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Rencana Pengajaran 
Deskripsi Pelajaran 

 

Pelajaran ini menjelaskan skema perjalanan rohani jemaat sebagai langkah-

langkah yang perlu dilalui seorang Kristen untuk memiliki hidup yang berarti bagi 

Kerajaan Allah. 

 

Tujuan Pelajaran 

 

1. Setiap murid sadar bahwa setelah menerima keselamatan setiap orang Kristen 

perlu melangkah lebih lanjut. 

2. Setiap murid sadar bahwa Tuhan berkehendak atas kita untuk berbuah banyak 

bagi Kerajaan Allah. 

 

Metode Pengajaran 

 

1. Ceramah 

2. Tanya jawab 

3. Melakukan aplikasi 

 

Materi Pelajaran 

 

1. Diselamatkan 

2. Digabungkan 

3. Dimuridkan 

4. Diutus 

5. Gol Akhir  

 

Pendalaman 

 

Murid menjawab pertanyaan tentang materi yang sudah dipelajari. 

 



 

 

 

 

 

3 

llah menciptakan manusia bukan tanpa tujuan.  Allah menyelamatkan manusia 

juga dengan tujuan.  Pelajaran kali ini adalah kita mengetahui kehendak Allah 

atas hidup kita, dan perjalanan hidup kita sampai kepada apa yang 

dikehendaki-Nya. 

Untuk memperlengkapi dan menuntun Saudara semakin hidup dalam kehendak Allah, 

maka gereja kita telah membuat skema perjalanan rohani.  Tujuan dari skema ini adalah 

supaya Saudara tahu arah dan tujuan perjalanan rohani Saudara, dan Saudara menemukan 

bahwa hidup Saudara berarti. 

Ikutilah dengan sungguh-sungguh skema perjalanan ini maka Saudara akan dibawa pada 

hidup yang semakin berarti di dalam Tuhan.  Saudara tidak akan lagi menjadi orang Kristen 

yang biasa-biasa saja, melainkan menjadi orang Kristen yang mempunyai visi, arah tujuan, 

dan gol yang jelas. 

 

SKEMA PERJALANAN ROHANI JEMAAT 

DISELAMATKAN DIGABUNGKAN DIMURIDKAN DIUTUS 

SEMAKIN 

BERBUAH 

BANYAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Melalui Ibadah 

Raya 
• Seminar / KKR 
• Melalui kelompok 

sel 
• Melalui aksi sosial 

kita 
• Penginjilan pribadi 

 
• Datang Ibadah 

Raya rutin 
• Ke kelompok sel 
• Dibaptis 
• Jadi anggota gereja 

GBI Keluarga Allah 

 
• Ikut SOM 
• Retreat Encounter 
• ESBC 
• Pemuridan 

pelayanan 

 
• Melipatgandakan 

jiwa-jiwa yang 
diselamatkan 

• Melipatgandakan 
kelompok sel 

• Melipatgandaan 
pelayanan 

• Merintis gereja lokal 
baru 

 
• Menerima pahala 

dan mahkota di 
surga 

• Memerintah 
bersama Tuhan 
Yesus Kristus 

 

A 

“Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan 

penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus”, (Efesus 4:13) 

“sehingga hidupmu layak di hadapan-Nya serta berkenan kepada-Nya dalam segala hal,  

dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik  

dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah,” (Kolose 1:10) 
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A. Perjalanan Saudara yang Pertama: Diselamatkan 

“Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juruselamat kita,  yang menghendaki supaya semua 

orang diselamatkan ....” (I Timotius 2:3-4). 

Di dalam Dia kamu juga – karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu – di 

dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus, yang dijanjikan-Nya itu.  Dan 

Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang 

menjadikan kita milik Allah, untuk memuji kemuliaan-Nya.  (Efesus 1:13,14,18) 

Ketika Saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan juruselamat, Saudara sudah 

melakukan langkah pertama menurut skema perjalanan rohani.  Pada tahap ini 

Saudara telah memasuki sejarah yang baru dalam hidup.  Hidup lama Saudara, yaitu 

hidup yang belum diselamatkan, sudah ditinggalkan.  

Seperti bayi yang dilahirkan ke dunia, ia memasuki kehidupan yang baru.  Saudara juga 

telah memasuki kehidupan yang baru dan siap menyongsong hidup yang semakin 

indah di dalam Tuhan.  Sekarang Saudara sudah menjadi anak Allah, dan Allah adalah 

Bapa Saudara.  Bagi Saudara, Tuhan telah menyediakan rencana-Nya yang luar biasa.  

Untuk mengalami rencana Allah itu, Saudara harus mengikuti langkah perjalanan 

rohani berikutnya, yaitu digabungkan. 

B. Perjalanan Saudara yang Kedua: Digabungkan 

Seperti seorang bayi yang baru lahir, ia harus masuk dalam satu 

keluarga sehingga ada yang memelihara, merawat dan 

menjagainya.  Di dalam skema perjalanan rohani, setelah 

Saudara melalui langkah diselamatkan, Saudara langsung 

melakukan langkah berikutnya, yaitu digabungkan.  Langkah ini 

bertujuan untuk membawa Saudara menjadi bagian dari 

keluarga secara rohani di dalam keluarga Allah supaya ada yang 

memelihara, merawat, menjaga dan menolong Saudara, 

sehingga iman Saudara bertumbuh dengan baik. 

Langkah yang perlu sekarang  Saudara lakukan adalah 

1. Saudara harus mulai bergabung dalam Ibadah Raya Minggu secara rutin 

 “Beribadahlah kepada TUHAN dengan sukacita, datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai! ’ 

(Mazmur 100:2) 

“Tetapi Yesus berkata kepadanya: "Ada tertulis: Engkau harus menyembah Tuhan, Allahmu, dan 
hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti!" (Lukas 6:8) 

“Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku” (Mazmur 119:105) 
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Mengapa? 

� Karena ibadah Minggu adalah cara kita menunjukkan bakti kita, pemujaan kita 

dan hormat kita kepada Tuhan. 

� Karena Saudara akan mendapat petunjuk dari Firman Tuhan untuk kehidupan 

Saudara (Mazmur 119:105, 2 Timotius 3:16; 1 Petrus 2:2) 

� Dll.  

2. Saudara harus bergabung secara aktif sebagai anggota kelompok sel  

 “Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, 
yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran.” (1 Timotius 3:15 ) 

Mengapa? 

� Karena Saudara akan mendapat keluarga rohani, sehingga kalau Saudara 

membutuhkan akan ada saudara lain yang secara khusus mendoakan, 

memperhatikan, menolong, membimbing Saudara. 

3. Saudara harus terdaftar sebagai anggota gereja 

“Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-
orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah,”. (Efesus 2:19). 

Mengapa? 

� Karena Saudara tidak akan merasa menjadi orang asing tetapi mempunyai 

teman-teman di dalam gereja (Efesus 2:19) 

C. Perjalanan Saudara yang Ketiga: Dimuridkan 

Setelah Saudara bergabung dalam keluarga rohani, maka Saudara perlu dimuridkan.  

Tujuannya supaya pengetahuan tentang firman Tuhan, iman dan rohani Saudara 

semakin bertumbuh.  Seperti seorang anak tidak cukup hanya dipelihara, tetapi perlu 

belajar di sekolah sehingga semakin hari semakin pandai.  

Gereja kita telah membuat sekolah di mana Saudara dapat menerima pengajaran-

pengajaran sehat dan terarah untuk pertumbuhan rohani Saudara. Sekolah itu 

dinamakan Sekolah Orientasi Melayani (SOM). Sekolah itu terdiri dari 5 kelas, yaitu 

“Aku Pasti Selamat” yang berisi pengajaran dasar kekristenan, “Aku Pasti Berubah” 

yang dilaksanakan dalam bentuk Retreat Encounter, “Aku Pasti Diberkati” yang 

bertujuan membawa transformasi kehidupan, “Aku Pasti Berbuah” yang dilaksanakan 

dalam bentuk ESBC, dan “Aku Pemimpin yang Excellent”. 
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Mengapa Saudara harus dimuridkan? 

Ada beberapa keuntungan yang dapat Saudara peroleh kalau Saudara mau dimuridkan, 

yaitu: 

1. Saudara akan mendapat pengajaran yang sehat dan terarah oleh hamba-

hamba Tuhan Keluarga Allah  

“dan tahu akan kehendak-Nya, dan oleh 
karena diajar dalam hukum Taurat, dapat 
tahu mana yang baik dan mana yang tidak,” 

(Roma 2:18) 

"... dididik dengan teliti di bawah pimpinan 
Gamaliel ..., sehingga aku menjadi seorang 

yang giat bekerja bagi Allah ....” (Kisah 22:3) 

Saudara akan dilayani oleh hamba-

hamba Tuhan Keluarga Allah.  

Mereka akan mengajar, melatih dan 

men-support Saudara sungguh-

sungguh.  Pengajaran yang diberikan 

adalah pengajaran yang memang 

dibutuhkan bagi Saudara. 

2. Saudara mendapat makanan rohani yang tepat untuk pertumbuhan 

rohani Saudara. 

“Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai pancaindera yang 
terlatih untuk membedakan yang baik dari pada yang jahat.” (Ibrani 5:14) 

Pemberian makanan yang tepat sesuai dengan kondisi rohani seseorang – apakah 

ia seorang pendatang baru atau jemaat yang sudah lama di dalam Tuhan – akan 

menolong  rohani seseorang terus berkembang, sehingga menjadi seorang yang 

kuat dan hidup penuh kemenangan di dalam Kristus. 

D. Perjalanan Saudara yang Keempat: Diutus 

Langkah perjalanan rohani yang ketiga, yaitu dimuridkan.  Sekarang Saudara sudah 

sampai waktunya untuk diutus bekerja bagi Kristus.  Seperti seorang anak yang telah 

menyelesaikan sekolahnya, maka ia harus mulai bekerja.  Setiap orang tua tidak akan 

mengizinkan anak yang sudah lulus sekolah lalu menjadi pengangguran.  Namun 

sebelum Saudara diutus, Saudara perlu terlebih dahulu diajar dan dilatih bagaimana 

VISI 
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melayani dengan baik, sehingga nantinya Saudara bisa melayani dengan baik dan 

berhasil. 

Di dalam kelas “Aku Pasti Berbuah”, kepemimpinan Saudara dibangkitkan, sehingga 

Saudara bangkit untuk bekerja bagi Tuhan, dengan menjadi pelayan-pelayan yang siap 

diutus untuk melayani Tuhan sesuai dengan karunia yang ada pada Saudara.  Dengan 

demikian, Saudara akan menjadi orang yang siap dipakai oleh Tuhan sesuai dengan 

karunia Tuhan. 

Mengapa Saudara diutus? 

1. Karena diutus adalah perintah Tuhan dalam Amanat Agung 

“Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan 
Anak dan Roh Kudus,” (Matius 28:19) 

Sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, Ia 

memberikan pesan terakhir yang sangat penting.  Pesan 

itu kita kenal dengan “Amanat Agung Tuhan Yesus”.  

Inti pesan itu adalah bahwa Tuhan memberikan 

perintah bagi kita untuk siap diutus pergi memberitakan 

kabar keselamatan kepada semua bangsa. 

2. Karena setiap orang percaya harus berbuah bagi kerajaan Allah 

“Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya.” (1 Korintus 12:27) 

Salah satu sebutan bagi gereja adalah tubuh Kristus.  Setiap anggota tubuh Kristus 

harus  berfungsi.  Kalau setiap anggota tubuh Kristus yang berfungsi maka tubuh 

itu akan menjadi kuat. 

Tetapi kalau ada anggota tubuh yang tidak berfungsi, maka akan membuat tubuh 

itu cacat dan lemah.  

“Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus.” (2 Timotius 2:3) 

Demikian juga gereja disebut tentara Allah.  Jika semua tentara bisa berperang 

dengan baik, maka negara itu akan menjadi kuat.  Tetapi kalau ada banyak tentara 

yang tidak berfungsi atau tidak bisa berperang maka negara itu akan menjadi 

lemah.  Itulah sebabnya Tuhan ingin setiap kita menjadi pekerja Kristus yang 

berfungsi sehingga gereja menjadi gereja yang kuat. 



SOM 1 – Aku Pasti Selamat 
 

 

8 

E. Gol Akhir  

Gol akhir dari perjalanan rohani ini adalah berbuah dan mendapat mahkota 

 “Kamu tahu, bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang 
ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah tuan dan kamu 

hamba-Nya.” (Kolose 3:24) 

Akhir dari perjalanan rohani ini adalah supaya setiap kita 

sungguh-sungguh berbuah banyak dan mendapat 

mahkota surgawi yang diinginkan oleh setiap orang.  

Itulah sebabnya Saudara harus sungguh-sungguh 

mengikuti langkah-langkah perjalanan rohani ini karena 

mahkota surgawi sudah tersedia bagi kita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


