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Rencana Pengajaran 
Deskripsi Pelajaran 

 

Pelajaran ini menjelaskan bahwa agar dapat mencapai keberhasilan, seorang 

tentara Allah harus memiliki komitmen.  

 

Tujuan Pelajaran 

 

1. Setiap murid mengerti apa yang dimaksud dengan komitmen. 

2. Setiap murid menyatakan komitmennya penuh kepada Tuhan dan kepada 

Firman-Nya. 

3. Setiap murid merelakan hidupnya karena harga yang harus dibayar untuk 

sebuah komitmen 

4. Setiap murid memiliki tekad bulat untuk mengikut Kristus dan tidak mau 

berpaling. 

 

Metode Pengajaran 

 

1. Ceramah 

2. Tanya jawab 

3. Melakukan aplikasi 

 

Materi Pelajaran 

 

1. Aku ini pahlawan 

2. Perbedaan keputusan dan komitmen 

3. Apa komitmen kita? 

4. Mengukur komitmen 

 

Pendalaman 

 

Melalui simulasi dan permainan dalam kamp, murid disadarkan untuk sungguh-

sungguh berkomitmen kepada Kristus. 
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alam sesi ini kita akan belajar tentang satu hal yang sangat penting yang akan 

mempengaruhi keberhasilan kita dalam menjadi seorang tentara Allah.  

Keberhasilan yang nyata dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam keluarga, 

dll.  Kunci keberhasilan itu adalah komitmen.  

A. Aku ini Pahlawan 
9Maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa: bersiaplah untuk peperangan, gerakkanlah para 
pahlawan; suruhlah semua prajurit tampil dan maju! 10Tempalah mata bajakmu menjadi pedang 
dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak; baiklah orang yang tidak berdaya berkata: "Aku 
ini pahlawan!" 11Bergeraklah dan datanglah, hai segala bangsa dari segenap penjuru, dan 
berkumpullah ke sana! Bawalah turun, ya TUHAN, pahlawan-pahlawan-Mu. (Yoel 3:9-11) 

Kita adalah Pahlawan!  Kita adalah tentara Allah.  Tuhan rindu ada tentara-tentara 

Allah dalam gereja Tuhan.  Supaya apa?  Supaya gereja siap berperang!  Sebagai 

tentara Allah kita harus berperang, tetapi peperangan kita bukan melawan darah dan 

daging.  Tentara Allah bukan seperti tentara-tentara atau laskar-laskar yang dibuat 

oleh beberapa keyakinan lain.  Mereka mungkin dilatih untuk bikin bom, beladiri, dll.  

Tetapi di sini kita diperlengkapi untuk peperangan yang lebih tinggi yaitu melawan iblis 

dan tipu dayanya. Karena itu selama di tempat ini pastikan saudara sungguh-sungguh 

bisa jadi tentara Allah. 

Biarlah yang tidak berdaya berkata, “Aku ini Pahlawan!”. Bahkan kalau saat ini Saudara 

merasa tidak mungkin aku jadi pahlawan, tidak mungkin aku jadi tentara Allah. Ingat 

baik-baik Firman Tuhan ini dan katakan, “Aku ini Pahlawan!” 

Ada saat kita datang kepada Tuhan sebagai anak, ada saat kita datang sebagai sahabat, 

ada saat kita datang sebagai hamba.  Tetapi seringkali kita lupa bahwa kita juga harus 

datang sebagai tentara. Saat kita datang sebagai anak, kita mungkin datang dengan 

keluh kesah kita, dan kita datang dengan kebutuhan untuk disayang, dimengerti, 

diperhatikan, dll.  Saat kita datang sebagai sahabat, kita bisa mencurahkan isi hati 

kepada Tuhan.  Tetapi saat kita datang sebagai tentara, kita datang dengan disiplin, 

semangat, antusias dan siap diutus untuk berperang. 

Pdt. Ben Wong dari Hongkong mengatakan, ada perbedaan gereja di Indonesia 

dengan gereja di Singapura dan Korea.  Ben Wong mengatakan tentang apa yang 

menyebabkan gereja di Singapura dan Korea sangat kuat dan radikal.  Ben Wong 

mengatakan bahwa di Singapore dan Korea setiap laki-laki diharuskan mengikuti wajib 

militer selama dua tahun.  Mereka diajar, dilatih untuk menjadi tentara.  Mereka diajar 

mengenai ketaatan, komitmen, kesetiaan, disiplin, tanggung jawab, pengorbanan, 
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kerjasama tim, keterampilan menggunakan senjata, dll.  Sehingga saat mereka ada di 

gereja dan mendengar pendeta berkata, “Kita harus menjadi tentara Allah!”, mereka 

segera mempunyai gambaran dalam pemikiran mereka bagaimanakah menjadi tentara 

Allah.  Tidak heran mereka menjadi jemaat yang kuat dan dinamis. 

Jemaat di Korea berdoa sangat semangat.  Saat di gereja, mereka berbahasa roh 

dengan sangat dahsyat.  Sampai-sampai harus menggunakan sirene untuk 

menghentikannya.  Tidak heran kalau gereja di Korea bisa memiliki dampak yang 

besar buat lingkungannya bahkan buat negaranya. 

Apa yang membuat mereka bisa sedahsyat itu? Komitmen 

Keberadaan kita hari ini adalah hasil dari keputusan yang kita ambil.  Dan setiap hari 

kita selalu harus mengambil keputusan. Tetapi sekadar mengambil keputusan tidak 

cukup untuk membuat Saudara berhasil. 

Keputusan Saudara untuk menjadi tentara Allah adalah sebuah keputusan yang tepat, 

tetapi sekadar mengambil keputusan untuk menjadi tentara Allah tidak cukup untuk 

membuat kita berhasil.  Perlu  lebih dari sekedar keputusan untuk membuat kita 

berhasil. 

Untuk kita berhasil menjadi tentara Allah yang kuat dan memiliki karakter Kristus 

Saudara perlu komitmen.  Pada sesi ini kita akan bebricara mengenai satu faktor yang 

sangat penting yang akan akan mempengaruhi keberhasilan kita dan membawa kita 

menjadi Tentara Allah yaitu komitmen. 

B. Perbedaan Keputusan dan Komitmen 

1. Apa yang Membedakan antara Keputusan dan Komitmen? 

Ilustrasi: 

Pada tanggal 21 April 1519, ada seorang Spanyol yang bernama Hernando Cortez 

yang mendarat di pelabuhan Vera Cruz di Meksiko dengan hanya membawa 600 

orang bersamanya.  Namun dalam waktu sua tahun mereka bisa mengalahkan 

Montesuma dan semua pasukan kerajaan Astec yang jumlahnya jauh lebih banyak 

dari pasukannya.  Keberhasilan itu membuat mereka menjadi penguasa atas seluruh 

Meksiko.  Apa yang menyebabkan pasukan Hernando Cortez bisa menang?  Padahal 

ada dua ekspedisi sebelumnya yang gagal.  Apa rahasianya?  Apa yang membuat 

Cortez mengalami keberhasilan?  

Ini rahasianya, Cortez tahu bahwa dia dan anak buahnya berhadapan dengan 

tantangan yang sangat berat, dia tahu bahwa perjuangan yang ada di depannya 
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sangat berisiko, dia tahu bahwa besar kemungkinan bahwa anak buahnya akan 

memilih untuk mundur bahkan kabur kembali ke Spanyol.  Jadi setelah mereka semua 

mendarat dan selesai menurunkan semua peralatan dan kebutuhan mereka.  Cortez 

menyuruh anak buahnya membakar ke sebelas kapal yang mereka tumpangi untuk 

berlayar ke Meksiko.  Seluruh anak buahnya berdiri di tepi pantai sambil melihat 

harapannya yang satu-satunya untuk mundur sedang terbakar dan hilang ditelan 

ombak.  Mulai detik itu melebihi segala keraguan dan ketakutan mereka, mereka 

tahu bahwa sudah tidak ada lagi jalan mundur, “No turning back”.  Satu-satunya 

pilihan adalah maju untuk menang atau mati. 

Cerita ini menggambarkan sesuatu yang jelas tentang komitmen dan keputusan. 

2. Apa itu Komitmen  

a. Komitmen adalah keputusan yang teguh dan yang ditindaklanjuti secara 

konsisten. 

Satu-satunya pilihan adalah maju dan bukan mundur. Saudara mengambil 

keputusan, Saudara maju dan tidak mundur.  Untuk menjadi tentara Allah 

yang kuat dan memiliki karakter Kristus perlu lebih dari sekadar keputusan. 

Akan ada saat Saudara mengalami tantangan atau masalah, di mana Saudara 

harus tetap maju saat kita mengambil keputusan untuk menjadi tentara Allah. 

Saat masalah itulah saat kita harus ingat akan komitmen, atas keputusan yang 

pernah kita ambil.   

b. Komitmen adalah memberi diri sepenuhnya tanpa menahan-nahan (total). 

c. Komitmen itu mengejar sesuatu dengan segenap hati, dengan seluruh 

keberadaan kita. (Matius 22:37, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap 

. . . .)  

3. Komitmen atau Keputusan? 

Pertanyaannya apakah saat ini Saudara berkomitmen kepada Tuhan?  Atakah 

hanya sekadar Saudara pernah mengambil keputusan untuk menerima Tuhan 

sebagai Tuhan dan Juruselamatmu. Hanya saat kita Komitmen kepada Tuhan 

maka Dia bisa bekerja dalam hidup kita dan hidup kita menjadi berdampak 

Lukas 14:25 berbicara tantang komitmen.  Di sini Tuhan tidak mengajar kita 

untuk tidak menghormati orang tua, karena tidak mungkin firman Tuhan 

kontradiktif (saling bertolak belakang).  Bahkan Tuhan sangat melihat 

menghormati orang tua sebagai sesuatu yang sangat penting.  Kalau kita 

melanjutkan dari Firman Tuhan ini kita akan melihat bahwa Firman Tuhan ini 
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berbicara tentang menghitung atau mempertimbangkan sesuatu sebelum saudara 

memulai.  Kemudian dia berbicara untuk meninggalkan segala-galanya untuk 

mengikut Dia.  Jelas Yesus berbicara tentang harga yang harus dibayar untuk 

mengikut Tuhan sepenuhnya.  Dia menantang kita untuk berkomitmen total 

kepada Tuhan sepenuhnya.  Apakah kita mau membayar harga yang harus dibayar 

untuk menjadi tentara Allah? 

C. Apa Bentuk Komitmen Kita?  

1. Komitmen Penuh kepada Tuhan (Lukas 9:59-52) 

Total komitmen sepenuhnya membangun hubungan dengan Tuhan.  

Komitmen kepada perintah Tuhan, menjadikan perintah Tuhan sebagai sesuatu 

yang mutlak, bukan pilihan. Komitmen kepada perintah Tuhan berarti tidak ada 

keraguan untuk melakukan apa yang Tuhan mau.  Misalnya persepuluhan, 

melayani, menjadi KKS, dll.  Komitmen kepada perintah Tuhan berarti komitmen 

kepada Firman Tuhan.  Komitmen adalah sesuatu yang tidak bisa ditarik kembali.  

No Turning Back! 

2. Komitmen untuk Memikul Salib (Menderita bagi Kristus) 

a. Salib Berbicara tentang Rela Menderita bagi Kristus 

Tentara Allah berkomitmen untuk rela menderita bagi Yesus 

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 Tim 
2:3-4)  

29Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, 
melainkan juga untuk menderita untuk Dia, (Filipi 1:29) 

18Sebab aku yakin, bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan 
dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. (Roma 8:18)  

7Sebab tidak ada seorangpun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak 
ada seorangpun yang mati untuk dirinya sendiri.  Sebab jika kita hidup, kita hidup untuk 
Tuhan, dan jika kita mati, kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah 
milik Tuhan. (Roma 14:7-8) 

Contoh komitmen: Rasul Paulus  

23Apakah mereka pelayan Kristus? --aku berkata seperti orang gila--aku lebih lagi! Aku 
lebih banyak berjerih lelah; lebih sering di dalam penjara; didera di luar batas; kerap kali 
dalam bahaya maut. 24Lima kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali empat puluh 
kurang satu pukulan, 25tiga kali aku didera, satu kali aku dilempari dengan batu, tiga kali 
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mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. 26Dalam 
perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari 
pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi; bahaya di kota, 
bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-
saudara palsu. 27Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat; kerap kali aku tidak tidur; 
aku lapar dan dahaga; kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian, 28dan, 
dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk 
memelihara semua jemaat-jemaat. (2 Kor 11:23-28) 

24Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikitpun, asal saja aku dapat mencapai 
garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku 
untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. (Kisah 20:24) 

21Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. (Filipi 1:21) 

b. Salib berbicara tentang penyerahan hak. 

“Barangsiapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya dan barang 
siapa kehilangan nyawanya karena Aku, ia kan memperolehnya.” (Matius 10:39) 

• Kebesaran hidup seseorang dimulai dari kebesaran hatinya, yaitu siap 

menerima perlakuan tidak menyenangkan. 

• Rela menjadi hamba/budak yang mengabdi pada tuannya dan mengikuti 

kehendak tuannya. 

• Rela berkorban demi untuk kebaikan. 

26Tidaklah demikian di antara kamu. Barangsiapa ingin menjadi besar di antara 

kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, 27dan barangsiapa ingin menjadi 

terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu; 28sama seperti Anak 

Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk 

memberikan nyawa-Nya menjadi tebusan bagi banyak orang." (Matius 20:26-28) 

Kita hanya berhak memimpin sampai batas kita bersedia melayani 

Contoh: Rela melakukan lebih dari yang dituntut 

Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh satu mil, berjalanlah bersama dia 
sejauh dua mil. (Matius 5:41) 

Hak-hak yang diserahkan: 

• Belajar selalu menghargai orang; tetapi jangan menuntut untuk dihargai 

orang (Filipi 2:3) 

• Mengampuni dan tidak membalas perbuatan orang lain yang menyakiti 

kita. Sebab Pembalasan adalah Hak Tuhan 
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• Menyerahkan hak untuk mengatur hidup kita kepada Tuhan 

sepenuhnya, karena seluruh hidup kita adalah milik Yesus seutuhnya 

(Roma 11:36) 

• Hak-hak lainnya  

Yesus menjadi BUDAK yang PALING HINA sebelum menjadi DOMBA 

KORBAN yang TERSEMBELIH di GOLGOTA. 

Lukas  9:23 Katanya kepada mereka semua: “setiap orang yang mau mengikut 

Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut 

Aku.” 

c. Salib Berarti Menjadikan Yesus Satu-satunya Tuhan dalam Hidup 

Kita  

Salib berbicara tentang anugerah dan pengakuan yang penuh kepada Tuhan, 

menjadikan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dalam segala aspek 

dalam hidup kita.  

Apakah kita berani mengakui eksistensi kita sebagai tentara Allah dalam 

lingkungan kita (dalam pekerjaan, dalam berpacaran, dalam keluarga, dll.)? 

d. Komitmen untuk menjadi murid Kristus (belajar)  

Tentara Allah harus memiliki komitmen untuk rela dilatih dan dibentuk. 

8Tetapi, jikalau kamu bebas dari ganjaran, yang harus diderita setiap orang, 

maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. (Ibrani 12:8) 

Daud menghadapi Goliat bukan tanpa persiapan.  Dia melatih dirinya sambil 

menggembalakan domba (1 Samuel 17:34).  Paulus melatih tubuhnya dan 

mengusainya (1 Korintus 9:27).  

Apakah Saudara berkomitmen untuk dimuridkan oleh Tuhan melalui gereja 

(SOM, kelompok sel, pemuridan pelayanan, dll.)? 

Tanpa memiliki komitmen dalam hidup kita terhadap Tuhan maka kita tidak bisa 

menjadi dampak.  Seperti garam yang menjadi tawar.  Tanpa komitmen kita tidak bisa 

menjadi sampai pada tujuan.  

Demikian juga dengan GBI Keluarga Allah, keberhasilan kita ditentukan dari komitmen 

kita semua terhadap visi yang Tuhan telah taruh dalam Keluarga Allah.  Betapa 

dahsyatnya bila gereja ini berisi orang-orang yang berkomitmen, bukan sekadar orang-

orang yang mengambil keputusan mengikut Tuhan saja, atau datang ke gereja saja. 
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Kesaksian David Livingstone 

David Livingstone mengambil keputusan untuk membuka jalan untuk penginjilan di 

Afrika.  Keputusannya bukanlah sebuah keputusan yang mudah, karena ada banyak 

masalah dan risiko yang dia tahu harus dihadapinya.  Bahkan sampai harus kehilangan 

istri dan anaknya, bahkan sebelah tangannya. 

Suatu kali ada sekelompok orang di Afrika Selatan menulis surat kepada David, 

“Sudahkah Anda menemukan jalur yang baik dalam perjalanan misi Anda? Jika sudah, 

kami ingin mengirim beberapa orang kami untuk bergabung dengan Anda.” 

Livingstone menjawab, “Jika orang-orang Anda bersedia datang hanya jika mereka 

mengetahui ada jalur yang baik, saya tidak mau menerima mereka.” 

David menulis dalam buku hariannya mengenai kehidupan yang tidak egois: 

Orang berbicara mengenai pengorbanan yang aku lakukan dengan menghabiskan 

sedemikian banyak waktu menjadi misionaris di Afrika.  Bisakah itu semua disebut 

pengorbanan, sementara yang aku lakukan hanyalah membayar kembali sebagian kecil 

dari hutangku yang terlampau besar kepada Allah, yang tidak mungkin bisa aku bayar? 

Apakah itu disebut pengorbanan, smntra yang aku lakukan justru membawa pahala, 

kesadaran untuk berbuat baik, kedamaian pikiran, dan harapan akan kemuliaan di 

kemudian hari? Jauh dari arti kata dan pemikiran kita mengenai pengorbanan! Itu 

semua bukanlah pengorbanan.  Saya menyebutnya sebagai kehormatan untuk bisa 

melakukannya. 

D. Mengukur Komitmen 

Beberapa pertanyaan berikut adalah untuk mengukur, apakah saya orang yang 

berkomitmen atau tidak dalam hidup saya: 

1. Apakah saya bertanggung jawab terhadap GBI Keluarga Allah tempat saya 

beribadah, dan kepada pemimpin saya? 

2. Apakah saya bangga pada GBI Keluarga Allah? 

3. Apakah saya berusaha untuk serius? Serius terhadap pelayanan saya, serius 

meninggalkan dosa, serius mengembangkan talenta yang sudah Tuhan beri? 

4. Apakah saya berketetapan untuk terus melayani? 

5. Apakah terus melayani suami/istri dan keluarga saya, terus melayani di keluarga 

rohani saya (kelompok sel)?   
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6. Apakah saya merekomendasikan teman atau orang lain untuk menjadi bagian 

dalam pelayanan saya? 

7. Apakah saya akan setia sekalipun ada tawaran yang lebih baik?  Ataukah saya 

berpikir untuk beralih dan meninggalkan pasangan, pelayanan, gereja, dsb.? 

Tentara Allah rela mati bagi Yesus. 

Tetapi rela mati bukan cuma berbicara tentang mati secara jasmani.  Tetapi beranikah 

selama kita hidup kita rela mematikan daging kita bagi Yesus. “Mati bagi Kristus adalah 

hal biasa, hidup bagi Kristus adalah Luar Biasa”. 

  

 


