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Rencana Pengajaran 
Deskripsi Pelajaran 

 

Pelajaran ini menjelaskan tentang pengertian kelompok sel, pentingnya kelompok 

sel, dan faedah bagi jemaat untuk tergabung dalam kelompok sel. 

 

Tujuan Pelajaran 

 

1. Setiap murid tahu dengan jelas pengertian kelompok sel. 

2. Setiap murid menyadari pentingnya kelompok sel dalam kehidupan berjemaat. 

3. Setiap murid melangkah untuk segera segera merintis kelompok sel. 

 

Metode Pengajaran 

 

1. Ceramah 

2. Tanya jawab 

3. Melakukan aplikasi 

 

Materi Pelajaran 

 

1. Apakah kelompok sel? 

2. Kelompok sel adalah keluarga rohani 

3. Mengapa kelompok sel? 

4. Faedah bergabung dalam kelompok sel  

 

Pendalaman 

 

Murid menjawab pertanyaan tentang materi yang sudah dipelajari. 

 



 

 

 

 

 

3 

ekarang adalah saatnya bagi seluruh umat Tuhan, termasuk Saudara, untuk 

bangkit dan terlibat dalam kegerakan yang dahsyat.  Bukan lagi saatnya bagi kita 

hanya berpangku tangan dan tidak mengerjakan apa-apa dalam tubuh Kristus.  

Ini adalah saatnya bagi kita untuk bersama-sama masuk dalam gerakan kelompok sel. 

A. Apakah Kelompok Sel  

Pengertian kelompok sel berasal dari kata “Kelompok” dan “sel”.  Kelompok berarti 

kumpulan atau himpunan, sedangkan sel berarti bagian dari tubuh yang terkecil tapi 

memiliki kehidupan dan terus menerus berkembang dan bermultiplikasi.  Mengapa 

memakai konsep sel?  Dalam Alkitab,Tuhan Yesus juga menyebut gereja sebagai tubuh 

Kristus.  Maka seperti tubuh memiliki sel sebagai bagian dari tubuh yang terkecil tetapi 

terus bertumbuh, demikian juga kelompok sel adalah bagian dari gereja yang terkecil 

tetapi didalamnya ada kehidupan, pertumbuhan, terus menerus berkembang dan 

bermultiplikasi. 

1. Konsep Kelompok Sel dalam Alkitab  

Konsep tentang Kelompok sel ada sejak Perjanjian Lama hingga Perjanjian Baru. 

a. Perjanjian Lama 

Musa menetapkan pemimpin 1.000 orang, 100 

orang, 50 orang, dan yang paling kecil 10 

orang.   

Di samping itu kaucarilah dari seluruh bangsa itu orang-

orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang 

dapat dipercaya, dan yang benci kepada pengejaran suap; 

tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi 

pemimpin seribu orang, pemimpin seratus orang, 

pemimpin lima puluh orang dan pemimpin sepuluh orang. 

Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara 

bangsa; maka segala perkara yang besar haruslah 

dihadapkan mereka kepadamu, tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri; dengan 

S 

Kelompok sel adalah bagian dari gereja yang terkecil 

tetapi di dalamnya ada kehidupan, pertumbuhan, 

terus menerus berkembang dan bermultiplikasi. 
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demikian mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut 

menanggungnya. (Keluaran 18:21-22) 

b. Perjanjian Baru 

Tuhan Yesus membentuk kelompok kecil 12 orang.  Dalam pelayanan-Nya, 

Tuhan Yesus melayani di bait Allah dan di rumah-rumah.  Ia melayani   di 

kelompok besar dan juga melayani di kelompok kecil.  

Cara ini terus kemudian berkembang dan dilakukan oleh murid-murid-Nya di 

zaman gereja mula-mula.    

Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam Bait Allah. Mereka 

memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan 

gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-

tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan (Kisah 2:46-47). 

2. Kelompok Sel Adalah Keluarga Rohani 

Salah satu sebutan gereja Tuhan adalah keluarga Allah (Efesus 2:19;  1 Timotius 

3:15).  

Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang 

kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, (Efesus 2:19) 

Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, 

yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. (1 Timotius 3:15) 

Kelompok sel-lah sarana yang paling nyata untuk mempraktikkan kehidupan 

keluarga, karena kelompok sel adalah kelompok kecil seperti sebuah keluarga.  

Pengertian kelompok sel sebagai keluarga secara rohani adalah sangat penting, 

sebab pengertian ini akan sangat menolong kita supaya dapat menjalankan 

kelompok sel jauh lebih baik.  Setiap hal yang belum kita mengerti tentang 

kelompok sel, bisa kita pelajari dari kehidupan keluarga yang baik.  Contohnya: 

• Dalam keluarga ada bapa dan anak, demikian juga dalam kelompok sel ada 

pemimpin dan anggota.  Hubungan KKS dengan anggota sama dengan hubungan 

antara seorang bapa dan anak. 

• Dalam satu keluarga kalau anak-anaknya dipelihara, dididik dengan baik, maka 

setelah dewasa setiap anak yang sehat mampu membangun keluarga baru. 

Jadi kelompok sel bukanlah… 

• Kebaktian rumah tangga 

• Persekutuan doa 

• Pendalaman Alkitab 

• Pembinaan rohani 
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• Kegiatan persahabatan 

3. Perbedaan Kelompok Sel dan Persekutuan Doa 

 

KELOMPOK SEL PERSEKUTUAN DOA 

1. Dari Gereja lokal 

Salah satu tujuannya adalah meningkatkan 

pengembalaan, pelatihan, pengutusan, 

maka jemaat yang hadir akan bertumbuh 

dengan baik rohaninya. 

1. Bersifat Oikumene 

Maka tidak ada dan tidak boleh ada 

pengembalaan, karena yang hadir 

adalah jemaat dari gereja-gereja lain. 

2. Cenderung makin banyak 

kelompok sel 

Setelah menjadi banyak kelompok sel: 

• Semua anggota tetap bisa aktif dan 

bertumbuh. 

• Justru mendukung kemajuan gereja. 

2. Cenderung makin besar 

Setelah menjadi besar: 

• Hanya sebagian kecil yang bisa aktif 

dan bertumbuh. 

• Tergoda menjadi gereja sendiri dan 

menimbulkan perpecahan dalam 

gereja. 

3. Fokus pada aplikasi Firman Tuhan 

• Semua anggota terlibat dalam sharing 

aplikasi Firman Tuhan. 

• Sehingga semua anggota lebih 

bergairah. 

• Menjadi pelaku dan mengalami 

Firman Tuhan dalam kehidupan. 

3. Fokus pada pengkotbah 

• Yang hadir hanya jadi pendengar 

dan mendapat pengetahuan Firman. 

• Pengurus dipacu mencari pembicara 

yang terkenal, supaya yang datang 

tetap banyak. 

4. Merupakan pertemuan keluarga 

rohani 

Sehingga menjadi keluarga rohani yang 

terikat satu dengan lain dengan kasih 

Kristus. 

4. Merupakan pertemuan umum 

Tidak terikat satu dengan yang lain.  

Datang hanya kalau senang saja, kalau 

tidak senang maka tidak datang.  
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B. Mengapa Kelompok Sel? 

Kelompok sel adalah cara Allah yang diajarkan pada kita supaya kita bisa 

menggembalakan umat Allah dengan baik. Dalam Perjanjian Lama, Musa mengalami 

kesulitan besar untuk menggembalakan umat Allah dalam perjalanan menuju Kanaan, 

tanah yang dijanjikan Allah. Musa harus melayani mereka dari pagi sampai petang untuk 

mendengar masalah mereka, memberi jalan keluar dan keputusan-keputusan, akhirnya 

Musa maupun umat Israel menjadi lesu sehingga Allah memberi petunjuk melalui 

mertuanya yang bernama Yitro supaya Musa mencari orang-orang yang cakap dan 

takut akan Allah, orang-orang yang bisa dipercaya dan yang benci kepada pengajaran 

suap, untuk menetapkan mereka menjadi pemimpin 1.000 orang, 100 orang, 50 orang 

dan kelompok yang paling kecil (10 orang).Hal ini dilakukan supaya bangsa Israel dapat 

digembalakan dengan baik. 

 

Tuhan Yesus dalam pelayanan-Nya di dunia ini, Ia mengajar dan melayani di bait Allah 

tetapi Ia juga membentuk kelompok kecil yaitu memuridkan 12 orang serta melayani 

di rumah-rumah. 

Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendaki-Nya dan merekapun 

datang kepada-Nya. Ia menetapkan dua belas orang untuk menyertai Dia dan untuk diutus-Nya 

memberitakan Injil dan diberi-Nya kuasa untuk mengusir setan. Kedua belas orang yang ditetapkan-Nya itu 

ialah: Simon, yang diberi-Nya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus, yang 

keduanya diberi-Nya nama Boanerges, yang berarti anak-anak guruh, selanjutnya Andreas, Filipus, 

Bartolomeus, Matius, Tomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot, yang 

mengkhianati Dia. (Markus 3:13-19) 
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Jadi supaya Tuhan Yesus bisa mengembangkan pelayanan-Nya dengan baik Ia juga 

membentuk kelompok sel. 

Dalam Kisah Para Rasul 2:46-47 dijelaskan adanya dua macam ibadah yang dilakukan 

oleh jemaat gereja mula-mula, mereka tidak hanya beribadah di Bait Allah saja, tetapi 

mereka juga ada pertemuan ibadah di rumah-rumah (kelompok sel). Bahkan dalam 

Kisah Para Rasul 5:42 dijelaskan lagi, bahwa rasul-rasul mengajar dan memberitakan 

Injil di Bait Allah dan di rumah-rumah.  

Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di Bait Allah dan di rumah-rumah orang dan 

memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. (Kisah 5:42) 

Dalam Kisah Para Rasul 12:12 ada pertemuan ibadah di rumah Maria ibunya Markus. 

Kisah 16:40 di rumah Lydia, Roma 16:3-5 di rumah Priskila dan Akwila, Filemon 1:2 di 

rumah Filemon dan masih banyak lagi. 

Mengapa perlu ada ibadah di bait Allah (Ibadah Raya) dan pertemuan ibadah di 

kelompok sel?  Karena dengan kedua macam ibadah itu kita akan memperoleh 

keseimbangan.  Di ibadah raya kita mendapat pengajaran, pengarahan, visi, dan di 

kelompok sel kita mengaplikasikan pengajaran, pengarahan yang didapat dari ibadah 

raya dalam kehidupan dan pelayanan, sehingga jemaat akan menjadi sehat rohnya, 

mantap dan bertumbuh dengan baik. 

C. Faedah Bergabung dalam Kelompok Sel? 

1. Mendapat keluarga rohani  

Setiap orang pasti membutuhkan keluarga.  Sebab keluarga adalah yang akan 

menjaga, memelihara dan melindungi kita.   Ketika kita ada dalam kebutuhan atau 

sedang lemah, maka orang terdekat yang dapat menolong kita adalah keluarga. 

Dengan bergabung dalam kelompok sel, kita akan mendapatkan keluarga baru yang 

akan menjadi orang-orang terdekat kita dalam banyak hal yang kita lakukan.  
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Pernah ada sebuah kesaksian dari seorang KKS bahwa ketika ia ada acara 

menikahkan anaknya, anggota kelompok selnyalah yang menjadi panitia yang 

menangani acara tersebut. Ini hanyalah salah satu contoh saja.  Masih ada juga 

kesaksian yang lain.  Misalnya, ketika seorang anggota kelompok sel mengalami 

kematian salah satu anggota keluarganya, maka teman-teman kelompok selnya 

serta KKS-nyalah yang membantu dalam pengurusan segala sesuatunya sampai 

selesai.  Inilah indahnya sebuah keluarga rohani yang bisa kita dapatkan melalui 

kelompok sel. 

2. Mendapat penggembalaan yang baik  

Hanya melalui kelompok sel seseorang bisa digembalakan dengan baik.  Dengan 

banyaknya jumlah jemaat di dalam gereja, tidak mungkin bagi gembala sidang untuk 

memperhatikan jemaatnya satu per satu.  Di gereja, kita akan digembalakan secara 

langsung oleh gembala sidang.  Gembala sidang akan memberikan makanan rohani 

yang baik dan sehat setiap minggunya.  Kemudian di kelompok sel kita akan 

digembalakan oleh Ketua Kelompok Sel (KKS) masing-masing untuk mempraktik-

kan Firman Tuhan yang didapat dari gembala sidang.  Kelompok sel akan membuat 

penggembalaan menjadi lebih baik karena setiap orang akan memiliki pemimpin 

rohani yang memperjuangkan, melatih dan membuat semakin maju di dalam 

Tuhan.  Ketua Kelompok Sel (KKS) adalah kepanjangan tangan dari gembala sidang 

untuk menggembalakan dan memuridkan: memantau perjalanan rohani anggota 

jemaat secara pribadi sehingga pertumbuhan rohaninya dapat terarah dan 

membuat dampak pertumbuhan rohani yang kuat dan berbuah bagi Kerajaan Allah. 

3. Mendapat perawatan yang baik 

Kelompok sel adalah tempat yang baik untuk merawat iman dan roh kita supaya 

dapat terpelihara dengan baik.  Setiap kita membutuhkan orang lain untuk 

merawat.  Tuhan tidak ingin setiap orang yang sudah diselamatkan tercerai-berai, 

tidak terawat, dan tidak terpelihara.  Sebaliknya, Tuhan Yesus ingin setiap orang 

yang sudah diselamatkan mendapat pemeliharaan yang baik, dirawat dan 

digembalakan dengan baik.  Dengan Prinsip 12 maka akan terjadi panen raya jiwa-

jiwa yang besar.  Jika jiwa-jiwa yang diselamatkan ini tidak ada yang membimbing, 

merawat, mengajar dan menggembalakan dengan baik maka panen raya akan 

menjadi sia-sia dan mereka bisa terhilang lagi.  Jiwa baru yang baru diselamatkan itu 

seperti bayi yang baru lahir, ia perlu segera memiliki sebuah keluarga yang akan 

melindungi, memelihara dan merawatnya dengan baik, sebab jika tidak maka bayi 

itu akan mati.  Demikian juga dengan jiwa-jiwa baru yang diselamatkan, ia harus 

segera bergabung ke dalam kelompok sel dan ibadah raya supaya ia dapat 
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dilindungi, dipelihara dan dirawat.  Orang yang pertama kali terima Yesus disebut 

lahir baru atau dalam bahasa sehari-hari disebut baru lahir di dalam Tuhan atau 

baru lahir secara rohani sedangkan gereja disebut sebagai keluarga Allah.  Orang 

yang baru lahir dalam Tuhan itu keadaannya sama dengan bayi yang baru lahir.  

Kalau ada bayi yang baru lahir, harus ada keluarga yang siap menampung dia, sebab 

jika tidak maka dia akan mati atau menjadi anak yang liar.  Jadi setiap anak yang lahir 

harus tergabung dalam keluarga.  Secara rohani juga sama.  Waktu seseorang 

diselamatkan, dia juga harus tergabung dalam suatu gereja lokal dan kelompok sel 

supaya dia bisa dibimbing, dipelihara, dirawat sehingga rohaninya dapat bertumbuh 

dengan lebih baik.  Jadi penting sekali setelah kita menyelamatkan jiwa-jiwa maka 

ada gerakan untuk menggabungkan setiap jiwa baru ke dalam gereja lokal dan 

kelompok sel, sebab jika tidak maka mereka akan terhilang lagi 

4. Mendapat pelatihan yang baik  

Ibadah hari Minggu tidak akan cukup untuk melatih setiap orang menjadi pelaku 

firman.  Tetapi melalui kelompok sel Saudara akan mendapat kesempatan yang 

besar untuk dilatih secara khusus.  Lebih sulit memperhatikan perkembangan 

setiap orang dalam jumlah besar dibanding dengan jumlah kecil.  Bahkan di dalam 

kelompok sel, Saudara akan secara kontinyu didorong untuk berlatih melayani:  

memimpin pujian dan penyembahan, doa, memimpin suasana (ice breaker), 

memimpin sharing aplikasi Firman Tuhan maupun  bersaksi, sehingga ketika 

Saudara diutus untuk melayani, Saudara sudah bisa melakukan. 

5. Terlibat dalam pelayanan sehingga berfungsi  

Di ibadah raya hari minggu hanya sebagian jemaat saja yang bisa dijadwal untuk 

melayani.  Tetapi di dalam kelompok sel, setiap jemaat mendapat kesempatan 

besar untuk belajar melayani.  Ia akan semakin sering melayani sesuai dengan 

karunianya.  Tanpa kesempatan untuk belajar melayani, kita tidak akan mengetahui 

apa yang menjadi karunia kita.  Tetapi ketika kita mencoba untuk berani melangkah 

melayani, kita akan semakin dituntun oleh Tuhan mengetahui karunia dan panggilan 

kita. 

 

 

 


