhadap soal-soal ini, yang tidak dapat disangkal lagi 
menguntungkan Iblis.  Kita boleh bersyukur bahwa gerakan Pentakosta di Amerika Latin 
antara lain mengingatkan kita bahwa di abad 20 maupun di abad pertama, kita bisa 
memberitakan Injil dengan kuasa dan bahwa Kristus adalah pembebas. 

Bab10 adalah bab terakhir yang membahas “Dalam Gereja-gereja Non Pentakosta”.  Lores 
menyebut gerakan karismatik di Amerika Latin sebagai penggenapan nubuat Joel seperti 
yang dikutip oleh Petrus pada hari Pentakosta: Akan terjadi pada hari-hari terakhir- 
demikianlah firman Allah- bahwa Aku akan mencurahkan Roh Ku ke atas semua manusia 
maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubut, dan teruna-terunamu akan 
mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi… 
gelombang ketiga kuasa Roh Kudus dalam abad ke 20 ini sungguh-sungguh merupakan 
kegenapan mimpi-mimpi para pemimpin Pentakosta yang terdahulu. 
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Buku Pertumbuhan Gereja dan Peranan Roh Kudus adalah sebuah buku pengalaman nyata 
dari pertumbuhan gereja di negara Amerika Latin, yang penduduknya banyak didominasi 
oleh kaum buruh kaum proletar.  Gereja di Amerika Latin yang mayoritasnya adalah 
penduduku beragama Katolik, agaknya sekarang menjadi terbuka terhadap perkembangan 
Injil, sehingga pertumbuhan gereja meningkat pesat.  Banyak pelajaran yang dapat dipetik 
dari pertumbuhan gereja di Amnerika Latin dan bagaimana peranan Roh Kudus disana.  
Pertanyaannya, apakah gereja  juga akan bertumbuh di belahan negara lain? Tentu saja, di 
belahan negara lain, gereja juga akan bertumbuh.  Dan Roh Kudus sudah pasti mempunyai 
peranan dalam setiap pertumbuhan gereja.  Roh Kudus adalah Roh yang unik dan pribadi, 
sehingga peranan Roh Kudus dalam pertumbuhan gereja di Amerika Latin tidak akan sama 
dengan peranan Roh Kudus dalam pertumbuhan gereja di belahan negara lain.  Jadi, Rih 
Kudus akan bekerja seturut dengan kehendak-Nya.  Sebagai orang percaya kita berdoa dan 
berharap bahwa akan ada juga pertumbuhan gereja yang signifikan dan khas di setiap 
komunitas orang percaya.   


