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Rencana Pengajaran 
Deskripsi Pelajaran 

 

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

harus memiliki kualitas hati.  

 

Tujuan Pelajaran 

 

1. Setiap murid mengerti apa yang dimaksud dengan kualitas hati. 

2. Setiap murid siap membangun hati yang berkualitas untuk menjadi pahlawan-

pahlawan Allah. 

 

Metode Pengajaran 

 

1. Ceramah 

2. Tanya jawab 

3. Melakukan aplikasi 

 

Materi Pelajaran 

 

1. Hati yang berintegritas 

2. Hati yang percaya 

3. Hati yang taat 

 

Pendalaman 

 

Melalui simulasi dan permainan dalam camp, murid dilatih untuk memiliki kualitas 

hati. 
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esi ini akan menjelaskan apa yang membuat kita bisa menjadi tentara Allah yang 

berkualitas.  Kalau kita memilih sesuatu (makanan, elektronik, film, pasangan 

hidup) pasti kita memilih yang berkualitas.  Jarang kita memilih secara asal-

asalan.  Kalau untuk barang yang kita pilih, kita berusaha untuk mendapatkan yang 

berkualitas, demikian pula dengan hidup kita. Tuhan menginginkan kita menjadi tentara 

Allah yang berkualitas.  Oleh sebab itu kita perlu belajar kualitas hati dan mentalitas 

pahlawan. 

Kualitas seorang tentara Allah ditentukan dari yang namanya hati.  Hati yang berkualitas 

akan menghasilkan tentara Allah yang berkualitas.  Mengapa hati?   

Ada perbedaan cara melihat Tuhan dengan manusia: Manusia seringkali hanya 

memperhatikan penampilan, menilai orang hanya dari penampilan luarnya saja.  Sebaliknya 

yang dilihat Tuhan adalah hati. 

… Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah; manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi 
TUHAN melihat hati." (1 Samuel 16:7b) 

Tuhan tidak terkesan dengan wajah kita, pakaian kita, gelar kita, tingginya pangkat kita, 

jumlah kekayaan kita, terkenal atau tidaknya kita.  Tuhan melihat hati kita, apa yang ada di 

dalam kita, karakter kita dan siapa kita sesungguhnya.   

Dalam Amsal 4:23 dikatakan bahwa dari hati akan terpancar kehidupan.   Karena itu hati 

ini perlu dijaga.  Kualitas apa yang terpancar dari hidup kita sebagai tentara Allah 

ditentukan dari seberapa berkualitas hati kita.  Hati seperti apa yang perlu dijaga sehingga 

bisa memancarkan kehidupan yang berkualitas? 

A. Hati yang Berintegritas 

Integritas adalah konsistensi antara prinsip-prinsip yang kita percayai, perkataan kita, 

dan perbuatan kita.  Jadi orang yang punya integritas adalah orang yang di dalam dan di 

luarnya sama; apa adanya; apa yang dia percayai, itulah yang dia katakan; apa yang dia 

katakan, itulah yang dia kerjakan.   

1. Punya Kejujuran dan Kemurnian Hati 

Kalau kita berkata bahwa kita cinta Tuhan dan Tuhan nomor satu lebih dari 

siapapun dan apapun, maka seharusnya seperti itulah yang ada dalam hati kita, 

demikian juga perbuatan kita harus konsisten dengan perkataan kita tersebut.  Ini 

yang disebut dengan integritas. 

S 
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Bila kita berkata mengasihi Tuhan, tetapi kita tidak punya waktu buat beribadah, 

berdoa, merenungkan Firman, dan melayani Tuhan, ini bukan integritas.  Kerena 

tindakan tidak sama dengan perkataan.  Bila kita berkata kita cinta Tuhan, tetapi 

kita lebih takut kehilangan pekerjaan kita daripada kehilangan perkenanan Tuhan, 

ini juga bukan integritas. 

2. Mau Bertobat Tanpa Beralasan Saat Jatuh dalam Dosa 

Hati yang berintegritas tidak sama dengan kita jadi orang yang sempurna, tidak 

pernah berbuat salah dan sama sekali tidak berdosa.  Tidak ada orang yang 

sempurna, kita semua pasti pernah berbuat salah dan bisa saja ke depan nanti kita 

berbuat salah lagi.  Tetapi Tuhan memperhatikan sikap hati kita: Apakah kita 

membuat berbagai macam alasan untuk membenarkan diri kita sendiri dan 

menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan? Atau kita mau merendahkan diri 

kita di hadapan Tuhan dan kemudian mengakui dosa-dosa kita serta bertobat? 

Hati yang penuh integritas dimiliki oleh Daud.  Sekalipun ia berdosa sangat parah 

(berzinah dengan Batsyeba dan membunuh Uria untuk menutup aibnya), Daud 

mengakui dosanya, dan Allah berkenan mengampuni semua dosa Daud, 

memulihkan, dan memberkati dia. 

3. Punya Motvasi yang Tulus 

Sama-sama berdoa, kita bisa sungguh-sungguh berdoa untuk berkomunikasi 

dengan Tuhan, atau kita juga bisa berdoa supaya dilihat orang lain rohani.  Sama-

sama angkat tangan pada saat penyembahan, kita bisa mengangkat tangan sebagai 

tanda penghormatan kepada Tuhan, atau sekedar ikut-ikutan angkat tangan.  

Sama-sama melayani, kita bisa melayani Tuhan dengan tulus sebagai sebuah 

dedikasi pengabdian kita kepada Tuhan atau kita melayani hanya untuk 

mendapatkan pujian manusia atau kepentingan yang lain.  Sama-sama berkata 

mengasihi, itu bisa jadi perkataan yang tulus dan murni dari hati kita, tetapi juga 

bisa jadi hanya sekadar sebuah klaim yang kita buat supaya kita terlihat baik di 

mata orang lain ketika kita menyerang, menyalahkan dan mengkritik orang lain. 

Manusia hanya bisa melihat apa yang di depan mata, mendengar apa yang 

didengar telinga jasmani, tapi Tuhan adalah Allah yang menyelidiki hati kita yang 

paling dalam.  Manusia bisa saja tertipu, tapi tidak mungkin kita menipu Tuhan.  

Mari kita semakin bertumbuh dalam kemurnian motivasi dan ketulusan hati di 

hadapan Tuhan.  Mulai sekarang, buang semua motivasi yang bengkok 



Kualitas Hati Tentara Allah 
 

 

5 

B. Hati yang Percaya 

Kita adalah orang-orang percaya, tetapi tidak semua orang percaya memiliki “percaya” 

yang berkualitas.  Alkitab menyatakan dalam Yakobus 2:19, bahwa setan juga percaya 

bahwa Yesus adalah Tuhan dan mereka gemetar karena mereka tahu betul 

kedahsyatan-Nya.  Kalau level percaya kita sama dengan setan, lalu apa bedanya?  

Mereka percaya namun mereka tidak mempercayakan diri kepada Tuhan.  Hati yang 

percaya di sini adalah hati yang tidak hanya percaya Tuhan mampu, Tuhan berdaulat, 

dsb., tetapi juga hati yang berani mempercayakan diri kepada Tuhan.  Itulah yang 

namanya trust. 

Ada banyak orang percaya Tuhan bisa buat mukjizat, memberkati dan mengubah 

hidupnya, mereka rindu mengalaminya.  Tetapi mereka tidak akan mendapatkan itu 

semua tanpa mereka memiliki hati yang berani mempercayakan hidupnya pada Tuhan.  

Kalau masih sering ada pertanyaan, “Mengapa?”, “Mengapa bisa?”, itu indikasi kita 

belum bisa percaya 100%.  Orang yang sungguh-sungguh mempercayakan hidup pada 

Tuhan akan menjadi orang yang selalu mengucap syukur.  Semua orang-orang hebat 

yang ditulis dalam Alkitab adalah orang-orang yang berani mempercayakan hidupnya 

pada Tuhan.  Mereka berani menyerahkan apapun buat Tuhan karena mereka 

mengenal Tuhannya secara pribadi. 

Dalam sebuah hubungan, kualitas kepercayaan itu sangat menentukan kualitas 

hubungan tersebut.  Kalau tidak ada rasa percaya, maka tidak akan ada kedekatan 

dalam hubungan itu.  Ilustrasi: Kalau tidak ada kedekatan, seseorang tidak akan 

mempercayakan mobilnya dibawa oleh orang lain.  Demikian pula dengan hidup kita, 

semakin kita punya kedekatan dengan Tuhan, kita bisa mempercayakan hidup kita 

kepada Tuhan.  

Hati yang percaya kepada Tuhan sangat menarik bagi Tuhan.  Inilah alasan mengapa 

Tuhan sangat menyukai Daud: Daud punya hati yang percaya kepada Tuhan.  Berkali-

kali Daud berkata, “Hanya dekat Allah saja aku tenang”, “Tuhan kota bentengku”, 

“Tuhan perisai dan kekuatanku.”  Itu sebabnya Daud menikmati pemeliharaan, 

perlindungan, dan pembelaan Tuhan yang begitu nyata dalam hidupnya.  Dalam hal 

apa sajakah kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan? 

1. Percaya bahwa Tuhan Pegang Kendali 

Hati yang percaya berarti keputusan untuk tinggal tenang dan percaya bahwa 

Tuhan pegang kendali.  Saat menghadapi badai tantangan yang besar mungkin 

sempat muncul ketakutan dalam hatinya, akan tetapi ia akan segera mengambil 
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keputusan dalam hatinya untuk tinggal tenang dan percaya bahwa Tuhan pegang 

kendali. 

2. Percaya bahwa Tuhan Turut Bekerja untuk Mendatangkan Kebaikan 

Kalau mata kita tidak tertuju kepada Tuhan, pada saat kita menghadapi masalah 

yang besar, maka sukar bagi kita untuk melihat bahwa Tuhan turut bekerja untuk 

mendatangkan yang baik; yang kita lihat semuanya serba tidak baik.  Itu sebabnya, 

setiap kali kita datang kepada Tuhan dalam doa dan mengungkapkan semua 

keadaan dan masalah yang sedang kita hadapi, jangan pernah lupa berkata, 

“Mataku tertuju kepada-Mu.”  Hanya orang yang matanya tertuju kepada Tuhan, 

yang bisa mengerti bahwa di balik semua yang tidak baik itu, Tuhan turut bekerja 

untuk mendatangkan yang baik. 

3. Bergantung Penuh Pada Tuhan 

Ketika kita bergantung penuh kepada Tuhan, maka kita akan teguh dan berhasil.  

Abraham bergantung penuh pada Tuhan, dan dia yang seharusnya tidak mungkin 

bisa punya anak, malahan berhasil mempunyai keturunan, bahkan akhirnya 

Abraham menjadi Bapa banyak bangsa.  Yosua bergantung penuh pada Tuhan, 

karena itu tembok Yerikho yang besar dan kokoh yang tidak mungkin 

diruntuhkan dengan kekuatan apapun pada zaman itu, bisa roboh begitu saja 

ketika bangsa Israel bersorak sorai bagi Tuhan.  Daniel bergantung penuh pada 

Tuhan, dan dia tetap teguh; sekalipun empat raja silih berganti memerintah, 

Daniel tetap kokoh tidak tergoyahkan; bahkan saat dia dilemparkan ke gua singa, 

mulut-mulut singa itupun dikatupkan oleh Tuhan sehingga Daniel selamat. 

Jangan bergantung pada kekayaan!  Jangan mengandalkan jabatan!  Jangan 

berharap kepada manusia!  Jangan bergantung kepada apapun dan siapapun juga!  

Mulai hari ini bergantunglah penuh kepada Tuhan, maka Saudara akan teguh dan 

berhasil 

C. Hati yang Taat 

Di mata Tuhan, ketaatan itu sangat penting; hati yang taat itulah yang dicari dan 

menyukakan Tuhan, serta mendatangkan anugerah dan berkat-berkat-Nya yang luar 

biasa atas hidup kita. 

Seperti apa hati yang taat itu? 
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1. Taat kepada Tuhan dan Firman Tuhan  

Kita perlu taat kepada Tuhan dan Firman Tuhan sebagai otoritas tertinggi dalam 

hidup kita sebagai Tentara Allah (melakukan apa yang Dia suruh).  Firman Tuhan 

adalah kebenaran yang paling benar lebih dari kebenaran apaun.  Dalam segala hal 

pastikan apakah yang kita lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau.  Saat kita 

hidup dalam ketaatan kita akan melakukan apapun yang Tuhan mau tanpa ragu-

ragu.  

Saat kita hidup dalam ketaatan, kita menjadi seperti orang yang membangun 

rumah di atas batu (Matius 7:24).  Orang yang hidup di dalam ketaatan akan 

menjadi tentara Allah yang tidak tergoyahkan.  Bagaimana bentuk ketaatan kita 

kepada Tuhan? 

a. Taat Sekalipun Kita Tidak Merasa Nyaman dan Punya Pilihan Lain 

Supaya kita bisa mengembangkan hati yang taat ini, maka kita perlu belajar 

mengatakan “tidak” kepada keinginan daging kita dan mengatakan “ya” 

kepada keinginan roh. 

Pagi hari saat kita bangun tidur, kita tahu bahwa yang Bapa Surgawi mau 

adalah kita ambil waktu untuk bersekutu intim dengan Tuhan, berdoa, 

memuji, menyembah, membaca dan merenungkan Firman Tuhan.  Tentunya 

secara daging, lebih enak bagi kita untuk tidur satu jam lagi dibandingkan doa 

satu jam, akan tetapi kalau kita mau punya hati yang taat, maka kita harus 

berani berkata “tidak” pada kedagingan kita dan berkata “ya” pada Roh 

Kudus. 

Kalau ada orang yang menyakiti kita, menuduh kita yang tidak-tidak, 

memperlakukan kita dengan tidak baik, maka secara daging pastilah kita 

jengkel, kita marah, kita kecewa, dan kita mau membalas.  Tetapi mulai saat 

ini belajarlah tidak mengikuti kedagingan, sebaliknya mengikuti keinginan roh.  

Roh Kudus mau kita mengampuni, Roh Kudus mau kita menguasai emosi kita, 

Roh Kudus mau kita tetap bersikap, berkata, dan berbuat yang baik. 

b. Taat Sekalipun Kita Tidak Mengerti dan Tidak Setuju 

Jangan merasa lebih pandai dari Tuhan.  Biasanya kalau kita tidak setuju 

dengan Tuhan, kita berpikir bahwa pemikiran kita yang lebih benar daripada 

Tuhan.  Kuncinya adalah kerelaan hati.  Sekalipun belum bisa memahami 

mengapa harus melakukan sesuatu yang tidak masuk akal, milikilah kerelaan 



SOM 4 – Aku Pasti Berbuah 
 

 

8 

hati untuk taat. Sekalipun tidak setuju dengan perintah Tuhan untuk 

mengampuni orang itu, milikilah kerelaan hati. 

Kalau kita mau taat, sekalipun tidak setuju atau belum mengerti, maka pada 

akhirnya kesimpulan yang akan kita dapatkan adalah, “Ternyata Tuhan lebih 

pandai dari saya.” 

2. Taat kepada Otoritas yang Tuhan Tempatkan di atas Kita 

Apa kata Firman Tuhan tentang otoritas?  Semua otoritas berasal dari Allah (Roma 

13:2).  Otoritas adalah perlindungan yang Tuhan berikan kepada kita (Ibrani 

13:17). 

Allah mendelegasikan otoritas kepada manusia: 

• Di rumah: Orang tua 

• Di masyarakat: Pemerintah 

• Di kantor: atasan, kepala departemen 

• Di keluarga rohani: Gembala sidang, KKS,. 

a. Bagaimana Sikap Kita terhadap Otoritas?  

Tunduk dan taat (Ibrani 13:17).  Tunduk adalah sikap hati, sedangkan taat 

adalah tindakan (hanya kepada hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan). 

Akibat tidak tunduk dan taat 

1) Tidak ada perlindungan (Ibrani 13:17, Amsal 30:17) 

2) Tidak ada pertumbuhan (Lukas 2:51-52, Mazmur 68:7) 

3) Tidak ada iman yang kuat (Matius 8:5-10) 

4) Tidak ada tuntunan yang jelas. 

b. Bagaimana menghadapi Pemimpin yang Salah? 

1) Jangan memberontak (keluar dari otoritas). Contoh: Korah (Bilangan 16), 

Miriam dan Harun (Bilangan 12)  

2) Koreksi tetapi tetap tunduk. Contoh: Daud terhadap Saul. 

Bagaimana kalau pemimpin sudah dikoreksi tetapi tetap tidak berubah?  

Tetaplah tunduk dan taat. Karena lebih baik menderita karena kebenaran 

daripada memberontak (Matius 10:32-39, Kisah 4:19, Daniel 6:12-16) 

“TAMBAL Payungnya, bukan GANTI payungnya” 

Saat kita tunduk dan taat kepada otoritas, sebenarnya kita sedang tunduk dan 

taat kepada Tuhan.  Untuk taat itu dibutuhkan keberanian dan pengorbanan. 
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Berani untuk menginjil meski dianiaya, berani berpegang pada kebenaran 

meski menderita, berani untuk disalah mengerti, berani untuk memberikan 

yang terbaik dsb.  

Bukan orang yang mampu yang Tuhan cari dan hargai, tetapi orang yang mau!  

Taat bukan berbicara tentang mampu tidaknya, tetapi mau tidaknya melakukan 

perintah Tuhan.  Selain keberanian dan pengorbanan juga  dibutuhkan kesetiaan. 

Taat itu tidak hanya sekali dua kali, tetapi  sampai akhir seperti Tuhan Yesus. 

 


