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Rencana Pengajaran 
Deskripsi Pelajaran 

 

Pelajaran ini menjelaskan tentang kelompok sel sebagai gerakan pemulihan yang 

sedang dikerjakan Tuhan atas gereja-Nya. 

 

Tujuan Pelajaran 

 

1. Setiap murid mengerti bahwa Allah sedang bergerak memulihkan gereja-Nya 

melalui kelompok sel. 

2. Setiap murid mengerti pentingnya kelompok sel. 

3. Setiap murid berkomitmen untuk tergabung dalam kelompok sel dan turut 

memperjuangkan kemajuan kelompok selnya. 

 

Metode Pengajaran 

 

1. Ceramah 

2. Tanya jawab 

3. Melakukan aplikasi  

 

Materi Pelajaran 

 

1. Latar belakang kelompok sel 

2. Apakah kelompok sel itu? 

3. Pentingnya kelompok sel  

4. Metode kelompok sel  

 

Pendalaman 

 

Murid menjawab pertanyaan tentang materi yang sudah dipelajari. 
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elompok sel adalah cara yang Tuhan bukakan bagi kita untuk menggembalakan 

jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan kepada kita.  Melalui kelompok sel, jemaat 

dapat dipelihara dan dilatih untuk belajar melayani dengan lebih baik.  Pada sesi 

ini kita akan belajar bersama tentang kelompok sel, dari latar belakangnya hingga 

metode yang digunakan. 

A. Latar Belakang Kelompok Sel  

1. Pada Masa Perjanjian Lama 

Di dalam Keluaran 18:21-22, Musa menetapkan pemimpin untuk memimpin 

setiap 1000 orang, 100 orang, 50 orang dan mengorganisasikan orang Israel 

menjadi kelompok kecil 10 orang.  Tanpa mendelegasikan tugasnya, Musa akan 

terlalu berat menanggung beban penggembalaan, sehingga umat Israel tidak dapat 

terlayani dengan baik.  Mengapa Musa membagi orang Israel ke dalam kelompok-

kelompok kecil? 

a. Untuk diberi wewenang dan tanggung jawab. 

b. Untuk menjaga perdamaian dan keteraturan. 

2. Pada Masa Pelayanan Yesus 

Dalam menggenapi misi-Nya yaitu selamatkan jiwa, Tuhan Yesus melakukan 

pelayanan secara umum di dua tempat yang berbeda.  Ia melayani di Bait Allah 

dan melayani di rumah-rumah.  Ketika Ia melayani di rumah-rumah, Ia dapat 

menjangkau semua anggota keluarga dan bahkan orang-orang di sekitar rumah.  

Tetapi jika di bait Allah, hanya orang-orang yang hadir di bait Allah saja.  Dengan 

cara demikian pekerjaan Tuhan dapat menjangkau semua orang dan berjalan 

dengan seimbang. 

3. Pada Masa Gereja Mula-Mula 

Zaman gereja mula-mula, para rasul melayani di bait Allah dan di rumah-rumah 

seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus.  Dengan cara ini, gereja menjadi gereja 

yang kuat dan cepat berkembang.  Jumlah jiwa-jiwa yang diselamatkan semakin 

bertambah. 

K 

rumah Bait Allah 
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4. Pada Masa-Masa Selanjutnya 

Tetapi pada saat gereja mengalami aniaya, mereka tidak dapat beribadah di bait 

Allah dan hanya dapat beribadah di rumah-rumah.  Selama beberapa waktu, 

kekristenan tidak berkembang secepat sebelumnya.  Dahulu pelayanan dapat 

dilakukan secara seimbang, artinya dilakukan di bait Allah dan di rumah-rumah.  

Tetapi sekarang hanya dapat dilakukan di rumah-rumah. 

Setelah masa aniaya, zaman berubah dan kehidupan dalam bergereja pun 

mengalami perubahan.  Orang-orang mulai meninggalkan cara ibadah di rumah-

rumah dan hanya beribadah di gereja secara bersama.  Pada zaman ini munculah 

gedung-gedung gereja yang dibangun dengan sangat megah dan besar.  Akibatnya 

kehidupan kekristenan lebih kepada acara liturgi gereja.  Tidak ada gerakan 

selamatkan jiwa yang kuat. 

5. Pemulihan Keseimbangan Ibadah 

Supaya gereja menjadi gereja yang kuat, kita membutuhkan cara ibadah yang 

seimbang seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu ibadah di rumah-rumah 

dan di dalam gereja.  Keseimbangan adalah hal yang sangat penting seperti halnya 

kaki manusia yang memiliki dua kaki agar dapat berjalan dengan baik.  Seperti dua 

sayap rajawali yang akan membawa rajawali itu terbang lebih tinggi.  Jika salah satu 

rumah 

Bait Allah 
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dari kaki atau sayap itu tidak berfungsi, maka manusia dan burung rajawali akan 

mengalami kesulitan. 

Melalui ibadah di gereja, setiap orang akan mendapat pengajaran Firman Tuhan 

yang terarah dan terhindar dari bahaya penyesatan dan timbulnya perpecahan.  

Sedangkan ibadah di rumah-rumah menolong setiap orang untuk mengaplikasikan 

firman yang didapat hari Minggu di gereja sampai akhirnya mereka akan menjadi 

orang-orang yang cakap dalam pemahaman Firman Tuhan baik teori maupun 

praktiknya. 

6. Allah Sedang Membawa Kita Masuk ke dalam Gerakan Kelompok Sel  

Perjalanan perkembangan kelompok sel di Keluarga Allah, Solo, telah mengalami 

berkali-kali perubahan.  Dimulai dengan kelompok sel seperti yang dipakai di 

Korea, kemudian mempraktekkan kelompok sel cara Lawrence Khong 

(Singapura) dan akhirnya menggunakan kelompok sel cara Caesar Castellanos dari 

Bogota – Columbia. 

Pada pertengahan tahun 2005, Tuhan membukakan hati gembala sidang Keluarga 

Allah, Pdt Obaja Tanto Setiawan untuk melipatgandakan kelompok sel dengan 

lebih cepat lagi.  Gerakan ini dinamakan kelompok sel pertumbuhan tanpa batas. 

Pada tahun 2010, GBI Keluarga Allah masuk dalam kegerakan baru dan 

mengalami dua kegerakan yang terjadi bersama-sama, yaitu memulihkan Pondok 

Daud dan mengembangkan tanggung jawab atas 12 jiwa melalui kelompok sel. 

B. Apakah Kelompok Sel Itu?  

1. Definisi Kelompok Sel  

Istilah sel menunjukkan pada unit atau bagian yang terkecil dari tubuh organisme 

hidup yang menunjukkan adanya kehidupan, pertumbuhan, reproduksi dan saling 

terikat.  Jadi kelompok sel merupakan unit atau bagian terkecil dari Tubuh Kristus 

yang menunjukkan adanya kehidupan, pertumbuhan, reproduksi dan saling 

terikat.  

2. Karakteristik Kelompok Sel  

a. Kelompok kecil 

b. Ada kehidupan, pertumbuhan, dan reproduksi 

c. Saling terikat satu dengan yang lain dalam kasih Kristus. 
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3. Kelompok Sel Tidak Sama Dengan ... 

a. Kebaktian rumah tangga 

Sekalipun diadakannya di rumah-rumah, kelompok sel tidak sama dengan 

kebaktian rumah tangga. 

b. Persekutuan doa 

Sekalipun di dalam kelompok sel semua yang hadir bersekutu di dalam doa, 

kelompok sel tidak sama dengan persekutuan doa. 

c. Pendalaman Alkitab 

Sekalipun di dalam kelompok sel ada sharing Firman Tuhan, kelompok sel 

bukanlah pendalaman Alkitab. 

d. Pembinaan rohani 

Sekalipun setiap anggota didorong untuk bertumbuh dan dilatih untuk 

melayani, kelompok sel tidak sama dengan pembinaan rohani. 

e. Kegiatan persahabatan 

Sekalipun antar-anggota harus dibangun hubungan yang akrab, kelompok sel 

bukanlah kegiatan persahabatan. 

4. Perbedaan Kelompok Sel dan Persekutuan Doa 

 

PERSEKUTUAN DOA KELOMPOK SEL 

1. Sifatnya Oikumene 

 Maka tidak boleh ada pengembalaan. 

1. Dari Gereja Lokal. 

 Salah satu tujuan utamanya adalah 

meningkatkan penggembalaan. 

2. Cenderung makin besar. 

 Sehingga setelah besar : 

a. Hanya beberapa pelayan yang bisa 

aktif (tidak bertumbuh). 

b. Tergoda menjadi gereja sendiri 

akibatnya  perpecahan. 

2. Cenderung makin banyak sel. 

 Sehingga setelah banyak : 

a. Semua anggota tetap bisa aktif 

(dapat bertumbuh). 

b. Justru lebih mendukung gereja 

lokal dalam kesatuan. 

3. Terfokus pada pengkhotbah, 

a. Pengurus dipacu mencari 

pengkhotbah yang top (terkenal).  

b. Mendapat pengetahuan Firman 

Tuhan. 

3. Bukan khotbah, tapi sharing, 

a. Semua anggota terlibat dalam 

sharing Firman Tuhan. 

b. Aplikasi Firman Tuhan dalam 

kehidupan (lebih bergairah dan 

dapat bertumbuh). 

4. Bebas tidak merasa terikat satu 

dengan yang lainnya. 

4. Komunitas hidup bersama dalam 

Kristus. 
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C. Pentingnya Kelompok Sel  

Gereja yang bertumbuh semakin besar tidak akan mampu melakukan penggembalaan 

dengan baik apabila tugas penggembalaan tertumpu kepada gembala sidang.  Lewat 

kelompok sel, gembala sidang mendelegasikan tugas penggembalaan kepada para 

pemimpin kelompok sel.   

Jemaat yang hanya datang beribadah pada hari Minggu tidak bisa tergembalakan 

dengan baik dan tidak bisa menemukan komunitas hidup bersama dalam Kristus.  

Maka setiap jemaat didorong untuk aktif di dalam kelompok sel sehingga 

tergembalakan dengan baik. 

D. Metode Kelompok Sel  

Metode yang dipakai dalam kelompok sel pertumbuhan tanpa batas kita kenal dengan 

nama metode 4 SDM yang meliputi Agenda Kelompok Sel (4S), Aplikasi Firman Tuhan 

(4D), dan Tujuan Kelompok Sel (4M). 

1. Agenda Kelompok Sel (4S) 

Agenda kelompok disusun sebagai berikut: 

a. S-1: Sembah puji dan doa syafaat 

Sembah puji adalah salah satu bagian 

yang penting dalam kelompok sel.  

Kelompok sel bukan sekadar meng-

adakan perkumpulan sosial dan 

membicarakan banyak hal.  Waktu 

kita mengadakan pertemuan 

kelompok sel, maka kita sedang 

memuji dan menyembah Tuhan 

sehingga Tuhan menyatakan kehadiran-Nya di tengah-tengah kita.  Kehadiran 

Tuhan inilah yang paling utama melebihi semua pembicaraan dan acara yang 

ada.  Oleh karena itu, persiapkan sembah dan puji sebaik mungkin.  Ingat 

bahwa kelompok sel yang bertumbuh adalah kelompok sel yang mempunyai 

suasana kehadiran Tuhan yang kuat. 

Doa syafaat adalah doa untuk beberapa pokok doa.  Kadang-kadang doa 

syafaat bersifat mendesak atau untuk sesuatu yang sangat membutuhkan 

dukungan doa dengan segera.  Pokok doa syafaat dapat berupa doa bagi 
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gembala sidang, bangsa dan negara, gereja dan kelompok sel, kegerakan 

Tuhan, dll. 

b. S-2: Suasana (ice breaker) 

Penyegar suasana adalah permainan yang memiliki tujuan.  Permainan ini 

sebagai kegiatan (aktivitas) yang menolong anggota sel untuk bisa 

mengaplikasikan Firman Tuhan secara sederhana dan nyata dalam bentuk 

permainan.  Permainan ini bisa dalam bentuk berkelompok juga bisa dalam 

bentuk perorangan. 

Penyegar suasana diletakan di dalam agenda 

kelompok sel setelah pujian, penyembahan dan 

doa syafaat.  Bisa dilakukan setiap kali mengadakan 

pertemuan kelompok sel atau diadakan 

menyesuaikan kebutuhan dari kelompok sel itu. 

c. S-3: Sharing aplikasi Firman Tuhan 

Di dalam kelompok sel tidak ada khotbah melainkan yang ada adalah sharing 

aplikasi, yaitu saling membagi untuk mengaplikasikan Firman Tuhan dalam 

kehidupan sehari-hari.   

Sharing aplikasi dalam kelompok sel dilakukan dengan tujuan supaya setiap 

anggota kelompok sel dapat mengaplikasikan atau menerapkan setiap firman 

yang didapat dalam ibadah hari Minggu dalam kehidupan masing-masing 

pribadi mereka.  Dalam sharing aplikasi tidak boleh ada perdebatan, sebab hal 

itu hanya akan membuat kita hanya tahu Firman tetapi sulit atau tidak bisa 

mempraktekkannya dengan baik.  Perdebatan juga hanya akan membuat 

suasana dalam kelompok sel menjadi kurang membangun. 

d. S-4: Sasaran dan rencana 

Pada bagian ini pemimpin kelompok sel mengevaluasi jalannya kelompok sel.  

Anggota kelompok sel diingatkan kembali bahwa kelompok sel bukan sekadar 

berkumpul, tetapi memiliki tujuan (4M).  Pemimpin kelompok sel juga 

membahas rencana pertemuan kelompok sel berikutnya (petugas-petugas 

yang melayani, tempat berkumpul, dsb.), serta rencana pengembangan dan 

pelipatgandaan kelompok sel (penjangkauan jiwa baru, persiapan anggota 

menjadi PKS, dsb.). 
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2. Aplikasi Firman Tuhan (4D) 

Cara mengaplikasikan Firman Tuhan adalah sebagai berikut. 

a. D-1: Dicatat 

Firman Tuhan yang kita terima, khususnya pada hari Minggu perlu kita catat 

dengan baik, sehingga bukan hanya menjadi berkat pada waktu itu saja 

melainkan juga menjadi berkat di sepanjang 

hidup kita. 

b. D-2: Direnungkan 

Firman Tuhan yang sudah kita terima kita 

renungkan untuk menjadi cermin apakah hidup 

kita sudah sesuai dengan kehendak Tuhan. 

c. D-3: Dilakukan 

Kita jangan hanya mencatat dan merenungkan Firman Tuhan, jika kita tidak 

menjadi pelaku Firman maka hidup kita seperti bangunan yang dibangun di 

atas pasir dan mudah hancur ketika pencobaan datang. 

d. D-4: Diceritakan 

Firman Tuhan yang sudah menjadi berkat dalam kehidupan kita jangan hanya 

kita nikmati sendiri, melainkan perlu diceritakan kepada orang lain sehingga 

mereka juga merasakan berkatnya.  Melalui sharing aplikasi Firman Tuhan di 

dalam kelompok sel, kita menceritakan pengalaman kita hidup bersama 

Firman Tuhan. 

3. Tujuan Kelompok Sel (4M) 

Ada empat tujuan kelompok sel yang yang terdiri dari tindakan-tindakan berikut: 

a. M-1: Menyelamatkan 

Kelompok sel adalah sarana untuk penyelamatan jiwa-jiwa.  Kelompok sel 

yang aktif dan hidup akan menjadi alat Tuhan yang luar biasa bagi 

penyelamatan jiwa-jiwa terhilang.  

b. M-2: Menggabungkan 

Jiwa-jiwa yang diselamatkan perlu memiliki keluarga rohani, kelompok sel 

merupakan keluarga rohani di mana jiwa-jiwa yang sudah diselamatkan itu 

bisa terpelihara dengan baik. 
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c. M-3: Memuridkan 

Di dalam kelompok sel, setiap anggota menerima impartasi dari pemimpin 

kelompok sel dan dilatih untuk dapat melayani, sehingga hidupnya berguna 

bagi pekerjaan Tuhan. 

d. M-3: Mengutus 

Anggota kelompok sel yang terus-menerus dilatih akan tiba pada saat di mana 

mereka siap diutus untuk membuka kelompok sel baru. 

 

Sudahkah Saudara tergabung dalam kelompok sel?  Jika belum, Saudara dapat 

memperoleh informasi tentang kelompok sel pada Departemen Litbang Kelompok Sel 

Keluarga Allah.  Bergabungkan dalam kelompok sel, agar rohani Saudara terpelihara dan 

bertumbuh dengan baik. 

 

 

 


