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Rencana Pengajaran 
Deskripsi Pelajaran 

 

Pelajaran ini menjelaskan kebenaran Firman Tuhan tentang ketua kelompok sel 

prinsip 12 

 

Tujuan Pelajaran 

 

1. Setiap murid menyadari bahwa setiap orang percaya memiliki potensi untuk 

menjadi ketua kelompok sel. 

2. Setiap murid sadar akan tanggung jawab seorang pemimpin kelompok sel. 

 

Metode Pengajaran 

 

1. Ceramah 

2. Tanya jawab 

3. Melakukan aplikasi 

 

Materi Pelajaran 

 

1. Siapakah ketua kelompok sel 

2. Setiap orang percaya seharusnya menjadi KKS 

3. Tugas dan tanggung jawab seorang KKS 

 

Pendalaman 

 

Murid menjawab pertanyaan tentang materi yang sudah dipelajari. 
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elajaran pada sesi ini adalah pelajaran yang harus diketahui oleh setiap ketua 

kelompok sel, karena berkaitan dengan syarat seorang ketua kelompok sel dan 

cara pelaksanaan kelompok sel.  Sesi ini perlu diajarkan supaya setiap murid bisa 

menjalankan kelompok selnya dengan baik serta mengalami pelipatgandaan yang pesat. 

A. Siapakah Ketua Kelompok Sel (KKS)  

Ketua kelompok sel adalah seseorang yang telah mendapat kepercayaan dari Tuhan 

untuk memimpin kelompok sel. Kepercayaan itu merupakan kasih karunia dari Tuhan 

yang telah diberikan kepada kita. Sebab kita telah dilayakkan untuk melayani Tuhan, 

Raja di atas segala raja oleh kasih karuniaNya. 

Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini.  Karena itu kami tidak tawar hati.   (2 Korintus 4:1) 

Maka sebagai seorang KKS kita tidak boleh tawar hati meskipun mengalami tantangan 

besar, hati kita harus dipenuhi dengan syukur sebab Allah berkenan memakai hidup 

kita menjadi alatNya.  

KKS memiliki peran yang sangat penting di dalam gerakan pertumbuhan tanpa batas 

khususnya di dalam setiap kelompok sel. Peran paling penting dari seorang KKS adalah 

sebagai motor penggerak sebuah kelompok sel. Sebab berkembang atau tidaknya 

kelompok sel sangat dipengaruhi oleh sikap dan kesungguhan seorang KKS. Jika KKS-

nya aktif dalam melayani dan mencari jiwa, maka kelompok selnya akan menjadi 

kelompok sel yang dinamis dan cepat berkembang. 

B. Setiap Orang Percaya Seharusnya Menjadi KKS 

1. Sejak Semula Allah Menciptakan Manusia untuk menjadi Pemimpin 

Sejak semula ketika Allah menciptakan manusia, Allah mempunyai rencana supaya 

manusia bisa menjadi pemimpin atas segala ciptaanNya dimuka bumi ini (Kejadian 

1:26). Dalam kitab Ulangan 28:13 juga dikatakan kalau kita mendengar dan 

melakukan Firman Tuhan dengan taat dan setia, maka Allah akan membuat 

umatNya menjadi kepala (pemimpin) dan bukan ekor.  

2. Setiap Orang Percaya Sudah Diberi Potensi oleh Allahdan Tidak Perlu 

Karunia Khusus untuk Menjadi  

Karunia diberikan kepada kita adalah untuk hal-hal yang besar, tetapi hal-hal yang 

sederhana Allah sudah memberikannya kepada kita.  Dalam Markus 16:17-18 
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dikatakan bahwa salah satu tanda-tanda bagi orang percaya ialah “mereka akan 

meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang sakit itu akan sembuh”.  Artinya 

setiap orang yang percaya pada Tuhan Yesus sudah diberi potensi untuk 

kesembuhan ilahi.  Namun ada orang-orang tertentu yang diberi karunia 

kesembuhan, sehingga kalau ia melayani KKR kesembuhan ilahi, maka kuasa 

kesembuhan ilahi akan jauh lebih nyata.  Alkitab juga berkata bahwa setiap orang 

sudah diberi iman.  Kalau seseorang tidak memiliki iman, ia tidak akan bisa percaya 

bahwa Yesus adalah Tuhan.  Namun ada orang tertentu yang diberi karunia iman.  

Ia berani percaya dengan hal-hal yang sangat besar bahkan pada hal-hal yang tidak 

masuk akal.  Kalau ia berkata-kata, perkataannya akan membangun orang yang 

mendengarnya.  

Demikian juga dengan kepemimpinan.  Setiap orang percaya sudah diberi 

kemampuan untuk memimpin kelompok kecil, tetapi untuk memimpin kelompok 

yang besar seperti pemimpin departemen, gembala sidang, maka diperlukan 

karunia kepemimpinan.  

3. Setiap Benih Memiliki Potensi untuk Bertumbuh 

Iman sering digambarkan seperti benih (biji).  Setiap benih sudah diberi potensi 

oleh Tuhan, kalau ditanam dengan baik maka akan tumbuh menjadi sebuah pohon 

dan akhirnya menghasilkan buah-buah.  Setiap buah di dalamnya juga ada biji yang 

juga mempunyai potensi untuk bertumbuh menjadi pohon baru.  Kalau pohon itu 

menghasilkan seratus buah dan keseratus buah itu bijinya ditanam dengan baik 

maka kemungkinan besar akan mengahasilkan seratus pohon baru.  Tetapi kalau 

yang ditanam hanya sepuluh biji maka hanya bisa menghasilkan sepuluh pohon 

baru, kalau yang ditanam hanya satu biji maka hanya bisa menghasilkan satu pohon 

baru bahkan kalau tidak ada yang ditanam, tidak akan ada pohon baru yang 

dihasilkan.   

Demikian juga di dalam kelompok sel, setiap anggota punya potensi untuk menjadi 

pemimpin. Kalau ada sepuluh anggota, dan sepuluh anggota itu semua 

diperjuangkan untuk menjadi pemimpin, maka kelompok sel itu mempunyai 

kemungkinan untuk menghasilkan sepuluh pemimpin kelompok sel, tetapi kalau 

yang diperjuangkan hanya satu, maka hanya mempunyai potensi untuk 

menghasilkan satu ketua  kelompok sel. 

4. Setiap Orang yang Belajar, maka Pada Akhirnya Dapat Memimpin 

Seperti seorang yang belajar bermain musik, jika ia rajin belajar bermain musik 

maka pada akhirnya pasti ia bisa bermain musik dan hal ini bukanlah hal yang aneh. 
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Tetapi bila ia sudah belajar bermain musik bertahun-tahun dan ternyata masih juga 

tidak bisa bermain musik, itulah yang namanya aneh. 

Di gereja kita, sebelum jemaat dilantik menjadi KKS maka ia harus mengikuti 

Pelatihan Calon KKS terlebih dahulu, setelah itu ia harus mempraktikkan apa yang 

dia dapat didalam Ujian Praktik Kelompok Sel.  Apabila oleh penguji, orang ini 

dapat dilantik menjadi KKS maka akan dilantik di Ibadah Raya dan akan didoakan 

oleh Gembala Sidang. 

C. Tugas dan Tanggung Jawab seorang Ketua Kelompok 

Sel 

Agar dapat mengerjakan kepercayaan yang Tuhan telah percayakan padanya, maka 

seorang KKS harus sungguh-sungguh memahami tugas dan tanggung jawabnya.  Tugas 

dan tanggung jawab seorang KKS adalah:  

1. Mengikuti Pemuridan yang Diwajibkan Gereja 

a. Mendengarkan pemuridan Gembala Sidang dan membuat ringkasan 

• Ringkasan dikirimkan kepada KKS di atasnya. 

• Supaya bisa menangkap dengan baik kegerakan yang sedang digerakkan oleh 

Gembala Sidang. 

b. Menghadiri pertemuan Gebyar Pelayan Tuhan dan Pertemuan KKS 

• Untuk menerima impartasi visi dan misi dari Gembala Sidang. 

• Untuk membangun kesatuan antar KKS. 

• Untuk memuridkan dan memperlengkapi KKS dalam kepemimpinan yang 

berkualitas dan bermultiplikasi. 

2. Menyelamatkan jiwa-jiwa 

Dalam gerakan kelompok sel, setiap KKS memiliki tanggung jawab untuk 

menyelamatkan jiwa-jiwa.  Pelipatgandaan kelompok sel akan terjadi jika ada 

banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan.   

Salah satu tujuan Tuhan membangun sebuah kelompok sel adalah untuk 

menyelamatkan jiwa-jiwa.  Hanya dengan semangat yang tinggi dan usaha yang gigih 

dalam menyelamatkan jiwa-jiwa maka kelompok sel akan maju dan akan 

mengalami pertumbuhan dan pelipatgandaan tanpa batas. 
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Seorang KKS tidak bekerja seorang diri, ia bertanggung jawab juga menggerakkan 

setiap anggotanya untuk menyelamatkan jiwa.  Ketika seluruh bagian dalam 

kelompok sel terus bergerak untuk menyelamatkan jiwa, maka akan terjadi 

gerakan selamatkan jiwa yang kuat. 

3. Menggembalakan anggota-anggotanya dengan baik 

Setiap KKS mempunyai tanggung jawab untuk menggembalakan anggota-

anggotanya dengan baik.  Setiap jiwa yang telah diselamatkan harus sungguh-

sungguh dipelihara dengan baik agar rohani mereka bertumbuh dan kuat. 

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menggembalakan anggota kelompok 

sel dengan baik, yaitu: 

a. Mencari anggota-anggotanya yang tidak hadir dan segera membesuknya. 

b. Mendoakan anggota-anggotanya yang sedang menghadapi masalah. 

c. Melindungi anggota-anggotanya dari ajaran sesat, dll. 

4. Memuridkan anggota-anggotanya dengan baik 

Setiap KKS mempunyai tangung jawab untuk memuridkan anggota-anggotanya 

dengan jalan mengajar, melatih, dan memperjuangkan setiap anggotanya supaya 

mereka menjadi orang percaya yang berakar dan bertumbuh dalam Tuhan. 

Ketika seorang KKS sedang memuridkan anggotanya berarti ia sedang membuat 

setiap anggota kelompok selnya sungguh-sungguh mengalami proses dari “Yang 

belum . . . menjadi sudah . . . ”.  Artinya : 

a. Membuat anggota yang belum bisa atau belum berani berdoa menjadi bisa dan 

berani berdoa. 

b. Membuat anggota yang belum bisa atau belum berani memimpin pujian 

menjadi bisa  dan berani memimpin pujian. 

c. Membuat anggota yang belum bisa atau belum berani memimpin sharing 

menjadi bisa dan berani memimpin sharing aplikasi Firman Tuhan. 

d. Membuat anggota akhirnya bisa dan berani membuka kelompok sel baru. 

5. Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan kelompok sel yang dipimpinnya 

Maksudnya adalah bahwa seorang KKS wajib mengusahakan dan memimpin dengan 

baik setiap bentuk kegiatan dan aktivitas di dalam sebuah kelompok sel yang 

dipimpinnya.  Semuanya harus berjalan sesuai dengan peraturan yang telah 

diberikan agar kelompok sel tidak keluar dari visi, misi dan prinsip gereja. 
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Adapun yang dapat dilakukan oleh seorang KKS berhubung dengan tanggung jawab 

ini adalah  

a. Mengadakan dan memimpin pertemuan kelompok sel pada hari yang sudah 

ditetapkan 

b. Mempersiapkan agenda kelompok sel (4-S), dan membuat sasaran dan rencana 

dengan baik, seperti 

• petugas sembah dan puji; 

• petugas ice breaker; 

• petugas sharing aplikasi Firman Tuhan. 

6. Menggerakkan anggota-anggotanya untuk menyelamatkan jiwa melalui 

Kartu Penuai, dll.  

Setiap KKS mempunyai tanggung jawab menggerakkan setiap anggotanya agar 

mulai belajar melangkah untuk menyelamatkan jiwa.  Salah satu cara 

menyelamatkan jiwa adalah dengan bantuan kartu penuai. 

Cara menggunakan kartu penuai adalah, dimulai dengan doa untuk nama jiwa-jiwa 

baru di kartu penuai (sarana untuk mengingat dan menyelamatkan jiwa-jiwa) yang 

disertai dengan puasa, kemudian melangkah untuk melakukan penginjilan pribadi. 

a. Tentukan sasaran kita dalam menyelamatkan jiwa, yaitu  

1) Yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat; 

2) Yang sudah lama tidak datang ke gereja atau kelompok sel, dan yang 

undur; 

3) Yang sedang dalam masalah besar, berbeban berat, dan sangat 

membutuhkan pertolongan. 

(Kemudian nama-nama ini ditulis di dalam kartu penuai) 

b. KKS mulai mendorong dan menggerakkan setiap anggotanya untuk berdoa dan 

berpuasa bagi nama-nama yang telah tertulis di kartu penuai agar Tuhan mulai 

menjamah dan melembutkan hati mereka agar siap untuk menerima berita Injil 

Kristus. Tuliskan pula tanggal saudara mulai mendoakan mereka. 

c. Kemudian KKS mulai mendorong dan menggerakkan setiap anggotanya mulai 

membangun hubungan melalui telepon, mengadakan kunjungan ke rumah 

mereka yang namanya tertulis dalam kartu penuai, untuk membawa mereka 

percaya kepada Tuhan serta bergabung dalam kelompok sel dan ibadah raya 
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supaya dapat bertumbuh rohaninya.  Tulislah tanggal mulai membangun 

hubungan. 

d. KKS mulai membuat janji untuk melakukan kunjungan dengan menetapkan hari, 

waktu, dan di mana Saudara akan melakukan kunjungan. 

e. KKS mulai mendoakan mereka yang akan dikunjungi. 

f. KKS terus mendorong dan menggerakkan setiap anggotanya untuk 

mengundang (dengan kartu undangan yang sudah disediakan), mengajak dan 

membawa jiwa-jiwa baru bergabung dalam kelompok sel dan ibadah raya. 

7. Mengikuti kelompok sel pemuridan dengan KKS di atasnya 

Setiap KKS mempunyai kewajiban untuk mengikuti kelompok sel pemuridan 

dengan KKS di atasnya.  Mengapa?  

a. Dengan adanya KKS di atasnya, KKS tersebut memiliki pemimpin yang bisa 

membantu, melindungi dan mengarahkan sesuai dengan pengajaran yang telah 

diberikan oleh Gembala Sidang.  

b. KKS di atasnya akan membantu menyelesaikan masalah yang ada dalam 

kelompok selnya dan memudahkan terjadinya proses dimuridkan dan 

memuridkan. 

8. Mengembangkan kelompok sel sesuai dengan visi dan misi yang sudah 

disampaikan oleh Gembala Sidang 

Dalam mengembangkan kelompok sel, setiap KKS harus sesuai dengan Visi, Misi 

dan Prinsip Gereja Keluarga Allah.  Jika semua kelompok sel dikembangkan dengan 

VMP yang sama, maka akan terjadi kegerakkan yang lebih kuat dan besar.  

Kekuatan kita tidak akan terpecah. 

9. Melaporkan segala sesuatu yang ada kaitannya dengan masalah kelompok 

sel kepada Departemen Litbang 

Setiap KKS mempunyai tanggung jawab untuk melaporkan dengan segera kepada 

Departemen Litbang Kelompok Sel Gereja Keluarga Allah kalau ada masalah atau 

kendala dalam kelompok selnya.  Departemen Litbang Kelompok Sel akan dapat 

segera menolong dan memberikan dukungan untuk menyelesaikan masalah atau 

kendala tersebut.  Jadi, KKS tidak menyelesaikan masalah sendiri tetapi akan 

didampingi oleh Departemen Litbang Kelompok Sel. 
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10 Mengirim laporan jumlah anggota dan jiwa baru yang hadir setelah selesai 

kegiatan kelompok selnya kepada Departemen Litbang 

Setiap KKS mempunyai tanggungjawab untuk mengirimkan laporan jumlah anggota 

dan jiwa baru yang hadir dalam kelompok selnya melalui WA atau SMS kepada 

Departemen Litbang supaya dapat dipantau perkembangan kelompok sel yang ada 

dan dapat segera ditangani jika ada permasalahan yang terjadi. 

 


