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Rencana Pengajaran 
Deskripsi Pelajaran 

 

Pelajaran ini menjelaskan tentang perlunya setiap orang percaya memiliki 

komitmen dalam gereja lokal. 

 

Tujuan Pelajaran 

 

1. Setiap murid memahami perlunya berkomtmen dalam satu gereja lokal. 

2. Setiap murid mengambil keputusan untuk tertanam dalam satu gereja lokal 

dengan mengurus keanggotaan gereja. 

3. Setiap murid mengembangkan tanggung jawabnya dalam gereja lokal sebagai 

salah satu bentuk komitmen. 

 

Metode Pengajaran 

 

1. Ceramah 

2. Tanya jawab 

3. Melakukan aplikasi  

 

Materi Pelajaran 

 

1. Allah ingin setiap orang percaya memiliki komitmen 

2. Perlunya komitmen dalam gereja lokal 

3. Faedah menjadi anggota gereja lokal 

4. Cara menjadi anggota gereja lokal 

5. Komitmen kepada gereja lokal 

 

Pendalaman 

 

Murid menjawab pertanyaan tentang materi yang sudah dipelajari. 
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ita telah belajar adanya gereja universal dan gereja lokal, kita juga belajar tentang 

Keluarga Allah di mana kita ditempatkan Tuhan.  Melalui gereja lokal kita diajar 

untuk mengembangkan tanggung jawab.  Dalam sesi ini kita akan belajar 

bagaimana membangun komitmen dalam gereja lokal. 

A. Allah Ingin Setiap Orang Percaya Memiliki Komitmen  

Apakah artinya komitmen?  Komitmen berarti perjanjian untuk melakukan sesuatu 

(Kamus Besar Bahasa Indonesia), kata lain komitmen adalah “ikatan perjanjian”.  

Ketika kita menyatakan komitmen dengan sesuatu maka sesungguhnya kita sedang 

menyatakan diri setia dengan hal itu.  Dalam area apa saja Allah menghendaki kita 

memiliki ikatan perjanjian? 

• Allah mau supaya kita mempunyai ikatan yang sangat erat dengan Allah sendiri 

(1 Korintus 6:17). 

• Allah mau supaya kita mempunyai ikatan janji dengan Firman Allah sebagai sumber 

kehidupan kita (Mazmur 119:1-2,105,160). 

• Allah mau suami dan istri mempunyai suatu ikatan perjanjian yang kuat (Kejadian 

2:24; Efesus 5:31). 

• Allah mau setiap orang percaya mempunyai ikatan perjanjian satu sama lain dalam 

gereja Tuhan (Efesus 4:16). 

B. Perlunya Komitmen dalam Gereja Lokal  

Salah satu bentuk komitmen yang diinginkan Allah adalah komitmen di dalam gereja 

Tuhan.  Tuhan Yesus ingin Saudara bergabung dengan orang-orang percaya yang lain 

dalam salah satu gereja lokal.  Mengapa? 

1. Karya Allah Terjadi dalam Perseorangan dan dalam Kelompok 

Gereja adalah persekutuan orang yang percaya kepada Kristus, yakni umat yang 

telah dipanggil keluar dari gelap menuju terang (1 Petrus 2:9).  Orang yang telah 

menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamatnya, mengalami perubahan 

hidup karena karya Allah yang terjadi di dalam hidupnya.  Tetapi karya Allah yang 

dialami orang percaya tidak hanya dialami secara perseorangan (misalnya 

pengampunan dosa, kelahiran baru), tetapi juga secara kelompok (misalnya 

kerukunan, pemulihan). 

K 
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Karena karya Allah dalam diri orang percaya tidak hanya dialami secara individual, 

maka setiap orang percaya perlu memiliki interaksi dengan orang-orang percaya 

lainnya dalam suatu komunitas.  Allah telah menempatkan gereja di dunia sebagai 

tempat bagi orang-orang percaya untuk mengalami pertumbuhan rohani.  Agar 

setiap orang percaya bisa mengalami pertumbuhan rohani sebagaimana 

dikehendaki Allah, ia perlu membuat komitmen di dalam satu gereja lokal, untuk 

menjadi jemaat yang setia dan bertanggung jawab, dan tidak berpindah-pindah 

tempat. 

2. Gambaran-gambaran tentang Gereja Mencirikan Kehidupan Berjemaat 

Gereja digambarkan sebagai Tubuh Kristus (1 Korintus 12:27).  Tubuh Kristus 

menggambarkan kesatuan dari orang-orang percaya yang masing-masing memiliki 

perbedaan.  Orang-orang percaya ini harus terikat kuat satu sama lain agar bisa 

berfungsi.  Jika terlepas dari tubuh, anggota tubuh tidak bisa berfungsi dan bahkan 

bisa mengalami kematian. 

Gereja digambarkan sebagai Keluarga Allah (Efesus 2:19).  Keluarga Allah 

menggambarkan kesatuan dari orang-orang percaya sebagai satu keluarga, di 

mana Allah menjadi Bapa kita.  Jika kita terpisah, kita tidak bisa disebut keluarga. 

Gereja digambarkan sebagai kawanan domba Allah (1 Petrus 5:2).  Kawanan 

domba menggambarkan kepemimpinan jemaat di bawah satu penggembalaan.  

Domba yang lepas dari kawanannya menjadi domba yang tersesat dan terhilang.  

Gereja juga digambarkan sebagai bangunan rumah Allah (Efesus 2:21-22).  Batu-

batu dalam bangunan rumah Allah bisa berfungsi dengan baik jika terikat dengan 

batu-batu lainnya.  Jika batu itu lepas, ia tidak berfungsi dan tidak dapat disebut 

bangunan. 

C. Faedah Menjadi Anggota Gereja Lokal  

Ada beberapa faedah bergabung dalam gereja lokal. 

1. Mendapat Pemeliharaan Rohani 

“Dari Paulus, hamba Allah dan rasul Yesus Kristus untuk memelihara iman orang-orang pilihan 
Allah ....,” (Titus 1:1) 

“dan, dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara 
semua jemaat-jemaat” (2 Korintus 11:28) 
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Jiwa baru digambarkan seperti bayi yang baru lahir, sebab ketika seseorang 

menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamatnya, dia disebut lahir baru.  

Seperti bayi yang baru lahir, jika tidak ada yang merawat dan memelihara maka 

pasti akan mati.  Ketika seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan 

Juruselamat secara pribadi, secara rohani dia baru dilahirkan, masih bayi dan 

belum bisa berbuat apa-apa dan membutuhkan keluarga yang memelihara.  Ia 

memerlukan orang lain yang sudah dewasa untuk yang mengurus, memelihara 

dan merawatnya.  Jika tidak, maka rohaninya akan kering dan akhirnya akan mati.  

2. Mendapat Perawatan Rohani  

“Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang 
rohani, harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, ... Bertolong-

tolonganlah menanggung bebanmu! Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus.” (Galatia 6:1-2) 

Rohani seseorang sekali waktu bisa menjadi lemah (sakit).  Mungkin karena 

mengalami masalah hidup yang berat bisa membuat rohani kita juga menjadi 

lemah.  

Kalau kita tergabung dalam satu gereja lokal, maka akan ada saudara yang lain 

yang akan merawat kita.   

3. Mendapat Pengajaran yang Teratur 

“Selanjutnya hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya dan 
dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua 

jemaat.” (1 Korintus 7:17)  

Pengajaran yang teratur yang dimaksud adalah pengajaran yang saling 

berkesinambungan dan searah.  Setiap gereja memiliki doktrin dan panggilannya 

sendiri-sendiri. 

4. Mendapat Perlindungan dari Bahaya Penyesat 

“Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Sebab Mesias-mesias palsu dan 
nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-

mujizat, sehingga sekiranya mungkin, mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga.” (Matius 24:11 & 
24)  

Dengan berjemaat di satu gereja lokal dengan baik, Saudara akan mendapatkan 

pengajaran yang sehat sehingga Saudara bertumbuh semakin dewasa dan memiliki 

pengetahuan untuk membedakan mana pengajaran yang benar dan yang sesat.  

5. Belajar Tunduk dan Taat 

“Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas 

jiwamu, ... (Ibrani 13:17) 
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Rasul Paulus memberikan nasihat supaya kita tunduk dan taat kepada para 

pemimpinnya.  Karena para pemimpin itu adalah orang yang berjaga-jaga atas jiwa 

kita dan yang harus bertanggung jawab kepada Tuhan atas semua jemaat yang 

dipercayakan.  

6. Berfungsi dalam Kerajaan Allah 

a. Gereja disebut juga rumah Allah 

“Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah 
rohani, ....” (1 Petrus 2:5 )  

Seperti batu bata, jika batu bata itu dikumpulkan dan disusun dengan batu 

bata-batu yang lain, maka akan berfungsi menjadi  sebuah rumah.  Jika setiap 

jemaat tergabung dalam satu gereja lokal maka setiap jemaat akan berfungsi 

dengan baik bagi Kerajaan Allah. 

b. Gereja juga disebut sebagai Tubuh Kristus 

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

Anggota tubuh akan berfungsi jika tetap menempel pada tubuh. Demikian 

juga setiap jemaat akan berfungsi jika tergabung dalam tubuh Kristus (gereja).  

D. Cara Menjadi Anggota Gereja Lokal 

1. Berdoalah dahulu untuk minta petunjuk Tuhan, di mana Saudara harus tertanam 

secara khusus.  Minta petunjuk Tuhan untuk menemukan gereja yang bisa 

membuat bertumbuh secara rohani. 

2. Jika sudah mantap di mana akan tertanam secara khusus, maka aktiflah beribadah.  

Lalu segeralah Saudara mengurus keanggotaan Saudara dengan mengisi formulir 

keanggotaan di gereja lokal tersebut. 

3. Tanyakan informasi tentang program dan kegiatan gereja supaya Saudara dapat 

segera terlayani dengan baik. 

4. Mulailah terus membangun komitmen Anda di dalam gereja lokal. 

5. Mulailah juga bergabung dengan kelompok sel yang ada dengan meminta 

informasi tentang pemimpin kelompok sel yang jadwal kelompok selnya sesuai 

dengan jadwal Saudara. 
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E. Komitmen kepada Gereja Lokal 

Setelah Saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat, mulailah Saudara 

menyatakan komitmen Saudara kepada gereja lokal dengan: 

1. Saya akan menjaga kesatuan Gereja saya. 

a. Saya mau bertindak dalam kasih satu terhadap yang lain 

“Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama.” (Roma 12:16) 

b. Saya menolak bergosip 

"Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk 

membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya, beroleh kasih karunia.” (Efesus 
4:29) 

c. Saya mau tunduk dan taat terhadap para pemimpin di gereja saya 

 “Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga 

atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu 
mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak 
akan membawa keuntungan bagimu.” (Ibrani 13:17). 

2. Saya akan ikut berjuang bagi pertumbuhan Gereja saya. 

a. Saya mau berdoa bagi pertumbuhan gereja saya 

“Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam 
doa kami.” (I Tesalonika 1:2)   

Selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan 

dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu (2 Tesalonika 3:1). 

b. Saya mau menyelamatkan jiwa 

“Lalu Ia berkata kepada mereka: "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala 
makhluk.” (Markus 16:15) 

c. Saya mau menyambut pendatang baru dengan hangat 

 “Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita, untuk 
kemuliaan Allah.” (Roma 15:7) 

3. Saya akan melayani dalam Gereja saya. 

a. Saya berusaha menemukan karunia dan talenta saya 

“Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang 

sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah.” (I Petrus 4:10) 

b. Saya mau diperlengkapi oleh gereja saya untuk melayani  

“... untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan 
tubuh Kristus,” (Efesus 4:12) 
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c. Saya mau mengembangkan sikap seorang hamba 

 “dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan 
orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang 

terdapat juga dalam Kristus Yesus, ... melainkan telah mengosongkan diri-Nya sendiri, dan 
mengambil rupa seorang hamba,” (Filipi 2:4-5,7) 

4. Saya akan mendukung gereja saya. 

a. Saya akan setia hadir 

“Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh 

beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang 
hari Tuhan yang mendekat.” (Ibrani 10:25) 

b. Saya akan hidup takut akan Tuhan 

Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh 

pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. (Kisah 9:31) 

c. Saya akan memberi secara teratur 

 “Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu hendaklah kamu masing-masing — sesuai dengan apa 
yang kamu peroleh — menyisihkan sesuatu ...” (I Korintus 16:2) 

“segala persembahan persepuluhan ... adalah milik Tuhan” (Imamat 27:30) 

 



Komitmen dalam Gereja Lokal 
 

 

9 

Lembar Komitmen 

Setelah saya mengikuti pelajaran ini, saya mengerti bahwa kehendak Tuhan bagi saya 

adalah menjadi anggota dari satu gereja lokal. 

Sekarang saya akan sungguh-sungguh berkomitmen dan melakukan tanggung jawab saya 

sebagai anggota gereja, yaitu. 

• Saya akan menjaga kesatuan gereja saya. 

• Saya akan ikut berjuang bagi pertumbuhan gereja saya. 

• Saya akan melayani dalam gereja saya. 

• Saya akan mendukung gereja saya. 

 

____________, __________________________ 

Tertanda: saya yang mengasihi Tuhan Yesus, 

 

 

 

 

 

 

( _______________________ ) 

Nama 

 


