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Rencana Pengajaran 
Deskripsi Pelajaran 

 

Pelajaran ini menjelaskan Keluarga Allah sebagai gereja sel global, meliputi 

kepemilikan, sejarahnya, kepemimpinan, visi, misi, dan prinsipnya, serta 

kegerakannya. 

 

Tujuan Pelajaran 

 

1. Setiap murid mengerti bahwa Tuhan Yesuslah yang membangun dan yang 

memiliki Keluarga Allah. 

2. Setiap murid memahami visi, misi, dan prinsip Keluarga Allah. 

3. Setiap murid mau bergerak bersama dalam kesatuan vis, misi, dan prinsip. 

 

Metode Pengajaran 

 

1. Ceramah 

2. Tanya jawab 

3. Melakukan aplikasi  

 

Materi Pelajaran 

 

1. Milik siapakah Keluarga Allah? 

2. Sejarah Keluarga Allah 

3. Gembala sidang Keluarga Allah 

4. Visi, misi, dan prinsip Keluarga Allah 

5. Keluarga Allah terus bergerak  

 

Pendalaman 

 

Murid menjawab pertanyaan tentang materi yang sudah dipelajari. 
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alam pelajaran sebelumnya, kita telah memahami adanya gereja universal dan 

gereja lokal.  Melalui pelajaran kali ini, kita akan mempelajari secara khusus 

mengenai gereja lokal di mana kita ditempatkan Tuhan untuk mengembangkan 

tanggung jawab, yaitu Keluarga Allah. 

A. Milik Siapakah Keluarga Allah? 

Keluarga Allah dibangun oleh Tuhan Yesus dan 

milik Tuhan Yesus.  Keluarga Allah bukan milik 

gembala sidang, atau salah satu jemaat, atau pihak-

pihak tertentu.  Keluarga Allah adalah milik Tuhan, 

insiatif dari Tuhan, dan dibangun oleh Tuhan 

Yesus sendiri.  Oleh karena itu, segala sesuatu 

yang dilakukan di Keluarga Allah harus diawali dari 

Tuhan, dijalankan dengan pimpinan Tuhan, dan 

untuk Tuhan. 

B. Sejarah Keluarga Allah 

Pada bulan September 1988 Bpk. Obaja Tanto Setiawan, seorang pengusaha tekstil 

yang sukses, dipanggil oleh Tuhan untuk melayani dengan membentuk sebuah 

Persekutuan Doa.  Namun panggilan itu ditolaknya karena ia merasa takut dan belum 

pernah melayani Persekutuan Doa.  Akhirnya pada bulan Desember 1988 Bpk. Obaja 

menanggapi dan menerima panggilan itu.  Ia memulai Persekutuan Doa di rumahnya 

yang hanya dihadiri tujuh orang.  Persekutuan Doa tersebut berkembang pesat dan 

sejak 17 Januari 1989 bertempat di Jl. Slamet Riyadi, Solo. 

Setelah melalui pergumulan, pada tanggal 10  September 1989 berdirilah GBI Keluarga 

Allah untuk dapat menggembalakan jiwa-jiwa dengan lebih baik. 

C. Gembala Sidang Keluarga Allah 

Pada bulan Oktober 1989 Bpk. Obaja Tanto Setiawan ditetapkan sebagai gembala 

sidang.  Bpk. Obaja tidak pernah memiliki tujuan atau keinginan untuk menjadi seorang 

gembala sidang, sehingga saat Tuhan berbicara dalam hidupnya, secara daging beliau 

merasa tidak mau dan ingin menolak.   

D 
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Namun Tuhan tetap menghendaki Bpk. Obaja untuk menjadi gembala sidang.  Berkali-

kali beliau berusaha mencari pendeta yang lebih senior untuk menggantikan dirinya 

menggembalakan Keluarga Allah, tetapi selalu tidak bisa berhasil dengan baik.  Sampai 

pada suatu hari Tuhan berkata dalam hati beliau, bahwa siapapun orangnya kalau 

Tuhan tidak memilihnya untuk menggembalakan Keluarga Allah, maka tidak akan bisa 

berhasil.  

Keluarga Allah adalah milik Tuhan dan merupakan hak Tuhan untuk menentukan siapa 

yang akan memimpin dan menggembalakan jemaat di Keluarga Allah.   

Tuhan berkata lagi kepada beliau, bahwa kalau Tuhan sudah memilih maka Tuhan juga 

yang akan memberi kemampuan. Tuhan juga mengingatkan, dahulu Bpk. Obaja adalah 

seorang pemuda yang tidak mempunyai masa depan, hidupnya hancur dan jika tidak 

ditolong oleh Tuhan tidak akan bisa mengalami keberhasilan.  Kalau beliau menolak 

panggilan Tuhan berarti beliau adalah seorang yang tidak tahu membalas budi.  Dari 

beberapa peneguhan dari Tuhan itulah akhirnya Bpk. Obaja mengambil keputusan 

untuk menggembalakan Keluarga Allah.   

D. Visi, Misi, dan Prinsip Keluarga Allah 

Setiap jemaat harus mengerti visi, misi, dan prinsip (VMP) Keluarga Allah. Sebab kalau 

mereka tidak mengerti mereka tidak akan bisa bergerak.  Setiap pelayan Tuhan harus 

sepakat dengan VMP Keluarga Allah supaya kita bisa melayani dengan kesehatian dan 

bisa mempersembahkan pelayanan yang terbaik kepada Tuhan. Kalau kita tidak 

sepakat, kita tidak mungkin bisa melayani di gereja kita dengan baik dan akan terjadi 

benturan-benturan. 

Setiap pelayan Tuhan yang melayani di Keluarga Allah harus menyamakan diri dengan 

visi-misi-prinsip yang sudah Tuhan berikan kepada Keluarga Allah.  Setiap orang bisa 

saja memiliki visi, misi, dan prinsip-prinsip yang berbeda, itu wajar.  Tetapi kalau kita 

mau bergandengan tangan, mengerjakan bersama-sama, berjalan bersama-sama, 

berjuang bersama-sama, kita harus mau menyamakan visi-misi-prinsip kita dengan visi-

misi-prinsip yang Tuhan berikan dalam gereja kita. 

1. Visi Keluarga Allah 

Visi adalah tujuan yang akan dicapai.  Visi Keluarga 

Allah adalah “Selamatkan Jiwa Berapapun 

Harganya”.  Jadi, visi atau tujuan utama Keluarga 

Allah adalah menyelamatkan sebanyak mungkin 

jiwa, berapapun harganya.  Visi menyelamatkan jiwa 
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ini adalah visi utama Tuhan Yesus datang ke dunia. Lukas 19:10 mengatakan, 

“Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang”.   

Kalau kita perhatikan, segala sesuatu yang dilakukan Tuhan Yesus, hanya memiliki 

satu tujuan yaitu untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang.  Yesus adalah Allah 

sendiri yang rela turun ke dunia dalam rupa manusia, hanya dengan satu tujuan 

supaya bisa menyelamatkan manusia.  Bahkan Tuhan Yesus rela dilahirkan dalam 

sebuah kandang yang hina dengan tujuan supaya Ia bisa menjangkau berbagai 

kalangan manusia.  Selama 3½ tahun Tuhan Yesus berjalan keliling dan 

memberitakan Injil supaya banyak orang bertobat dan bisa diselamatkan.  Tuhan 

Yesus mengajar, memuridkan dan melatih murid-murid-Nya supaya mereka juga 

akhirnya bisa diutus untuk pergi menyelamatkan jiwa.   

Tuhan Yesus rela disiksa dan disalibkan, hanya dengan satu tujuan supaya manusia 

mendapat pengampunan dan diselamatkan.  Dalam membangun gereja-Nya, Tuhan 

Yesus mempunyai tujuan supaya gereja melanjutkan visi Tuhan Yesus sehingga 

sepanjang zaman banyak jiwa bisa diselamatkan.  

Segala sesuatu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus senantiasa hanya bertujuan untuk 

menyelamatkan jiwa-jiwa.  Tujuan Tuhan Yesus itu kita adopsi dan menjadi tujuan 

utama di dalam gereja kita.  Kita menyadari bahwa Keluarga Allah dibangun untuk 

melanjutkan visi dari Tuhan Yesus ini, yaitu menyelamatkan jiwa yang terhilang.  

Jika kita tidak berfokus pada menyelamatkan jiwa, maka tidak sesuai dengan hati 

Tuhan Yesus dan akhirnya tidak akan mengalami pertumbuhan yang pesat.  Maka 

apapun yang kita lakukan di Keluarga Allah, juga memiliki satu tujuan yaitu untuk 

menyelamatkan jiwa-jiwa. Kegiatan-kegiatan, program-program, serta keputusan-

keputusan yang ada di gereja kita semuanya hanya bertujuan untuk menyelamatkan 

jiwa-jiwa.  

2. Misi Keluarga Allah 

Misi adalah langkah-langkah untuk mencapai visi.  Untuk mencapai visi yang Tuhan 

berikan kepada Keluarga Allah, maka gereja kita memiliki 4 langkah berikut: 

a. Menyelamatkan  

Supaya Keluarga Allah bisa menyelamatkan jiwa, maka ada gerakan-gerakan 

untuk menyelamatkan jiwa di dalam gereja kita.  Keluarga Allah 

menyelamatkan jiwa melalui pelayanan setiap departemen, kelompok sel, 

ibadah raya, KKR, dan perayaan-perayaan.  Semua kegiatan yang dilakukan 

bertujuan untuk menyelamatkan jiwa. Bahkan setiap pelayan Tuhan dan 

jemaat juga digerakkan, dimotivasi serta terus diingatkan untuk 
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menyelamatkan jiwa di tempat mereka masing-masing dengan slogan 

“Pekerjaanku adalah Pelayananku.” 

b. Menggabungkan  

Jiwa baru yang baru diselamatkan diibaratkan seperti seorang bayi yang baru 

lahir, harus ada keluarga yang merawat, memelihara dan mengasuhnya 

sehingga ia bisa bertumbuh dengan baik.  Demikian juga dengan setiap orang 

yang sudah diselamatkan harus digabungkan ke dalam gereja lokal.  Keluarga 

Allah melakukan gerakan-gerakan untuk menggabungkan sampai jiwa baru 

dibaptis, menjadi anggota jemaat Keluarga Allah, rutin mengikuti ibadah 

minggu dan kelompok sel. 

c. Memuridkan  

Setelah jemaat bergabung dengan baik di gereja lokal, maka perlu ada 

langkah-langkah pemuridan yang nyata agar jemaat dilatih, diajar dan dididik 

untuk bisa melayani.  Pemuridan ini dilakukan melalui sekolah orientasi 

melayani (SOM), di kelompok sel masing-masing dan departemen-

departemen pelengkap sesuai dengan bidang pelayanan masing-masing.  

Keluarga Allah rindu bukan hanya menyelamatkan jiwa lalu memelihara 

dengan baik, tetapi juga rindu supaya setiap jemaat bisa menjadi anak-anak 

Tuhan yang berhasil. 

d. Mengutus  

Di Keluarga Allah, setiap jemaat yang sudah dilatih dan dimuridkan dengan 

baik, harus diutus untuk melayani Tuhan.  Seperti orang tua yang baik yang 

tidak akan pernah mengizinkan anaknya yang sudah disekolahkan dengan 

biaya yang mahal akhirnya hanya menjadi seorang pengangguran saja, 

demikian juga gereja kita juga tidak menghendaki jemaat yang sudah dilatih 

akhirnya tidak melakukan apa-apa dan tidak berguna bagi pekerjaan Tuhan.  

Setiap jemaat yang sudah dilatih dan dimuridkan dengan baik harus diutus 

untuk menyelamatkan jiwa. 

Empat hal ini adalah apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam pelayanan-Nya 

selama di dunia.  Setelah Tuhan Yesus menyelamatkan, Tuhan Yesus 

menggabungkan orang-orang yang sudah diselamatkan menjadi murid-murid-Nya, 

lalu mereka dimuridkan dan dilatih, setelah itu mereka diutus untuk pergi dan 

menjadikan semua bangsa sebagai murid  Tuhan (Matius 28:19-20).  Empat hal ini 

juga dilakukan di gereja kita dan dilakukan secara berkesinambungan serta menjadi 

poros sehingga terjadi roda kegerakan yang terus-menerus di dalam gereja kita.   
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3. Prinsip Keluarga Allah 

Prinsip adalah filosofi atau ketetapan-ketetapan untuk mencapai visi, GBI Keluarga 

Allah mempunyai 12 prinsip: 

a. Menomorsatukan Tuhan dalam segala hal 

Tuhan adalah yang pertama dan utama dalam segala sesuatu.  Tuhanlah yang 

menciptakan dunia dan segala isinya, Tuhanlah yang menjadikan yang tidak ada 

menjadi ada, Tuhanlah sumber segala sesuatu, maka Tuhan harus 

dinomorsatukan. 

b. Mempercayai Alkitab adalah Firman Tuhan dan dasar kebenaran 

Firman Tuhan adalah sumber kebenaran yang sejati. Firman Tuhan lebih benar 

daripada pikiran kita, lebih benar daripada pendapat orang lain, lebih benar 

daripada perkataan orang sepandai apapun.  Maka, Keluarga Allah 

mempercayai Alkitab sebagai perkataan Tuhan sendiri. 

c. Melayani dengan pimpinan dan kuasa Roh Kudus 

Dengan pimpinan Tuhan kita bisa melangkah dengan benar menuju kepada visi 

Allah dan dengan kuasa Roh Kudus kita bisa melakukan serta mengalami 

mujizat-mujizat yang besar.  anpa pimpinan dari Tuhan kita tidak akan mengerti 

visi apa yang Tuhan berikan kepada kita serta bagaimana cara mencapainya, 

dan tanpa kuasa Roh Kudus kita tidak akan berhasil mencapai visi yang Tuhan 

berikan kepada gereja kita. 

d. Menjadi dan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan 

Tuhan senantiasa ingin kita menjadi dan mempersembahkan yang terbaik bagi 

Tuhan.  Tuhan juga ingin gereja kita menjadi pioner di dalam kegerakan Allah.  

Untuk menjadi yang terbaik maka kita harus senantiasa berusaha 

mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan: mempersembahkan waktu, 

tenaga, talenta, harta, pelayanan yang terbaik bagi Tuhan. 

e. Struktur dalam Gereja Tuhan adalah teokrasi 

Struktur yang diajarkan di dalam Firman Tuhan adalah struktur teokrasi. 

“Teos” artinya adalah Tuhan, dalam struktur teokrasi Tuhan adalah yang utama 

dan pertama, Tuhanlah yang menjadi pemimpin tertinggi dalam gereja. 

Tuhanlah yang berhak untuk menempatkan setiap orang pada posisi atau 

bagiannya masing-masing.  Maka struktur di dalam Keluarga Allah adalah 

teokrasi, sesuai dengan struktur yang diajarkan oleh Firman Tuhan. 
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f. Membangun gereja sel global bertumbuh tanpa batas 

Allah kita adalah Allah yang tidak terbatas, maka Tuhan 

ingin gereja-Nya mengalami pertumbuhan yang tanpa 

batas.  Keluarga Allah memiliki gol untuk terus 

bertumbuh tanpa batas, dalam jumlah jiwa yang 

diselamatkan, dalam besarnya jangkauan pelayanan yang 

dibuka, dll.  Kita tidak boleh berhenti atau merasa puas 

dengan apa yang sudah berhasil dicapai, tetapi kita 

harus terus membangun Kerajaan Allah di muka bumi 

ini sampai seluruh bumi dipenuhi dengan kemuliaan 

Tuhan.  

g. Menjaga keseimbangan 

Firman Tuhan mengajarkan supaya kita senantiasa menjaga keseimbangan 

sehingga setiap pelayanan kita bisa berjalan dengan baik.  Keluarga Allah 

senantiasa menjaga keseimbangan dalam segala hal: dalam hal karunia dan 

karakter, doa dan usaha, Firman dan Roh, kualitas dan kuantitas, roh bapa dan 

roh anak, dll.  Sebab jika tidak seimbang maka akan menimbulkan dampak yang 

tidak baik.  Tetapi kalau kita senantiasa menjaga keseimbangan, maka akan 

seperti sepasang sayap rajawali yang akan membawa gereja kita naik terbang 

tinggi untuk mencapai visi Allah. 

h. Membangun hubungan kekeluargaan 

Salah satu nama yang Tuhan berikan untuk gereja-Nya adalah Keluarga Allah, 

maka gereja harus dibangun dalam hubungan seperti sebuah keluarga rohani.  

Keluarga Allah membangun hubungan kekeluargaan antar hamba-hamba 

Tuhan, pelayan Tuhan serta jemaat dengan mengembangkan hubungan bapa 

dan anak rohani.  Setiap permasalahan yang terjadi dibicarakan dan diselesaikan 

dengan baik dalam suasana kekeluargaan.  Hubungan kekeluargaan menjadi 

perekat yang mempersatukan di dalam gereja. 

i. Melayani dengan karakter ilahi dan roh yang menyala-nyala 

Di Keluarga Allah setiap pelayan Tuhan harus melayani dengan karakter ilahi 

dan roh yang menyala-nyala, sehingga senantiasa ada keseimbangan antara 

karakter yang baik dengan semangat yang menyala-nyala dalam melayani 

Tuhan.  Karakter seringkali disebut dengan integritas atau buah roh, itu 

merupakan fondasi yang sangat penting dalam hidup kita.  Namun, karakter 

harus diimbangi dengan semangat yang menyala-nyala.  Kalau seseorang hanya 
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memiliki hati yang baik atau tulus saja namun semangatnya padam, maka akan 

menjadi percuma karena tidak melakukan apa-apa untuk pekerjaan Tuhan.  

Setiap pelayan Tuhan dan jemaat harus terbakar semangatnya dan bergerak 

untuk melayani Tuhan dengan disertai karakter yang baik. 

j. Setiap jemaat adalah pekerja Kristus 

Tuhan memanggil setiap orang percaya untuk menjadi garam, terang dan 

selamatkan jiwa di mana pun berada.  Maka, Keluarga Allah menerapkan 

prinsip bahwa setiap jemaat adalah pekerja Kristus.  Tidak ada istilah jemaat 

pasif atau kaum awam, karena semua jemaat adalah pekerja Kristus yang 

melayani sesuai dengan karunia dan talenta yang Tuhan berikan. 

k. Fokus pada hasil bukan kegiatan atau posisi 

Setiap pelayan Tuhan harus memiliki gol yang jelas untuk setiap kegiatan dan 

pelayanan, jika tidak, maka akan berputar-putar pada rutinitas atau kegiatan 

yang kurang bermanfaat.  Demikian pula jika fokus hanya pada posisi, maka 

yang akan terjadi adalah saling jegal demi mendapatkan jabatan tertentu. 

l. Keluarga Allah adalah satu gereja dengan banyak tempat ibadah 

Keluarga Allah memiliki satu gembala sidang, dan yang ada di setiap kota adalah 

staf gembala lokal. 

E. Keluarga Allah Terus Bergerak 

1. Kegerakan Tahap Pertama 

Selama dua puluh tahun Keluarga Allah telah berkembang menjadi gereja yang 

berdampak bagi kota Solo dan sekitarnya.  Tuhan memakai gereja kita untuk 

mengembangkan berbagai pelayanan sehingga banyak orang yang dijangkau dan 

diselamatkan.   

Ibadah yang antusias telah membuat orang datang untuk mencari hadirat Tuhan.  

Kelompok sel berkembang dan menjangkau banyak jiwa untuk diselamatkan.  

Pelayanan sosial (anak asuh, pasar murah) telah menjadi berkat bagi jemaat 

maupun masyarakat.  Pelatihan keterampilan (El-Shaddai Training Center) menjadi 

sarana untuk pemberdayaan jemaat.  Pendidikan melalui sekolah Kristen (SKPNK) 

menjadi wadah untuk mempersiapkan generasi yang berkualitas dan berkarakter.  

Keluarga Allah juga telah memberi dampak melalui program radio dan televisi. 
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2. Kegerakan Tahap Kedua 

Setelah dua puluh tahun, Tuhan membawa Keluarga Allah masuk dalam kegerakan 

baru.  Gereja kita dibawa untuk melintasi segala keterbatasan, termasuk batas-

batas kota.  Tuhan menghendaki gereja kita tidak hanya bertumbuh di kota Solo, 

tetapi juga harus menjadi berkat di tempat-tempat lain.  Tuhan akan memakai 

gereja kita untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa, dan menjadi pembawa 

keselamatan Tuhan sampai ke ujung bumi. 

“Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hamba-Ku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk 

mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi Aku akan membuat engkau menjadi terang 

bagi bangsa-bangsa supaya keselamatan yang dari pada-Ku sampai ke ujung bumi.” (Yesaya 49:6). 

Dalam gerakan tahap kedua ini Keluarga Allah tidak hanya menjadi sebuah gereja 

lokal, Keluarga Allah terpanggil untuk menanam gereja lokal baru dan membuka 

tempat-tempat ibadah baru di berbagai kota.  Ini merupakan respon atas panggilan 

Allah tersebut.  Semua gereja Keluarga Allah lokal tetap berada di dalam satu 

penggembalaan, yaitu Bpk. Pdt. Obaja Tanto Setiawan sebagai gembala sidang.  

Gereja-gereja Keluarga Allah lokal yang didirikan dirancang untuk memiliki 

kesamaan dengan gereja Keluarga Allah di Solo.  Khotbah yang disampaikan di 

setiap gereja Keluarga Allah juga sama, sehingga seluruh jemaat Keluarga Allah 

dapat bergerak bersama-sama dalam kegerakan Allah. 

Dengan dibukanya tempat-tempat ibadah baru akan lebih banyak lagi jiwa-jiwa 

yang bisa dijangkau untuk diselamatkan.  Selain itu setiap jemaat Keluarga Allah juga 

mendapatkan kemudahan ketika berada di kota lain (misalnya karena tugas 

pekerjaan), tetap dapat tergembalakan jika di tempat itu ada gereja Keluarga Allah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


