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Rencana Pengajaran 
Deskripsi Pelajaran 

 

Pelajaran ini menjelaskan bahwa agar dapat berbuah lebat, seorang pelayan Tuhan 

harus memiliki visi yang jelas bagi hidup dan pelayanannya.  

 

Tujuan Pelajaran 

 

1. Setiap siswa mengerti apa yang dimaksud dengan visi. 

2. Setiap siswa mengerti tujuan Allah atas hidupnya dan bergerak sesuai tujuan 

tersebut. 

 

Metode Pengajaran 

 

1. Ceramah 

2. Tanya jawab 

3. Melakukan aplikasi 

 

Materi Pelajaran 

 

1. Pentingnya visi 

2. Visi orang percaya 

3. Menggenapi visi Allah 

 

Pendalaman 

 

Murid berdoa dengan sungguh-sungguh untuk mengerti dengan betul visi Allah atas 

hidupnya dan bergerak untuk mencapai visi tersebut. 
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isi adalah tujuan yang akan kita capai.  Orang yang tidak memiliki visi seperti 

orang yang tidak bisa melihat. Apa yang seharusnya mudah dikerjakan dan 

diselesaikan jadi sulit saat tidak bisa melihat. Bayangkan, ketika Saudara harus 

berjalan dengan mata tertutup, mungkin Saudara harus kehilangan waktu, mungkin harus 

merelakan kepala dan lutut untuk terbentur, bahkan mungkin akhirnya gagal untuk 

mencapai tujuan.  

Seorang yang tidak memiliki visi seperti seorang pelari yang 

mengikuti lomba lari tetapi tidak tahu finishnya di mana.  Cepat atau 

lambat orang yang tidak memiliki tujuan hidup akan kehabisan 

energi dan akhirnya berhenti di tengah jalan.  Saat ini kita akan 

belajar dan minta Roh Kudus memberi pengertian tentang betapa 

pentingnya visi dalam hidup kita. Salah satu alasan terbesar orang 

gagal mencapai visi karena mereka tidak tahu apa visi dalam hidup mereka.  Tanpa kita 

memiliki pengertian tentang betapa pentingnya visi kita tidak akan merasa perlu memiliki 

visi dan berjuang untuk mendapatkannya. 

Tanpa visi maka kita tidak akan memiliki arah yang jelas.  Firman Tuhan dalam Amsal 

29:18 menyatakan bahwa tanpa visi maka kita menjadi liar (tanpa arah).  Visi akan 

menolong kita bergerak secara bersama dalam kesatuan.  Visi juga akan membuat kita 

kuat menghadapi tantangan yang datang.  

Ketika kita akan memulai sesuatu, maka kita tidak memulai langsung dari awal tetapi justru 

harus memulainya dari akhir.  Maksudnya kita harus memiliki tujuan dahulu yang jelas baru 

kita bisa menentukan langkah kita. 

A. Pentingnya Visi 

Sebelum kita lebih jauh belajar tentang visi gereja, maka terlebih dahulu kita akan 

mempelajari mengapa kita harus memiliki visi.  Ada beberapa alasan penting, yaitu: 

1. Allah Kita adalah Pribadi yang Memiliki Visi 

Dalam melaksanakan ketetapannya atas manusia dan alam semesta, Allah tidak 

bertindak asal-asalan.  Ia adalah pribadi yang memiliki visi. 

a. Visi mengenai penciptaan dunia (Kejadian 1:1-2);  

b. Visi penyelamatan manusia (Yohanes 3:16);  

c. Visi terhadap suatu bangsa, misalnya bangsa Israel (Keluaran 3:7-10) 

Visi terhadap seseorang, misalnya terhadap Yusuf (Kejadian 45:5) 
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Untuk menggenapkan visi-Nya, Allah memakai manusia.  Allah mengimpartasikan 

visi kepada orang-orang yang Dia pilih.  Ia memilih orang-orang sesuai dengan 

kehendak-Nya. Orang-orang yang dipilih juga harus mengimpartasikan visi dari 

Allah kepada orang lain yang dikirim oleh Allah untuk bersama-sama 

menyelesaikan visi itu, termasuk di dalamnya adalah kita yang percaya kepada-

Nya.  

2. Visi Mendorong Kita Bergerak untuk Mencapai Sasaran 

Dalam dalam Amsal 29:18 tertulis “where there is no vision the people perish”. 

Tanpa visi orang akan binasa.  Cepat atau lambat orang yang tidak memiliki visi 

akan binasa, karena tidak ada arah dan tujuan.  Orang yang memiliki visi akan 

membuat kita mengerti arah dan tahu apa yang harus dilakukan.  Bagaimana 

Tuhan akan menolong kalau kita sendiri tidak memiliki visi?  Sepertinya Tuhan 

menginvestasikan sesuatu kepada sesuatu yang tidak jelas. 

Dengan visi ada kekuatan dan kemampuan untuk melakukan.  Visi seperti sebuah 

titik terang di sebuah lorong yang gelap, dan ke situlah segala daya upaya kita 

dilakukan.  Orang yang memiliki visi seperti memegang sebuah anak panah yang 

mempunyai sasaran bidik.  Kepada titik ini semua energi, kemampuan dan 

perhatian diarahkan.   

Visi menolong kita untuk menemukan kehidupan yang berarti.  Visi dari Tuhanlah 

yang mengangkat seorang Kristen biasa-biasa dan memungkinkan mereka 

mencapai hal-hal besar bagi kemuliaan Tuhan.  Visi telah mengubah jalan hidup 

tokoh-tokoh Alkitab seperti Musa, Abraham, Daud, Yesaya, Yeremia, Paulus, dll.  

Mereka telah mengalami hidup yang luar biasa bersama Tuhan karena mereka 

mengikuti ke mana arah visi yang sudah diberikan Tuhan. 

Jadi visi akan membuat kita memiliki sasaran perjuangan 

yang jelas, bergerak, mempunyai pengharapan, iman, 

tekun, tabah dalam pergumulan, akhirnya kita akan 

mencapai sasaran Allah serta mengalami keberhasilan 

besar dalam hidup kita (1 Korintus 9:26; 2 Timotius 4:7-

8; Yohanes 19:30). 

3. Segala Sesuatu Diciptakan dengan Visinya 

Sebagai orang percaya, kita harus mencari visi Tuhan dalam hidup kita sampai 

dapat.  Karena semua barang diciptakan memiliki tujuan, visi, dan panggilannya 

masing-masing.  Kita juga diciptakan Tuhan dengan tujuan, panggilan, dan visi 

masing-masing.  
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TUHAN membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing (Amsal 16:4a.). 

Tujuan hidup kita berasal dari pencipta kita (Ayub 12:10).  Untuk bisa memahami 

tujuan hidup kita maka kita harus tahu apa tujuan Pencipta kita menciptakan kita. 

Kalau kita tidak tahu panggilan Allah dalam hidup kita, maka kita akan hidups ecara 

sembarangan.  Pada akhirnya hidup kita akan melenceng dari rencana Allah. 

Banyak orang Kristen hidupnya semberono dan gagal, karena mereka tidak 

memiliki visi atau tidak tahu visinya.   

Pada perumpamaan tentang talenta. Orang yang diberi satu talenta tidak tahu apa 

yang seharusnya dilakukan. Sehingga dia tidak melakukan apapun.  Karena dia 

tidak melakukan apa yang seharusnya dia lakukan, dia gagal. Dosa bukan hanya 

karena apa yang kita lakukan, tetapi karena tidak melakukan apa yang seharusnya 

dilakukan. 

4. Visi Memberikan Kekuatan ketika Menghadapi Krisis  

Visi membuat kita mampu terus melangkah maju, bahkan menjadi kekuatan besar 

di saat kita mengalami kesukaran.  Kalau seseorang tahu dengan pasti bahwa ada 

oase di seberang padang gurun kering yang sedang ia lewati, ia tidak akan 

menyerah melintasi keadaan kering itu.  Demikian pula, kalau kita tahu dengan 

pasti tujuan hidup kita, kita tidak mudah menyerah dengan kesulitan yang sedang 

kita hadapi. 

Visi seperti yang dimiliki oleh tokoh-tokoh Alkitab akan memberikan kekuatan 

untuk kita tetap kuat ketika menghadapi krisis.  

a. Abraham Menghadapi Krisis 

Abraham menghadapi krisis menentukan tempat tinggal (Kejadian 13:10-15), 

tetapi karena ia diberi visi oleh Allah bahwa tempat kediamannya sangat luas 

sejauh mata memandang (Kejadian 13:14-15), visi ini menjadi kekuatan 

baginya.  Di kemudian hari keturunannya mendapatkan tempat yang 

dijanjikan Allah itu (Yosua 21:43-45). 

Abraham juga menghadapi krisis keturunan.  Dengan visi bahwa keturunan-

nya seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut (Kejadian 15:1-5).  Abraham 

dikuatkan hingga mendapatkan Ishak, dan dari Ishak itu lahirlah Yakub 

(kemudian nama Yakub diganti menjadi Israel), dan Israel berkembang 

menjadi bangsa yang besar. 
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b. Yakub Mengalami Krisis  

Tujuh tahun Yakub bekerja pada Laban, upahnya adalah Laban memberikan 

Lea menjadi istri Yakub.  Tujuh tahun lagi Yakub bekerja pada Laban untuk 

“membayar” upah yang sudah dibayar di muka, yaitu Rahel yang diberikan 

Laban tujuh hari setelah pernikahan Yakub dengan Lea (Kejadian 29:20-30).   

Ini berarti sampai tujuh tahun usia pernikahannya, Yakub belum memiliki 

harta benda, karena upah kerjanya adalah kedua istrinya itu.  Ia benar-benar 

mengalami krisis secara ekonomi.  Apa jadinya jika sebuah keluarga sudah 

dibangun selama tujuh tahun namun selama tujuh tahun itu belum ada 

penghasilan?   

Dalam keadaan krisis Yakub memiliki visi bahwa ia akan berkelimpahan.  Ia 

percaya bahwa dari kambing domba yang putih akan banyak lahir kambing 

domba yang berbintik-bintik yang akan menjadi upahnya (Kejadian 30:37-43). 

c. Yusuf Mengalami Krisis  

Yusuf adalah anak kesebelas dari dua belas bersaudara.  Seolah-olah ia 

terkecil di antara saudara-saudaranya dan mustahil menjadi yang terkemuka 

di antara mereka, namun ia memiliki visi yang besar (Kejadian 37:5-11).  Di 

kemudian hari visinya menjadi kenyataan, dan ia menjadi penguasa atas Mesir 

(Kejadian 41:45) dan saudara-saudaranya pun sujud kepadanya (Kejadian 

43:26). 

5. Allah Berkarya dalam Visi  

Allah berkarya dalam visi.  Sebagaimana Yakub dan Yusuf memiliki visi, Allah 

melakukan sesuai dengan apa yang menjadi visi tersebut (Kejadian 31:10-11).  Jika 

kita berani memiliki visi, maka Allah akan berkarya sesuai dengan visi itu.  Tanpa 

visi maka kita tidak akan mendapat apa-apa. 

B. Visi Orang Percaya 

Pencapaian tujuan hidup kita seharusnya sesuai dengan tujuan Allah menjadikan kita 

hidup dan ada di dunia ini.  Jika kita ada hidup dan ada di dunia ini, itu terjadi bukan 

kebetulan, kita harus yakin bahwa Allah punya rencana atas hidup kita.  Jadi, hidup kita 

adalah hidup yang punya tujuan! 

Ada dua macam visi kita sebagai orang percaya. 
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1. Tujuan Hidup Mutlak 

Tujuan hidup mutlak adalah sesuatu yang kita tidak perlu doakan lagi.  Misalnya 

berbakti dan menyembah Tuhan secara intim (Ulangan 13:4), memberitakan Injil 

(1Petrus 2:9; Matius 28:19), berbuah (Yohanes 15:16). 

2. Tujuan Hidup Khusus 

“Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota 
itu, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus”. (1 Korintis 12:12) 

Di dalam ketentaraan, tidak semua tentara menjadi infanteri, tidak semua tentara 

menjadi marinir.  Masing-masing harus menempatkan diri sesuai tempatnya.  

Demikian pula Saudara memiliki tempat dan fungsi yang khusus dalam tubuh 

Kristus.  Tangan, berfungsilah dan tempatkan diri sebagai tangan. Kaki, 

berfungsilah dan tempatkan diri sebagai kaki.  Jantung, berfungsilah dan 

tempatkan diri sebagai jantung. 

Untuk menggenapi tujuan hidup khusus, kata harus bertanya kepada Tuhan.  Saat-

saat menjelang pelaksanaan ESBC adalah saatnya kita bertanya kepada Tuhan, 

“Apakah tujuan hidup saya secara khusus?”  Saudara perlu berdoa, bahkan bila 

perlu diserta puasa, untuk menemukan tujuan hidup. 

C. Menggenapi Visi Allah 

Agar kita bergerak di dalam visi Allah serta mengalami kemuliaan Allah, maka visi Allah 

yang telah dinyatakan kepada kita, yaitu selamatkan jiwa harus dijaga agar selalu 

berkobar.  Kita harus terus menjaga apinya baru kita akan mengalami kegerakan Allah.  

Bagaimana kita bisa menjaga api itu terus berkobar di dalam hidup kita? 

1. Memiliki Visi dari Allah 

Orang-orang yang dipakai Tuhan di dalam Alkitab adalah orang-orang yang dalam 

hidupnya memiliki visi Allah, baru kemudian mereka dapat bekerja di dalam visi 

Allah.  Contoh: Abraham (Kejadian 12:1-2), Musa (Keluaran 3:2-10), Paulus (Kisah 

26: 13-18). 

2. Mengenal Visi dari Allah 

Musa mengenal dengan baik petunjuk Tuhan tentang bangunan dan perabot 

Kemah Suci yang harus dibuatnya.  Ia mencermati apa yang harus dilakukannya,  

sehingga ia dapat mengerjakannya sesuai dengan kehendak Tuhan dan Tuhan 

berkenan atas pekerjaan Musa. 
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Menurut segala apa yang Kutunjukkan kepadamu sebagai contoh Kemah Suci dan sebagai contoh segala 

perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. (Keluaran 25:9) 

Demikianlah diselesaikan Musa pekerjaan itu.  Lalu awan itu menutupi Kemah Pertemuan, dan kemuliaan TUHAN 

memenuhi Kemah Suci, sehingga Musa tidak dapat memasuki Kemah Pertemuan, sebab awan itu hinggap di atas 

kemah itu, dan kemuliaan TUHAN memenuhi Kemah Suci. (Keluaran 40:33b-35) 

Orang yang tidak menangkap visi Allah dengan jelas, maka hidupnya tidak akan 

bergerak dalam visi Allah.  Sekalipun orang tersebut mungkin mengerjakan 

sesuatu, apa yang dikerjakannya itu tidak maksimal seperti yang dikehendaki Allah. 

3. Memperkatakan Visi dari Allah 

Visi Allah harus senantiasa diingatkan, sebab ini akan menolong kita semakin 

mengerti.  Kita harus terus memperkatakan dan mendengungkannya, dengan 

demikian kita selalu diingatkan, sehingga visi tersebut semakin jelas (Yehezkiel 

37:1-10).  

Lalu TUHAN menjawab aku, demikian: "Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, 
supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia 
bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu; apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, 

sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. (Habakuk 2:2-3) 

4. Mempergumulkan Visi dari Allah 

Doa akan membuat sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil.  Doa adalah 

cara kita melibatkan Tuhan dalam visi kita.  Tuhan Yesus memberikan contoh 

bahwa ia terus berdoa supaya kita dapat mengerjakan visi Tuhan dengan baik. 

Dan bukan untuk mereka ini saja Aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang, yang percaya kepada-Ku 
oleh pemberitaan mereka (Yohanes 17:20). 

5. Memperjuangkan Visi dari Allah 

Sejak awal kejatuhan manusia dalam dosa, Allah memiliki visi untuk 

menyelamatkan manusia.  Kemudian Allah mulai mengerjakannya melalui Tuhan 

Yesus dengan jalan mati di kayu salib.  Allah telah memberikan contoh bagaimana 

Ia memperjuangkan visi hingga menjadi kenyataan.  Tanpa perjuangan, visi hanya 

akan menjadi agan-angan. 

6. Komitmen, Disiplin, dan Ketekunan pada Visi dari Allah 

Visi – (Komitmen + Disiplin + Ketekunan) = Mimpi 

Visi + (Komitmen + Disiplin + Ketekunan) = Kenyataan 

Visi yang tidak disertai komitmen, disiplin, dan ketekunan, hanya tinggal menjadi 

mimpi dan angan-angan.  Agar visi menjadi kenyataan diperlukan komitmen, 

disiplin, dan ketekunan. 
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Orang Israel pada generasi pertama yang dipimpin Musa diberi visi oleh Tuhan 

untuk masuk Tanah Perjanjian.  Orang Israel gagal bukan karena tidak memiliki 

visi.  Mereka sudah punya visi tapi mereka gagal karena mereka bukan melihat 

visinya, tetapi mereka justru melihat masalah yang ada di depannya.  Mereka 

melihat kesukarannya, rintangannya, raksasanya.  Bahkan ada saat mereka justru 

ingin kembali ke Mesir.  Mereka tidak Komitmen, mereka sangat tidak disiplin, 

ingin yang instan, dan mereka tidak tekun. 

Saat ini pastikan Saudara mengerti visi Tuhan dalam hidup Saudara:  Hidup bagi Kristus! 

Menjadi serupa dengan Kristus!  Menjadi Pemimpin!  Memberitakan Injil! 

Perjuangkan visi yang Tuhan berikan dalam hidup Saudara sungguh-sungguh.  Jangan 

terjebak dalam masalah.  Arahkan mata hanya kepada Tuhan Yesus, Amin! 

 


