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Rencana Pengajaran 
Deskripsi Pelajaran 

 

Pelajaran ini menjelaskan skema perjalanan rohani murid SOM sebagai langkah-

langkah agar gol SOM tercapai pada setiap murid. 

 

Tujuan Pelajaran 

 

1. Setiap murid sadar bahwa sebagai murid SOM ada langkah-langkah yang harus 

dijalani agar gol SOM tercapai dalam hidupnya. 

2. Setiap murid sadar bahwa Tuhan berkehendak atas kita untuk melakukan 

Firman Tuhan, bukan hanya mengerti. 

 

Metode Pengajaran 

 

1. Guru menyampaikan pengajaran 

2. Tanya jawab  

3. Melakukan aplikasi 

 

Materi Pelajaran 

 

1. SOM 1 

2. SOM 2 

3. SOM 3 

4. SOM 4 

5. SOM 5 

 

Pendalaman 

 

Murid menjawab pertanyaan tentang materi yang sudah dipelajari. 
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ekolah Orientasi Melayani (SOM) diselenggarakan oleh GBI Keluarga Allah agar 

setiap jemaat bertumbuh secara rohani melalui pengenalan yang benar tentang 

Allah lewat Firman-Nya.  Namun demikian pesan Tuhan Yesus dalam Amanat 

Agung bukan hanya sampai mengerti apa yang Tuhan ajarkan tetapi melakukan apa yang 

Tuhan ajarkan. 

Untuk memperlengkapi dan menuntun Saudara sampai kepada tujuan SOM, yaitu 

mencetak pekerja Kristus yang berbuah banyak bagi Kerajaan Allah, maka gereja kita telah 

membuat skema perjalanan SOM.  Tujuan dari skema ini adalah supaya Saudara tahu arah 

dan tujuan perjalanan SOM Saudara, dan Saudara menemukan bahwa langkah demi 

langkah Saudara terus bergerak mencapai tujuan.  Ikutilah dengan sungguh-sungguh skema 

perjalanan ini. 

A. SOM Kelas 1: Aku Pasti Selamat 

Kelas ini merupakan pengajaran dasar kekristenan yang membuat Saudara kuat di 

dalam Kristus.  Saudara akan memiliki keyakinan yang kuat kepada Yesus yang adalah 

satu-satunya Juruselamat.  Saudara dipimpin untuk tergabung dalam komunitas orang 

percaya dan berkomitmen untuk terlibat di dalamnya. Bahkan Saudara dikuatkan 

dengan pengajaran yang benar sehingga tidak mudah diombang-ambingkan rupa-rupa 

angin pengajaran.  Kelas ini dibagi dalam enam pertemuan, dan setiap pertemuan diisi 

dua sesi. 

B. SOM Kelas 2: Aku Pasti Berubah 

Kelas ini merupakan kelas yang menolong murid untuk mengalami transformasi 

kerohanian.  Kelas ini diselenggarakan dalam rangkaian Retreat Encounter, dimulai 

dari Pre-Encounter hingga pelaksanaan Retreat Encounter.  Melalui kelas ini Saudara 

akan ditolong untuk selalu memiliki kerinduan akan Allah, dibimbing oleh konselor 

untuk mengalami pemulihan dan kemerdekaan, serta dibimbing untuk mengalami 

penyertaan Roh Kudus sehingga hidup berkemenangan. 

Retreat adalah sebuah kegiatan rohani yang dilakukan dengan cara selama beberapa 

waktu menjauhkan diri dari kesibukan demi memfokuskan pada perkara rohani.  

Retreat Encounter adalah retreat yang bertujuan agar Saudara mengalami perjumpaan 

secara pribadi dengan Tuhan.  Dengan perjumpaan pribadi ini diharapkan Saudara 

mengalami perubahan dalam hidup.   
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Sebagian orang Kristen tidak bisa mengalami percepatan rohani karena ada belenggu 

atau beban masa lalu yang belum terselesaikan.  Karena itu retreat ini disertai kegiatan 

konseling.  Melalui konseling Saudara ditolong untuk terbuka kepada konselor, 

sehingga dampak dari pengalaman pahit masa lalu dan ikatan-ikatan yang 

membelenggu dapat terselesaikan melalui retreat ini.   

C. SOM Kelas 3: Aku Pasti Diberkati 

Kehidupan kekristenan bukan hanya mengenai surga atau kehidupan setelah kematian.  

Dalam kehidupan di dunia ini pun Tuhan menyediakan anugerah yang luar biasa, tetapi 

sayangnya sebagian oleh Kristen tidak menyadari hal ini sehingga selama hidup di dunia 

tidak menikmati berkat-berkat yang sebenarnya sudah disediakan Allah.  Karena itu 

melalui kelas ini murid SOM ditolong untuk memiliki cara pandang Alkitabiah 

mengenai keluarga, kesehatan, dan keuangan.  Tujuan kelas ini adalah agar setiap 

murid SOM mengalami transformasi kehidupan. 

Kelas ini diselenggarakan selama enam pertemuan, dan masing-masing pertemuan 

terdiri dari dari dua sesi.  Tetapi yang harus dilakukan oleh murid di kelas ini bukan 

hanya mendengarkan pengajaran di kelas, tetapi juga mengisi check list sebagai 

petunjuk apakah sudah mengalami transformasi atau belum. 

D. SOM Kelas 4: Aku Pasti Berbuah 

Kelas ini memiliki tujuan agar setiap murid dibangkitkan roh kepemimpinannya, 

sehingga ia bangkit menjadi pahlawan-pahlawan Allah yang siap berjuang bagi kerajaan 

Allah.  Penyelenggaraan kelas ini dalam bentuk kamp yang disebut Elite Soldier Boot 

Camp (ESBC).  ESBC adalah sebuah kegiatan yang memadukan sesi, permainan, dan 

berbagai aktivitas lainnya untuk memunculkan roh kepemimpinan dalam diri setiap 

murid.  Seperti halnya Retreat Encounter, ESBC juga didahului dengan Pre-ESBC. 

Diharapkan sepulang dari ESBC setiap murid SOM berkobar-kobar semangatnya 

untuk membawa jiwa bagi Tuhan. 

E. SOM Kelas 5: Aku Pemimpin yang Excellent 

Di kelas ini murid SOM ditolong untuk dapat membuka dan memimpin kelompok sel.  

Kelas ini berisi pelajaran dassar untuk membuka dan memulai kelompok sel.  

Diharapkan setelah menyelesaikan kelas ini murid SOM sudah bisa memimpin 

kelompok sel dengan baik. 
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F. Lulus SOM 

Dengan mengikuti Skema Perjalanan Murid SOM, maka pada saat lulus setiap murid 

SOM sudah menjalani hal-hal berikut: 

� Sudah dibaptis selam 

� Sudah menjadi anggota GBI KA 

� Sudah rutin ibadah raya 

� Sudah gabung kelompok sel 

� Sudah mengikuti Retreat 

Encounter 

� Sudah mengikuti sesi Transformasi 

Kehidupan 

� Sudah mengikuti ESBC 

� Sudah menjadi pelayan Tuhan 

� Sudah membuka kelompok sel 
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