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Rencana Pengajaran 
Deskripsi Pelajaran 

 

Pelajaran ini menjelaskan bahwa konsep tentara adalah konsep Alkitabiah, dan 

kamp pelatihan tentara Allah adalah metode yang alkitabiah untuk 

membangkitkan jiwa kepemimpinan umat Allah.  

 

Tujuan Pelajaran 

 

1. Setiap murid mengerti konsep tentara. 

2. Setiap menyadari perlunya mengiikuti ESBC dengan sungguh-sungguh sehingga 

mengalami berkat yang maksimal. 

 

Metode Pengajaran 

 

1. Ceramah 

2. Tanya jawab 

3. Melakukan aplikasi 

 

Materi Pelajaran 

 

1. Apakah ESBC 

2. Visi ESBC 

3. Mengapa perlu ikut ESBC? 

4. Mengikuti ESBC dengan baik 

 

Pendalaman 

 

Melalui perenungan murid dibawa untuk menyadari bahwa panggilan hidupnya 

adalah untuk menjadi tentara Allah. 
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papun alasan Saudara datang mengikuti ESBC, ini adalah salah satu dari 

rencana Tuhan yang akan mengubah hidup Saudara.  Ini adalah keputusan 

yang tepat!  Ini adalah langkah iman Saudara untuk menjadi kuat.  Terjadilah 

sesuai iman Saudara.   

Pulang dari tempat ini Saudara akan menjadi pribadi yang kuat, menjadi pemenang bahkan 

lebih dari pemenang. 

A. Apakah ESBC? 

1. Konsep Tentara 

Konsep tentara adalah konsep yang rohani.  Gereja kita memakai konsep tentara 

karena memang konsep itu disebutkan dalam Alkitab.  Sejak bangsa Israel keluar 

dari Mesir, Tuhan memanggil umat-Nya dengan sebutan tentara.  

19Kemudian bergeraklah Malaikat Allah, yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu 
berjalan di belakang mereka; dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di 
belakang mereka. 20Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara 
orang Israel; dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, 
sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain, semalam-malaman itu. (Keluaran 
14:19-20) 

Artinya, tentara Allah adalah konsep yang Alkitabiah dan berasal dari Tuhan 

sendiri.  Bahkan di Perjanjian Baru juga dikatakan demikian. 

3Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. 4Seorang prajurit 
yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, 
supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. (2 Timotius 2:3-4) 

2. Karakteristik seorang Tentara 

Apa yang terlintas dalam pikiran kita ketika kita mendengar kata “Tentara”?   

Tentara adalah orang yang kuat, bukan orang yang lemah.  Tentara adalah pribadi 

yang pemberani, bukan penakut. 

Artinya ada hal-hal baik dalam ketentaraan yang bisa kita ambil juga . 

3. ESBC 

ESBC (Elite Soldier Boot Camp) adalah kamp pelatihan tentara Allah.  ESBC 

adalah wadah tempat melatih anak-anak Tuhan agar tidak menjadi orang Kristen 

biasa-biasa saja, tetapi menjadi orang-orang yang siap berada di garis depan dalam 

A 



SOM 4 – Aku Pasti Berbuah 
 

 

4 

kegerakan Allah.  Biasanya kalau tentara mau perang dia akan masuk di kamp 

untuk diperlengkapi dan dilatih.  Tetapi jangan khawatir, di kamp ini Saudara tidak 

akan dilatih untuk merakit bom, bela diri, dll. Karena Firman Tuhan katakan, 

musuh kita bukan darah dan daging, tetapi iblis dan segala tipu dayanya.   

Karena itu selama di ESBC ini Saudara akan diperlengkapi dan dilatih bagaimana 

untuk bisa menjadi tentara Allah.  Bahkan dalam ESBC ini Saudara diperlengkapi 

dan dilatih bukan hanya untuk menjadi tentara yang biasa-biasa, tetapi menjadi 

Elite Soldier, tentara elit, Kopasus (Komando Pasukan Kristus). 

B. Visi ESBC 

Visi ESBC adalah “Menjadi Tentara Allah Yang Kuat dan Memiliki Karakter Kristus”.  

Biarlah ini juga menjadi visi Saudara.  

Apakah karakter Kristus? Dua Karakter utama Kristus adalah Anak Domba dan Singa 

(Why. 5)!   

1. Anak Domba 

Sebagai Anak Domba, Yesus Kristus memiliki karakter lemah lembut dan penuh 

dengan kasih.  

Marilah kepada-Ku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan 
kepadamu. Pikullah kuk yang Kupasang dan belajarlah pada-Ku, karena Aku lemah lembut 
dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. (Matius 11:28-29) 

2. Singa dari Yehuda 

Pada sisi lain Yesus juga disebut Singa dari Yehuda yang berani, tidak mudah 

menyerah, berwibawa dan penuh kuasa. 

Yehuda adalah seperti anak singa: setelah menerkam, engkau naik ke suatu 

tempat yang tinggi, hai anakku; ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau 

seperti singa betina; siapakah yang berani membangunkannya? (Kejadian 49:9)   

Kedua karakter Kristus itu harus ada dalam seorang tentara Allah.  Power tanpa 

karakter akan menjadi monster, tetapi power disertai karakter akan menjadi master. 

C. Mengapa Perlu Ikut ESBC? 

1. Untuk Menjadi Lebih dari Pemenang 

Mengapa Saudara perlu dilatih, mengapa Saudara perlu diperlengkapi, mengapa 

Saudara perlu ikut ESBC?   
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Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita 
menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan 
tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. (Ibrani 12:1) 

Suka atau tidak, siap atau tidak, dalam hidup ini ada perlombaan atau perjuangan 

yang diwajibkan dalam hidup kita.  Akan selalu ada musuh yang berusaha 

menyerang kesehatan, perekonomian, keluarga, masa depan, studi kita, pekerjaan 

kita, dll. 

Hanya orang yang kuat dan terlatihlah yang bisa memenangkan peperangan.  

Tidak ada cara untuk menjadi kuat selain melatih diri.   

ESBC bisa menjadi trigger (pemicu) bagi Saudara untuk terus melatih diri agar 

menjadi kuat di dalam Tuhan.  

Di sini ada banyak orang-orang hebat.  Namun sehebat apapun kita jika kita tidak 

mau berlatih maka kehebatan kita akan mengalami stagnasi.  Di sini ada juga yang 

merasa belum menjadi orang yang hebat, tetapi kalau Saudara mau dilatih, 

Saudara bisa menjadi orang yang luar biasa!   

26Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja 
memukul. 27Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah 
memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. (1 Korintus 9:26-27 ) 

Paulus juga melatih dirinya sedemikian rupa! Bagi seorang atlet yang ingin meraih 

kemenangan, ada serangkaian disiplin yang harus dijalani. Ia harus mengolah, 

melatih, dan mendisiplin tubuhnya sedemikian rupa supaya bisa menang!   

Itulah sebabnya Suadara dilatih di sini, yaitu supaya Saudara bisa menang! 

2. Karena Tuhan Mengasihi Anak-anak-Nya 

Tuhan mau kita kuat sehingga kita bisa menggenapi visi maupun memperoleh janji 

Tuhan.  Mengapa kita perlu dilatih dan di disiplin?  

5Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-
anak: "Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa 
apabila engkau diperingatkan-Nya; 6karena Tuhan menghajar orang yang dikasihi-Nya, dan 
Ia menyesah orang yang diakui-Nya sebagai anak." (Ibrani 12:5-6) 

Alkitab mencatat bila Tuhan menghajar orang yang dikasihi-Nya!  Kata menghajar 

dalam bahasa Inggrisnya adalah dicipline! 

7Jika kamu harus menanggung ganjaran; Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di 
manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? 8Tetapi, jikalau kamu bebas dari 
ganjaran, yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak 
gampang. (Ibrani 12:7-8) 
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Jika kita bebas dari ganjaran, maka kita bukanlah anak tetapi anak-anak gampang! 

(Illegitimate offspring atau anak haram).   Kita bukan anak gampang!   Jangan mau 

disebut anak gampang, karena Tuhan tidak menebus kita dengan cara yang 

gampang, tetapi dengan darah-Nya yang sangat mahal! 

Sayangnya banyak sekali anak Tuhan yang tidak mau dilatih dan menerima disiplin, 

sehingga mereka menjadi anak gampangan:  Gampang menyerah, gampang putus 

asa, gampang jatuh dosa, gampang sakit hati dll.  Gara-gara kita tidak dilatih hidup 

kita jadi lembek dan mudah menyerah dalam studi, keluarga, pelayanan dan 

pekerjaan kita! 

Oleh karena Tuhan mengasihi kita dan Ia tidak mau kita jadi anak yang 

gampangan, maka Tuhan akan mendisiplin kita!  Contoh: Orang tua yang baik 

akan mendisiplin anaknya sendiri yang berbuat salah, daripada harus menyuruh 

orang lain untuk mendisiplin anaknya!  Anaknya harus didispilin supaya ia tahu 

mana yang benar atau salah tapi orang tuanya yang akan mendisiplin ia karena 

orang tua yang paling tahu kekuatan dan kemampuan anaknya. 

D. Mengikuti ESBC dengan Baik 

Bagaimana bisa mengikuti ESBC dengan baik supaya bisa mendapat berkat maksimal? 

Tentunya Saudara rindu mendapatkan yang terbaik selama penyelenggaraan kamp ini.  

Tetapi yang namanya dilatih dan diproses tidak ada yang enak.  Ada istilah “No Pain, 

No Gain”.  Untuk mengalami peningkatan, ada jerih lelah yang harus dibayarkan. 

Selama pelaksanaan kamp mungkin terasa sakit buat daging Saudara: Zona nyaman 

Saudara akan dirombak (bangun pagi, mandi air dingin, kamar yang sederhana, 

makanan tidak semewah di rumah, dll.).  Tetapi percayalah ada hasil yang luar biasa 

buat roh Saudara.  Saat roh kuat, Saudara akan jadi orang yang kuat, karena bukan lagi 

daging yang mendominasi tetapi roh (Saudara tidak gampang kepahitan, tidak mencari 

kepentingan diri sendiri, ada penguasaan diri, dsb.) 

Apa yang harus dilakukan: Baca Ibrani 12:11-13 

11Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi 

dukacita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada 

mereka yang dilatih olehnya. 12Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah; 
13dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi 

sembuh. 
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1. Kuatkan dan Teguhkan Hati 

Mungkin Saudara datang ke tempat ini dengan ketakutan dan keraguan.  Mungkin 

Saudara mendengar kabar yang kurang menyenangkan tentang ESBC dan Saudara 

mulai khawatir. 

Ingat: ketakutan tidak akan menolong hidup kita!  Ketakutan hanya akan 

mengeringkan pengurapan Tuhan dalam hidup kita.  Hanya keberanian yang akan 

memberikan kekuatan!  Dalam hidup ini ada hal-hal tertentu yang kadang kita 

takuti, namun tidak akan bisa kita hindari (misalnya: ujian atau kematian).  Hanya 

ada 2 pilihan, menunggu dengan penuh ketakutan atau Saudara menantinya 

dengan penuh keberanian dan persiapan!  Yosua 1:9 KUATKAN DAN 

TEGUHKAN HATIMU!! 

Banggalah bila Saudara masuk dalam ESBC. Ini adalah camp tentara elite, Saudara 

adalah kopasus-kopasus.  Lima kopasus jauh lebih berharga daripada seribu orang.  

Saudara sedang dipersiapkan dengan latihan yang berat untuk tugas yang penting.  

Sekali lagi: KUATKAN DAN TEGUHKAN HATI. 

2. Miliki Kesungguhan Hati 

ESBC akan menjadi sia-sia kalau Saudara tidak memiliki kesungguhan hati.  Saat 

Saudara memiliki kesungguhan hati maka pasti Saudara akan dapat hasil yang 

maksimal dan hidup Saudara akan berubah “From Zero to Hero”.  Kesungguhan 

hati dalam apa saja?  

• Selama sesi pastikan konsentrasi, antusias, responsif. 

• Saat menjalankan perintah, pastikan melaksanakan dengan sungguh-sungguh 

tanpa bersungut-sungut.   

• Dalam menjalankan disiplin:  Jangan anggap sebagai hukuman, tetapi sebagai 

didikan.   

Kesungguhan hati yang akan menentukan keberhasilan Saudara untuk menjadi 

tentara Allah. Kesungguhan hati akan mengalahkan berbagai tantangan: lelah, 

mengantuk, dll.  Justru saat kita bersungguh hati, kita akan mendapat 

kekuatan!  

Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatan bagi yang bersungguh 
hati terhadap Dia (2 Tawarikh 16:9a). 

3. Rela untuk dilatih dan diproses 

Miliki kerelaan hati untuk diproses.  Seperti tanah liat di tangan penjunan.  Ada 

saat dibanting, diremas.  Semakin keras tanah tersebut, prosesnya juga semakin 



SOM 4 – Aku Pasti Berbuah 
 

 

8 

keras.  Diukir dan dibentuk itu sakit, apalagi ketika tanah liat itu dibakar.  Jangan 

hanya melihat proses yang tampaknya menyakitkan, tetapi lihatlah hasil akhir. 

Kalau merasa tidak enak, ingat kita belum sampai mencucurkan darah!  Arahkan 

pandangan kita tertuju pada Yesus.   

Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita 
dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan 
mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang 
sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. (Ibrani  12:2) 

ESBC adalah alat untuk melatih dan memproses Saudara.  Para komandan adalah 

orang-orang yang Tuhan izinkan untuk melatih dan memproses Saudara.  Mungkin 

Saudara melihat ada beberapa yang lebih muda dari usia Saudara.  Kalau Saudara 

pikir, “Orang seperti ini melatih saya? Mendisiplin saya? Tidak sudi!” maka Saudara 

akan kehilangan yang terbaik yang seharusnya Saudara dapatkan.   

Jadi pastikan selama ESBC ini mereka menjadi otoritas Saudara.  Itu karena 

Tuhanlah yang menetapkan.  Kami semua yang ada di tempat ini: pembicara, 

komandan ESBC, panitia ESBC hanyalah alat.  Saudaralah yang menentukan 

keberhasilan Saudara selama di tempat ini.  Kesungguhan hati Saudara dan 

kerelaan hati Saudara untuk memberikan yang terbaik akan membuat Saudara 

menerima sesuatu yang terbaik yang sudah Tuhan sudah siapkan buat Saudara.   

 


