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Rencana Pengajaran 
Deskripsi Pelajaran 

 

Pelajaran ini menjelaskan bahwa Visi Keluarga Allah adalah “Selamatkan Jiwa 

Berapapun Harganya”, dan agar gereja Tuhan dapat bergerak sejalan maka visi ini 

harus terimpartasi kepada setiap jemaat dan pelayan di dalamnya. 

 

Tujuan Pelajaran 

 

1. Setiap murid tahu visi Keluarga Allah dan mengambil bagian dalam visi 

tersebut. 

2. Setiap murid menerapkan visi tersebut dalam hidup dan pelayanannya. 

3. Setiap siswa memiliki visi bagi pribadi, kelompok sel, dan pelayanannya, serta 

bergerak sesuai dengan visi. 

 

Metode Pengajaran 

 

1. Ceramah 

2. Tanya jawab 

3. Melakukan aplikasi 

 

Materi Pelajaran 

 

1. Perlunya bergerak dalam satu visi 

2. Visi gereja kita dan visi kita 

 

Pendalaman 

 

Murid memahami dengan betul visi Keluarga Allah dan mengambil bagian untuk 

mencapai visi tersebut. 
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uhan sudah mempercayakan kepada gereja kita suatu pelayanan yang mengalami 

pertumbuhan secara luar biasa, karena itu tanggung jawab kita adalah untuk 

terus mengerjakan dengan baik dan bahkan memajukan semua yang Tuhan 

sudah percayakan kepada kita.  Agar pekerjaan Tuhan dapat berjalan dengan baik dan 

memenuhi kehendak Allah, maka kita harus memiliki visi, misi dan prinsip yang jelas agar 

semua pelayanan  bisa berjalan dengan baik. 

A. Perlunya Bergerak dalam Satu Visi 

Setiap gereja lokal diberi visi oleh Tuhan secara unik, dan mungkin berbeda antara 

satu gereja dengan gereja yang lain.  Agar bertumbuh sehat, masing-masing gereja 

harus bergerak sesuai dengan panggilannya, sesuai dengan visi yang diberikan Tuhan.   

Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas dan 
Yohanes, yang dipandang sebagai sokoguru jemaat, berjabat tangan dengan aku dan dengan 
Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak 
bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat (Galatia 1:9) 

Nas di atas menunjukkan kepada kita bahwa ada dua kelompok yang memiliki 

panggilan yang berbeda: kelompok Rasul Petrus (Petrus atau Kefas, Yohanes dan 

Yakobus) dan kelompok Rasul Paulus (Paulus dan Barnabas).   

1. Visi Masing-masing Gereja Mungkin Berbeda 

Baik Rasul Petrus maupun Rasul Paulus sama-sama memiliki visi menyelamatkan 

jiwa, tetapi panggilan khusus mereka berbeda.  Rasul Petrus dipanggil untuk 

menyelamatkan orang-orang Yahudi (orang-orang bersunat) yang sudah 

mengenal Allah, namun belum mengerti bahwa Yesus adalah Juruselamat yang 

dijanjikan.  Sedangkan Rasul Paulus dipanggil untuk menyelamatkan bangsa-

bangsa lain (orang-orang tidak bersunat) yang masih menyembah ilah-ilah dan 

belum mengenal Yesus Kristus sebagai Allah yang benar.   

2. Dengan Visi yang Berbeda Tidak Bisa Bergerak Bersama 

Bila ada perbedaan visi, mereka tidak dapat bergerak 

bersama.  Jika dipaksakan bersama-sama, maka mereka 

tidak bisa maksimal.  Karena itu Rasul Paulus berpisah 

dari Rasul Petrus dan pergi ke bangsa-bangsa lain untuk 

menyelamatkan jiwa-jiwa. 

T 
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3. Visi yang Berbeda Tidak Boleh Merusak Persekutuan 

Sekalipun Rasul Paulus memiliki panggilan khusus yang berbeda dari Rasul Petrus, 

mereka tetap dalam satu persekutuan.  Gereja-gereja boleh memiliki visi yang 

berbeda tetapi harus tetap menyadari bahwa semua gereja adalah satu di dalam 

Tuhan.   

Jika visi Saudara berbeda dengan visi Keluarga Allah, Saudara perlu menyelaraskan 

diri dengan visi Keluarga Allah jika ingin tetap bersama-sama di Keluarga Allah.  

Tetapi, jika Saudara merasa tertekan kalau harus menyelaraskan dengan visi 

Keluarga Allah, maka Saudara tidak harus bersama-sama di Keluarga Allah, dan  

Saudara tidak boleh membuat suatu gerakan yang dapat merusak persekutuan 

umat Tuhan. 

B. Visi Gereja Kita dan Visi Kita 

Visi adalah tujuan yang akan dicapai, dan untuk mencapai tujuan tersebut perlu tahap-

tahap pencapaian atau target.  Gereja kita memiliki visi selamatkan jiwa dan untuk 

menapai visi tersebut ada target-target yang menjadi visi jangka pendek.  Masing-

masing pribadi kita juga perlu memiliki visi yang jelas dan tahap-tahap yang jelas dalam 

mencapai visi.  Apalagi jika kita adalah seorang pemimpin, kita perlu membawa orang-

orang yang kita pimpin kepada arah yang jelas. 

1. Visi Keluarga Allah 

Visi Keluarga Allah adalah “Selamatkan Jiwa Berapapun Harganya”.  Ini 

sejalan dengan tujuan utama dari kedatangan Tuhan Yesus ke dunia.  Ia tidak 

datang hanya untuk mendirikan gereja atau agama, tetapi Ia datang untuk 

menyelamatkan manusia yang sudah jatuh dalam dosa.   

“Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang.” (Lukas 19:10) 

Gereja kita menangkap dan menerima visi Tuhan Yesus datang ke dunia ini dan 

menjadikannya sebagai visi gereja kita, sehingga gereja kita mempunyai slogan 

“selamatkan jiwa berapapun harganya”.   

Mengapa kita memiliki visi selamatkan jiwa? 

a. Selamatkan Jiwa adalah Visi Tuhan 

Dalam pelayanan-Nya di dunia, tujuan utama Tuhan Yesus datang ke dunia 

adalah untuk selamatkan jiwa.  Detak jantung Tuhan adalah menyelamatkan 

jiwa-jiwa yang terhilang (Lukas 19:10). 
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Yang mendorong Tuhan Yesus giat untuk terus menyelamatkan jiwa adalah 

karena hati Tuhan dipenuhi dengan belas kasihan pada jiwa (Matius 14:14; 

18:27; Matius 20:34). 

b. Kebutuhan akan Berita Keselamatan 

Berita keselamatan harus diberitakan kepada semua orang.  Alkitab 

menyatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan 

kemuliaan Allah.  Dengan usahanya sendiri, manusia tidak mungkin 

mendapatkan keselamatan.  Keinginan hati Allah adalah semua manusia 

diselamatkan (I Timotius 2:4). 

Maka sekarang Allah mengutus setiap orang percaya untuk selamatkan jiwa. 

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

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

c. Visi Gereja Harus Sejalan dengan Visi Tuhan Yesus  

Tuhan Yesus adalah kepala gereja.  Visi Tuhan Yesus harus menjadi visi gereja 

juga.  Selamatkan jiwa adalah visi Tuhan Yesus yang harus menjadi visi gereja.  

Keluarga Allah memiliki visi “Selamatkan Jiwa Berapapun Harganya”, seperti 

yang Tuhan Yesus telah lakukan.  Apapun yang dilakukan gereja Tuhan, 

kelompok sel dan setiap orang percaya harus dengan tujuan untuk selamatkan 

jiwa.  Jangan sia-siakan tenaga, pikiran dan perhatian kita untuk hal-hal yang 

lain, tetapi fokuskan segala sesuatunya untuk menyelamatkan jiwa. 

2. Impartasi Visi 

Impartasi berasal dari akar kata in dan part, secara sederhana dapat diartikan “ada 

sebagai bagian” atau “ambil bagian”.  Impartasi visi berarti ambil bagian di dalam 

visi itu.  Mengapa perlu ada impartasi visi?  Berikut ini adalah contoh-contoh 

dalam Alkitab bagaimana seorang pemimpin mengimpartasikan visi kepada orang-

orang yang dipimpinnya.   

a. Impartasi Visi Diperlukan untuk Bergerak Bersama 

Ketika Musa mendapatkan visi dari Tuhan untuk memimpin Israel keluar dari 

Mesir, Tuhan menyuruh Musa untuk mengimpartasikan visi itu kepada orang 

Israel (Keluaran 6:5 8).  Memang waktu orang Israel pertama kali mendengar 

visi yang disampaikan Musa, mereka dingin dan tetap dalam keadaan putus 

asa, dan mereka menganggap visi itu sebagai hal yang mustahil karena 
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beratnya penderitaan yang mereka alami selama ini.  Tetapi setelah beberapa 

kali Musa menjelaskan visi kepada orang Israel disertai tanda-tanda ajaib, 

orang-orang Israel mau menerima visi tersebut dan mau bergerak dipimpin 

Musa. 

Yesus mengimpartasikan kepada murid-murid-Nya visi penyelamatan jiwa.  

Yesus melakukan impartasi ini dalam berbagai cara.  Ia memberikan 

perumpamaan,  Ia menawarkan beban, Ia memberikan teladan bagaimana 

cara mengungkapkan rasa belas kasihan, Ia mengajarkan, bahwa kedatangan-

Nya adalah untuk keselamatan jiwa-jiwa.  Akhirnya, Yesus mengimpartasikan 

visi kepada murid-murid-Nya dalam amanat agung bagi keselamatan segala 

bangsa (Matius 28:19-20; Kisah Rasul 1:8). 

b. Impartasi Visi Diperlukan untuk Pencapaian Visi 

Ketika Allah melihat bahwa tanggung jawab Musa terlalu berat dalam 

menggembalakan umat Israel (Bilangan 11:14), maka Allah menyuruh Musa 

memilih 70 orang tua-tua Israel (Bilangan 11:16).  Tuhan mengambil sebagian 

sebagian Roh yang hinggap pada Musa dan menaruh Roh itu atas mereka, 

sehingga mereka turut ambil bagian dalam tangung jawab yang diemban Musa 

(Bilangan 11:17). 

Bagi GBI Keluarga Allah, visi satu juta jiwa diselamatkan adalah tanggung 

jawab yang berat jika harus dipikul oleh gembala sidang saja.  Tetapi visi itu 

menjadi lebih ringan ketika kita mau ambil bagian dalam tanggung jawab 

keselamatan satu juta jiwa.  Berapa jiwa akan Saudara perjuangkan untuk 

diselamatkan, sebagai bentuk ambil bagian dalam visi satu juta jiwa?  Berapa 

jiwa akan diperjuangkan oleh kelompok sel yang Saudara pimpin?   

Itulah impartasi visi.  Gembala sidang tidak bergerak sendiri.  Kita sedang 

dipersiapkan menjadi pemimpin-pemimpin yang perlu ambil bagian dalam 

tanggung jawab pencapaian visi. 

c. Impartasi Visi Diperlukan agar Visi dari Allah Tetap Terlaksana dan 

Tidak Bergantung pada Keberadaan Manusia 

Musa tidak dapat menyelesaikan visi membawa bangsa Israel masuk tanah 

Kanaan karena ia akan meninggal.  Tetapi visi Allah tidak dapat gagal hanya 

karena satu orang, maka visi masuk ke tanah Kanaan dilanjutkan oleh Yosua.  

Yosua telah menerima impartasi visi dari Musa dan menjadi orang yang sevisi 

dengan Musa.  Dalam pimpinan Yosua, bangsa Israel masuk tanah Kanaan. 
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Keluarga Allah telah memiliki visi “Selamatkan jiwa berapapun harganya”, untuk 

bergerak bersama dengan Keluarga Allah kita harus sejalan dengan visi tersebut.  

Setiap kelompok sel dan bentuk pelayanan lain di Keluarga Allah harus memiliki visi 

yang sejalan dengan visi gereja.  Tetapi masing-masing mungkin memiliki visi jangka 

pendek yang berbeda tentang sasarannya (siapa yang akan dijangkau) atau jumlahnya 

(berapa orang yang dijangkau atau berapa kelompok sel yang dibentuk).  

Jika setiap pelayan Tuhan dalam Keluarga Allah bergerak dalam satu visi, maka akan 

terwujud gerakan yang kuat, sehingga banyak jiwa diselamatkan dan hati Tuhan 

disenangkan. 

Tuhan sudah memberikan visi secara jelas kepada gereja kita.  Kita juga perlu bertanya 

kepada Tuhan, apa visi khusus untuk hidup kita, kelompok sel dan pelayanan kita.  Mari 

kita bergerak sesuai visi Allah, dan turut memperjuangkan visi itu hingga menjadi 

kenyataan. 

 

 

 

 

 

 

 

 


