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Rencana Pengajaran 
Deskripsi Pelajaran 

 

Pelajaran ini menjelaskan bahwa sebagai tentara Allah, setiap orang percaya perlu 

mendedikasikan hidup bagi Tuhan.  

 

Tujuan Pelajaran 

 

1. Setiap murid mengerti apa yang dimaksud dengan dedikassi hidup. 

2. Setiap murid dengan segenap hati mendedikasikan hidupnya untuk me-

nyelamatkan jiwa dan meelatih orang-orang yang diselamatkan untuk menjadi 

tentara Allah. 

 

Metode Pengajaran 

 

1. Ceramah 

2. Tanya jawab 

3. Melakukan aplikasi 

 

Materi Pelajaran 

 

1. Dedikasi hidup 

2. Aplikasi dedikasi hidup 

3. Kunci untuk menyelamatkan, memperahankan, dan melipatgandakan 

 

Pendalaman 

 

Melalui simulasi dan permainan dalam camp, murid dilatih untuk mendedikasikan 

hidupnya bagi Tuhan. 
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ita adalah manusia yang sudah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah.  

Hidup kita sudah bau dengan dosa, mata hati dan roh kita sudah buta, batin kita 

penuh dengan luka.  Tetapi Yesus, Panglima Besar kita, turun ke dunia.  Ia 

mencari kita yang hina ini, mengangkat, bahkan memulihkan kehidupan kita.  Itu adalah 

anugerah yang begitu besar. 

Sadarlah bahwa kita sudah diselamatkan.  Lalu, apa balas kita kepada Tuhan? Apakah 

setelah Yesus melakukan ini semua dalam hidup kita kita masih saja hidup untuk diri kita 

sendiri?  Atau sebaliknya apakah kita sungguh-sungguh mau mendedikasikan hidup kita 

untuk Tuhan?  Inilah saatnya kita berkata kepada Tuhan, “Tuhan, aku mau mendedikasikan 

hidupku untuk-Mu.” 

A. Dedikasi Hidup 

Dedikasi adalah pengorbanan tenaga, pikiran, dan waktu demi keberhasilan suatu 

usaha atau tujuan yang diharapkan.  Hal utama yang diharapkan dari seorang tentara 

adalah kemampuannya berjuang untuk mempertahankan dan merebut daerah yang 

diperjuangkan, menyelesaikan misi dengan berhasil dan tidak gagal.  Tanpa 

kemampuan seperti itu seorang tentara tidak ada artinya menjadi tentara.  

Oleh karena itu kita tentu tahu, pelatihan tentara itu sangat berat, mereka ditempa 

sedemikian rupa, baik fisik maupun mental.  Mereka mendedikasikan hidupnya tiap-

tiap hari untuk berlatih, karena ada hasil akhir yang harus dipastikan, bahwa tentara 

tersebut harus menang tidak boleh kalah, harus berhasil dan tidak boleh gagal.  

Begitu juga yang diharapkan dari seorang tentara Allah, kita harus memiliki 

kemampuan untuk merebut dan mempertahankan, menyelesaikan misi dengan 

berhasil dan tidak gagal.  

Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan.Tetapi jika aku harus hidup di 
dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. (Filipi 1: 21-22) 

Paulus sedang memberi contoh kepada kita bagaimana seharusnya seorang tentara 

Allah itu, tidak hanya berani mati bagi Kristus tetapi juga berani hidup bagi Kristus. 

Oleh pengurapan Roh Kudus, Paulus berkata, “Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, 

itu berarti bagiku bekerja memberi buah”.  Sebagai Tentara Allah Paulus sedang 

mendedikasikan hidupnya untuk bekerja memberi buah.  

Sangat menyedihkan ada banyak orang Kristen tidak berani hidup bagi Kristus, mereka 

lebih memilih hidup bagi dirinya sendiri.  Mereka sibuk memikirkan dan mengerjakan 

K 
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kepentingannya sendiri.  Tetapi bagi seorang tentara Allah, hidupnya adalah bagi 

Kristus, hidupnya untuk bekerja memberi buah bagi kerajaan Allah.   

Tentara Allah yang sedang mengikuti ESBC ini sepatutnya juga mendedikasikan 

hidupnya untuk bekerja memberi buah bagi kerajaan Allah. 

Bagi Tuhan Yesus panglima besar kita, tidak ada buah yang jauh lebih berharga dari 

buah jiwa-jiwa.  Kita bisa melakukan ini dan itu, kita bisa menghasilkan apapun, tetapi 

bagi Tuhan Yesus, jiwa-jiwa itu adalah misi yang utama.  

Seorang tentara Allah harus merebut jiwa-jiwa dan mempertahankan jiwa-jiwa, 

tentara Allah harus mendedikasikan hidupnya untuk menghasilkan buah jiwa-jiwa bagi 

panglima besar-Nya, Yesus Kristus Tuhan.  Tuhan Yesus tidak mau kita menjadi 

Tentara Allah yang “mandul” akan jiwa-jiwa, hanya sibuk di gereja tetapi tidak 

menghasilkan buah yang utama bagi kerajaan Allah.   

Ada banyak anak Tuhan yang kelihatan begitu sibuk di gereja, pelayanannya banyak, 

setiap hari kelihatan di gereja, kelihatan begitu aktif dalam acara ini dan itu, tetapi 

ternyata hidupnya belum menghasilkan buah jiwa-jiwa untuk Tuhan.  Jangan sampai 

kita hanya kelihatan sibuk, jangan hanya kelihatan aktif di mata manusia, tetapi kita 

semua harus produktif di mata Tuhan. 

B. Aplikasi Dedikasi Hidup 

Pertanyaannya, bagaimana seorang Tentara Allah bisa mendedikasikan hidupnya untuk 

menghasilkan buah jwa-jiwa yang banyak?  Ada tiga tahap yang harus dilakukan! 

1. Tahap Merebut 

Tentara Allah harus sehati sepikir dengan Panglimanya.  Seorang tentara akan 

menyelesaikan misi dengan yang terbaik bila ia mengerti dan memahami keinginan 

panglimanya.  Tentara tersebut harus sehati sepikir dengan panglimanya sehingga 

tidak ada yang terlewat atau yang tidak tepat.  Jangan sampai panglima ingin 

bergerak ke kanan, malah tentaranya sibuk berlari ke kiri. 

Begitu juga seorang tentara Allah, kita harus sehati dan sepikir dengan Panglima 

Besar kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan.  Jangan sampai kita menjadi tentara yang 

tidak tahu keinginan Panglima Besar kita.  Ketika bisa sehati sepikir dengan 

Panglima kita, memiliki hati dan pikiran seperti Panglima kita, maka kita sebagai 

tentara Allah akan berjuang tepat seperti keinginan Tuhan Yesus, Panglima Besar 

kita, yaitu Tuhan Yesus. 

"Atau perempuan manakah yang mempunyai sepuluh dirham, dan jika ia kehilangan satu di 
antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat 
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sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-
sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata: Bersukacitalah bersama-sama dengan 
aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu: Demikian 
juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang 
bertobat." (Lukas 15:8-10) 

Sehati sepikir dengan Tuhan Yesus, itu berarti tentara Allah memiliki hati yang 

berbelas kasihan untuk Jiwa-jiwa, pikirannya adalah fokus kepada jiwa-jiwa. 

Tentara Allah yang sehati sepikir, akan memperjuangkan jiwa-jiwa diselamatkan, 

apapun risikonya, berapapun harganya, dedikasi hidupnya adalah untuk jiwa-jiwa. 

Sama seperti yang dilakukan perempuan dalam perumpamaan tadi, seorang 

tentara Allah harus mulai menyalakan pelita, itu berarti harus menjadi terang buat 

lingkungannya, berapapun harga yang harus dibayar harus jadi terang.  Jadi terang 

di keluarga, jadi terang di tempat kerja, jadi terang di sekolah dan di kampus, jadi 

terang di lingkungan tempat tinggal, jadi terang di mana pun berada. 

Kemudian perempuan tersebut menyapu serta mencarinya dengan cermat sampai 

menemukannya.  Tentara Allah harus menyelamatkan jiwa, bergerak menginjil, 

mulutnya tidak boleh berhenti menceritakan kebaikan Tuhan Yesus, tangan dan 

kakinya tidak boleh berhenti bergerak melayani jiwa-jiwa, sampai jiwa-jiwa 

tersebut diselamatkan. 

Sekarang tentara Allah di tempat ini, tentukan target: keluarga, teman, pimpinan, 

bawahan, dosen, bahkan mungkin musuh, orang yang membenci.  Tentukan 

targetmu, lalu bergerak jadi jawaban bagi mereka, menjangkau mereka dengan 

cermat sampai mereka diselamatkan. 

Sampai menemukan, artinya kita tidak mudah menyerah.  Tentara adalah pribadi 

yang kuat, ia tidak mudah menyerah.  Kalau satu pintu tertutup, maka ia akan 

berusaha mencari pintu yang lain.  Tentara tidak mudah putus asa, kehilangan 

harapan, atau patah semangat.  Tentara akan terus mencoba cara yang lain jika 

satu cara gagal. Sampai kapan?  Sampai berhasil! 

Demikian pula saat kita menyelamatkan jiwa.  Mungkin saat pertama mengajak 

teman kita ke gereja kita ditolak, tetapi jangan menyerah. Coba lagi, doakan lagi, 

bangun hubungan lagi.  Kalau mengajak keluarga kita untuk lebih mengenal Tuhan 

tetapi keluarga kita justru menganggap kita aneh, fanatik, dll, jangan mudah 

menyerah, jangan berhenti.  Karena jika kita berhenti maka jiwa-jiwa akan binasa 

dan itu artinya kita gagal sebagai tentara Allah!   
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Kisah Penyelamatan John Harper 

Ada seorang penumpak kapal Titanic asal Scotlandia, namanya John Harper.  Ia naik 

Titanic bersama putrinya yang berumur enam tahun, Nana.  Ia berencana pergi ke 

Moody Memorial Church di Chicago, tempat ia diundang untuk memberitakan Injil 

selama tiga bulan. 

Ketika kapal itu menghantam gunung es dan mulai tenggelam, Harper memastikan 

putrinya ditempatkan ke salah satu sekoci.  Sekalipun ia tidak jadi menginjil di 

Chicago, di samudera Atlantik ini ia menjalankan penginjilan terakhirnya di usianya 

yang masih terbilang muda. 

Air yang dingin dan beku mulai masuk ke dalam kapal, Harper berteriak, “Biarkan 

perempuan, anak-anak dan yang belum diselamatkan masuk ke dalam sekoci.” 

Korban melaporkan bahwa Harper melepaskan jaket penyelamatnya sendiri dan 

memberikannya kepada orang lain. “Jangan khawatir tentang saya,” ia berkata, “Aku 

tidak akan turun, aku naik!” 

Ketika kapal mulai tenggelam dan lebih dari 1.500 penumpang melompat atau 

terjatuh ke dalam air dingin, Harper terlihat berenang dari satu penumpang ke 

penumpang yang lain, memohon mereka untuk menerima Kristus.  

Sampailah Harper kepada seorang pemuda, pemuda ini telah naik ke atas sepotong 

puing.  Harper, yang berjuang dalam air di dekatnya, berteriak, “Apakah Anda sudah 

diselamatkan?” “Tidak.” Jawab pemuda itu.  Harper berkata, “Percayalah kepada 

Tuhan Yesus dan engkau akan diselamatkan.”  Pemuda itu tidak menjawab dan 

sesaat kemudian ombak memisahkan mereka. 

Beberapa menit kemudian arus membawa kedua orang itu kembali.  Sekali lagi 

Harper bertanya, “Apakah Anda sudah diselamatkan?” sekali lagi jawabannya adalah 

“Tidak.” Dengan nafas sekarat Harper berteriak, “Percayalah kepada Tuhan Yesus 

Kristus dan engkau akan diselamatkan.” Lalu Harper tenggelam di bawah ombak. 

Empat tahun kemudian, pada pertemuan korban Titanic di Ontorio, Kanada, pemuda 

ini sambil menangis memberikan kesaksiannya dan menceritakan bagaimana John 

Harper telah membawanya kepada Tuhan. 

Kita hidup di dunia ini bukan sekadar bertahan hidup.  Kesempatan harus 

dipergunakan sebaik-baiknya.  Harper telah mendedikasikan hidupnya sampai 

akhir hayat. Ia tidak mementingkan diri sendiri, sebagai tentara Allah ia berjuang 

bagi kerajaan Allah sampai titik darah terakhir. 
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2. Tahap Mempertahankan 

Tentara Allah Harus membuat “Kamp Penyelamatan” Jiwa-jiwa.   

Dalam misi penyelamatan biasanya tentara menemukan orang yang diselamatkan 

ada yang kelaparan, sakit, terluka, ketakutan dan lain-lain.  Tentara akan 

membawa orang-orang tersebut ke Kamp Penyelamatan, untuk diberikan 

makanan,dirawat, dan diobati. 

Begitu juga seharusnya Tentara Allah, setelah kita berhasil menyelamatkan jiwa, 

maka seharusnya kita membawa jiwa tersebut masuk ke dalam “kamp 

penyelamatan”, untuk dirawat, dilayani dan dikuatkan.  Buat apa kita jago 

menyelamatkan namun kita tidak bisa mempertahankan!  Karena jika kita tidak 

bisa mempertahankan, maka sia-sialah sesuatu yang sudah kita dapatkan. 

Banyak orang bisa merebut tetapi tidak bisa mempertahankan?  Banyak atlet bisa 

merebut posisi pertama, tetapi jarang ada yang benar-benar bisa 

mempertahankan posisi pertama itu sampai akhir.  Oleh karena itu sangat penting 

untuk mempertahankan. 

Pertahankan prestasi studi kita!  Pertahankan pernikahan kita!  Pertahankan rasa 

cinta mula-mula kita kepada Tuhan! 

Demikian pula dengan mempertahankan jiwa-jiwa yang sudah kita selamatkan.  

Kelompok sel adalah “kamp penyelamatan” yang efektif untuk merawat jiwa-jiwa 

yang sudah diselamatkan tersebut, oleh karena itu setiap tentara Allah harus 

memiliki kelompok sel, sehingga setelah menyelamatkan jiwa-jiwa, bisa 

merawat, melayani dan menguatkan di dalam kelompok sel. Dengan kata lain 

seluruh tentara Allah wajib jadi Ketua Kelompok Sel. Inilah yang membuat  

buah kita menjadi tinggal tetap! 

Jika jiwa-jiwa itu tidak masuk dalam kamp penyelamatan kelompok sel ini, mereka 

akan begitu mudahnya kembali terhilang dan kembali dalam kehidupan lama 

mereka.  Buat apa kita susah-susah mencari dan menyelamatkan jika kita tidak 

bisa mempertahankannya? 

Kalau Saudara berkata, “Aku tidak bisa”, maka Tuhan akan memampukannya! 

Setiap kita pasti bisa jadi pemimpin!  Kalau Saudara berkata, “Aku sibuk”, 

Saudara hanya perlu mengatur waktu, karena sebenarnya Saudara punya waktu.  

Ingat: Tentara Allah hidup bagi Kristus, bukan bagi dirinya sendiri.  

Tetapi Yesus berkata: "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang, 
tidak layak untuk Kerajaan Allah. (Lukas 9:62) 
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3. Tahap Melipatgandakan 

Tentara Allah harus melatih jiwa-jiwa di dalam kamp penyelamatan untuk menjadi 

tentara Allah juga.  Dalam darurat perang, tentara akan melatih orang-orang 

dalam kamp penyelamatannya untuk bisa bertahan dari musuh.  Bahkan orang-

orang yang dirasa kuat tidak hanya dilatih tetapi juga dipersenjatai untuk ikut 

masuk dalam perjuangan. 

Begitu juga tentara Allah, jiwa-jiwa yang ada di dalam kelompok selnya harus 

dilatih dan dimuridkan, harus dijadikan orang-orang kuat, agar bisa membantu 

menyelamatkan jiwa, dan akhirnya terjadi pelipatgandaan jiwa-jiwa yang 

diselamatkan. 

Inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud: Isybaal, orang Hakhmoni, kepala triwira; 
ia mengayunkan tombaknya melawan delapan ratus orang yang tertikam mati dalam satu 
pertempuran. Dan sesudah dia, Eleazar anak Dodo, anak seorang Ahohi; ia termasuk ketiga 
pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud, ketika mereka mengolok-olok orang Filistin, yang 
telah berkumpul di sana untuk berperang, padahal orang-orang Israel telah mengundurkan 
diri. Tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu 
dan tinggal melekat pada pedangnya. TUHAN memberikan pada hari itu kemenangan yang 
besar. Rakyat datang kembali mengikuti dia, hanya untuk merampas. Sesudah dia, Sama, 
anak Age, orang Harari. Ketika orang Filistin berkumpul di Lehi -- di sana ada sebidang 
tanah ladang penuh kacang merah -- dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang 
Filistin, maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu, ia dapat mempertahankannya dan 
memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan TUHAN kemenangan yang besar. 
(2 Samuel 23:8-12). 

Daud adalah pahlawan, ia adalah tentara Allah.  Tetapi perhatikan baik-baik, ia 

tidak hanya jago bertempur, tetapi ia juga memultiplikasikan pahlawan, 

memultiplikasikan tentara Allah. 

Apa yang telah engkau dengar dari padaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu 
kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. 
(2 Timotius 2:2) 

Ayat tersebut memberikan contoh pelipatgandaan yang dilakukan oleh Paulus.  

Paulus memuridkan Timotius, Timotius memuridkan pengajar-pengajar yang 

cakap mengajar, lalu pengajar-pengajar itu memuridkan orang lain juga.  

Tentara Allah harus menjadi pemimpin kelompok sel, tetapi tidak hanya sekadar 

memimpin, ia harus bisa melahirkan pemimpin.  Kita semua bisa menjadi 

pemimpin yang melahirkan pemimpin.  Kita adalah tentara yang akan melahirkan 

dan melatih tentara.  Kita adalah pahlawan yang akan menghasilkan pahlawan. 
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C. Kunci untuk Menyelamatkan, Mempertahankan, dan 

Melipatgandakan 

Dedikasi hidup tentara Allah adalah bekerja memberi buah bagi Kristus, bukan hanya 

buah yang biasa, tetapi buah yang utama, yaitu jiwa-jiwa.  Pertanyaannya, bagaimana 

kunci untuk bisa menyelamatkan, mempertahankan, dan melipatgandakan? 

1. Kasih 

Hanya kasihlah yang membuat kita berani untuk menyelamatkan jiwa.  Bukan 

kasih manusia tetapi kasih Allah.  Ingatlah Yohanes 3:16.  Kasihlah yang 

membuat Yesus mau dan rela turun ke dunia.  Karena kasihlah Yesus rela 

menderita untuk menyelamatkan kita.  Karena kasih Yesus lebih rela untuk 

membiarkan dua ribu ekor babi mati agar satu jiwa bisa diselamatkan.   

Kasih akan membuat kita rela membayar berapapun harga untuk menyelamatkan 

jiwa-jiwa.  Oleh karena itu mintalah agar kasih Allah memenuhi hidup kita dan 

memampukan kita untuk berani membayar harga untuk menyelamatkan teman, 

sahabat, keluarga, tetangga, dll. 

2. Optimisme 

Berapa banyak orang gagal menyelamatkan jiwa karena mereka terlalu pesimis, 

terlalu mudah untuk menyerah.  Mereka merasa orang tersebut sudah tidak 

mungkin bisa berubah, mustahil mau kita ajak ke gereja, tidak mungkin bisa 

bertobat, dll. 

Kita harus tahu akibat jika kita pesimis.  Jika kita pesimis dan berhenti berjuang 

maka jiwa-jiwa akan sungguh-sungguh binasa.  Optimislah demi jiwa-jiwa.  

Saat kita punya kasih dan optimisme, serta terus berjuang sampai mereka benar-benar 

diselamatkan, maka jiwa-jiwa akan benar-benar terselamatkan.  

Di surga Tuhan dan malaikat-malaikat sudah menunggu agar ada jiwa-jiwa 

diselamatkan dan mereka telah mempersiapkan pesta sukacita yang sangat dahsyat.  

Siap-siap bersukacita ketika keluarga, teman, dan orang-orang di sekitar kita 

diselamatkan. 

 


