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Rencana Pengajaran 
Deskripsi Pelajaran 

 

Pelajaran ini menjelaskan syarat-syarat untuk menjadi ketua kelompok sel prinsip 

12 

 

Tujuan Pelajaran 

 

1. Setiap murid mengerti persyaratan untuk menjadi ketua kelompok sel. 

2. Setiap murid berupaya memenuhi persyaratan untuk menjadi ketua kelompok 

sel. 

3. Setiap murid terus berupaya meningkatkan levelnya, tidak hanya sampai pada 

level ketua kelompok sel 

 

Metode Pengajaran 

 

1. Ceramah 

2. Tanya jawab 

3. Melakukan aplikasi 

 

Materi Pelajaran 

 

1. Syarat untuk menjadi ketua kelompok sel Keluarga Allah 

2. Penghargaan bagi ketua kelompok sel  

 

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. Syarat untuk Menjadi Ketua Kelompok Sel (KKS) 

Keluarga Allah 

Setiap jemaat bisa menjadi ketua kelompok kel.  Slogan ini dapat terwujud apabila 

setiap jemaat benar-benar dipersiapkan dan diberikan pelatihan yang baik.  Untuk 

dapat menjadi KKS yang benar-benar berkualitas, ada beberapa syarat  yang harus 

diperhatikan sebelum seseorang tersebut dilantik menjadi KKS.  Syarat itu adalah 

sebagai berikut: 

1. Mengikuti Ibadah Raya hari Minggu dengan rutin 

KKS yang tidak mengikuti ibadah raya hari Minggu, maka ia tidak bisa berjalan 

dalam satu visi dan satu pengajaran.  Dalam ibadah Minggu, gembala senior akan 

menyampaikan pengajaran dan visi bagi seluruh jemaat.  Setiap KKS harus 

menguasai sharing aplikasi yang dikhotbahkan setiap hari Minggu.  Bukan hanya 

menguasai bahannya tetapi menangkap semua yang Allah katakan melalui gembala 

senior, sebab hal itu akan menolong setiap anggota kelompok sel masuk dalam 

gerakan Allah yang sedang Allah lakukan dalam gereja-Nya. 

2. Sudah tergabung dengan kelompok sel 

Sudah tergabung dengan kelompok sel berarti mempunyai KKS di atasnya serta 

mengikuti kelompok sel pemuridan dengan baik.  Hanya mereka yang sudah 

tergabung dalam kelompok sel yang bisa membuka kelompok sel.  Dengan cara 

demikian maka KKS baru akan memiliki pemimpin yang membantu, melindungi dan 

mengarahkan sesuai dengan pengajaran yang telah diberikan dinyatakan dengan 

komitmen mengikuti pertemuan-pertemuan yang telah ditetapkan.  Dalam 

pertemuan-pertemuan itu sering kali gembala senior membagikan visi-visinya untuk 

seluruh anggota gereja.  Apalagi jika Tuhan sedang berbicara secara khusus melalui 

gembala sidang, maka biasanya diadakan pertemuan-pertemuan khusus untuk 

menggerakkan seluruh jemaat masuk dalam gerakan Allah.  Jika seorang KKS ingin 

setiap anggota kelompok selnya tunduk dan taat, maka ia harus mau menabur 

tunduk dan taat kepada pemimpin yang telah Allah tetapkan di atasnya. 

P 
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3. Sudah menerima Baptisan Air 

Syarat ini sebagai cara untuk memastikan bahwa seorang KKS adalah orang yang 

sudah lahir baru dan sungguh-sungguh mengerti tentang keselamatan.  Hal ini 

adalah dasar yang penting bagi seorang KKS, karena hanya hidup yang telah 

mengalami pertobatan yang akan bisa menolong anggota kelompok sel mengalami 

hidup dalam pertobatan juga. 

4. Sudah menjadi anggota Gereja Keluarga Allah 

Jemaat yang bisa diangkat menjadi ketua kelompok sel (KKS) haruslah orang yang 

sudah menjadi anggota GBI Keluarga Allah, ditunjukkan dengan memiliki kartu 

tanda anggota (KTA) Keluarga Allah.  Hal ini diberlakukan supaya mudah dalam 

pendataan serta menjaga agar tidak terjadi salah paham dengan gereja lain. 

5. Harus mengikuti Pelatihan Calon KKS 

Pelatihan calon KKS yang diadakan oleh Departemen Litbang Kelompok Sel GBI 

Keluarga Allah adalah wadah yang dibuat untuk mempersiapkan dan melatih setiap 

anggota kelompok sel supaya bisa melayani di kelompok sel sehingga setiap 

anggota dipersiapkan untuk membuka kelompok sel sendiri (menjadi KKS). Dengan 

demikian kita akan melahirkan KKS-KKS yang berkualitas (qualified).  Pelatihan ini 

terutama diharuskan bagi setiap anggota yang akan dilantik menjadi KKS. 

6. Harus mengikuti Pelantikan KKS 

Sebagai tanda pengutusan yang disertai urapan sebagai KKS, maka setiap calon KKS 

harus mengikuti pelantikan KKS oleh Gembala Sidang GBI Keluarga Allah di 

hadapan sidang jemaat.  Pelantikan ini hanya boleh diikuti oleh setiap anggota yang 

telah selesai mengikuti pelatihan calon KKS, telah mendapat rekomendasi KKS di 

atasnya dan Departemen Litbang Kelompok Sel 

7. Harus mengerti dan setuju dengan Visi Misi dan Prinsip (VMP) Gereja 

Keluarga Allah 

Jika seseorang akan diangkat menjadi KKS di Gereja Keluarga Allah, maka syarat 

penting yang lain yang harus dilaksanakan adalah ia harus mengerti dan setuju 

dengan VMP Keluarga Allah.  Melalui VMP, semua KKS akan berjalan dalam 

kesatuan dan kesehatian sehingga kegerakan Allah akan semakin kuat terjadi di 

tengah-tengah seluruh jemaat.  
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VMP Keluarga Allah: 

V = Visi: Selamatkan Jiwa Berapa pun Harganya 

M = Misi: 4M (Menyelamatkan, Menggabungkan, Memuridkan, Mengutus) 

P = Prinsip: 

• Menomorsatukan Tuhan dalam segala hal 

• Mempercayai Alkitab adalah Firman Tuhan dan dasar kebenaran 

• Melayani dengan pimpinan dan kuasa Roh Kudus 

• Menjadi dan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan 

• Struktur dalam gereja Tuhan adalah teokrasi 

• Membangun gereja sel global bertumbuh tanpa batas 

• Menjaga keseimbangan 

• Membangun hubungan kekeluargaan 

• Melayani dengan karakter ilahi dan roh yang menyala-nyala 

• Setiap jemaat adalah pekerja Kristus 

• Fokus pada hasil bukan kegiatan atau posisi 

• Keluarga Allah adalah satu gereja dengan banyak tempat ibadah 

8. Tunduk dan taat serta mendukung peraturan dan keputusan yang telah 

ditetapkan oleh Gereja Keluarga Allah 

Peraturan yang ada dibuat dengan tujuan supaya terjadi ketertiban dan kesatuan.  

Pemimpin yang memiliki penundukan diri dan ketaatan, maka ia akan menuai 

ketundukan dan ketaatan dari anggotanya. 

9. Mau mengikuti pertemuan-pertemuan yang ditetapkan 

Kunci seorang KKS mengalami keberhasilan adalah memiliki hati yang tunduk dan 

taat.  Tunduk dan taat salah satunya dinyatakan dengan komitmen mengikuti 

pertemuan-pertemuan yang telah ditetapkan.  Dalam pertemuan-pertemuan itu 

sering kali gembala senior membagikan visi-visinya untuk seluruh anggota gereja.  

Apalagi jika Tuhan sedang berbicara secara khusus melalui gembala sidang, maka 

biasanya diadakan pertemuan-pertemuan khusus untuk menggerakkan seluruh 

jemaat masuk dalam kehendak dan gerakan Allah.  Jika seorang KKS ingin menuai 

penundukan diri dan ketaatan dari setiap anggota kelompok selnya, maka ia harus 

mau menabur penundukan diri dan ketaatan kepada pemimpin yang telah Allah 

tetapkan di atasnya. 
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10. Memiliki karakter yang baik 

Kepemimpinan seorang KKS tidak dibangun dengan kekuatan lahiriah, tetapi dari 

buah-buah roh yang nyata dalam karakter ilahi.  Dengan demikian ia akan menjadi 

teladan bagi setiap anggotanya sehingga mereka akan menuai jiwa-jiwa melalui 

hidup mereka yang menjadi berkat bagi jiwa-jiwa. 

B. Penghargaan bagi Ketua Kelompok Sel 

Setiap KKS akan mendapat kartu khusus KKS.  Kartu ini akan memiliki banyak fungsi, 

antara lain: 

a. Untuk keperluan absensi. 

b. Untuk mempermudah KKS mengurus administrasi kelompok sel. 

c. Untuk mendapat diskon di toko-toko yang telah ditunjuk. 

d. Setiap KKS yang bisa menghasilkan 12 kelompok sel dan kelipatannya, maka 

dibagian atas lembar absensi akan diberi tanda satu bintang dst. 

e. Setiap prestasi pasti akan mendapat penghargaan. 

Bentuk penghargaan yang diberikan adalah sebagai berikut: 

1. KKS 

KKS yang memiliki minimal 3 anggota (harus melalui Pelatihan Calon KKS).  Gereja 

ingin menghargai KKS yang sungguh-sungguh berjuang sehingga diberi kesempatan: 

• Dilantik di ibadah Minggu 

• Mendapat sertifikat KKS. 

• Mendapat buku-buku yang penting bagi KKS 

• Diskon 25% untuk pembelian buku-buku/kaset produk gereja. 

• Mendapat seragam KKS. 

2. Supervisor 

KKS yang sudah menghasilkan 6 anak KKS dan 6 cucu KKS = 12 KKS.  Gereja ingin 

menghargai KKS yang sungguh-sungguh berjuang sehingga diberi kesempatan: 

• Dilantik di ibadah Minggu. 

• Mendapat sertifikat Supervisor. 

• Diskon 50% untuk pembelian buku-buku/kaset produk gereja. 

• Mendapat seragam KKS + jas/blazer. 

• Mendapat gitar untuk kelompok selnya. 
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3. Supervisor � 

KKS yang sudah menghasilkan  12 anak KKS dan 12 cucu KKS = 24 KKS.  Gereja 

ingin menghargai KKS yang sungguh-sungguh berjuang sehingga diberi kesempatan: 

• Dilantik di ibadah Minggu. 

• Mendapat sertifikat Supervisor�. 

• Mendapatkan buku-buku produk gereja. 

• Mendapat diskon 50% untuk pembelian kaset produk gereja. 

• Mendapat seragam KKS + jas/blazer. 

• Mendapat pin supervisor bintang 1   

4. Supervisor �� 

KKS yang sudah menghasilkan 12 anak KKS dan 36 cucu KKS = 48 KKS.  Gereja 

ingin menghargai KKS yang sungguh-sungguh berjuang sehingga diberi kesempatan: 

• Dilantik di ibadah Minggu. 

• Mendapat sertifikat Supervisor ��. 

• Mendapatkan buku-buku produk gereja. 

• Mendapat diskon 50% untuk pembelian kaset produk gereja. 

• Mendapat seragam KKS + jas/blazer. 

• Mendapat pin supervisor bintang 2   

• Gratis mengikuti retreat/seminar yang diadakan gereja. 

5. Supervisor ��� 

KKS yang sudah menghasilkan 12 anak KKS dan 72 cucu KKS = 84 KKS.  Gereja 

ingin menghargai KKS yang sungguh-sungguh berjuang sehingga diberi kesempatan: 

• Dilantik di ibadah Minggu. 

• Mendapat sertifikat Supervisor���. 

• Mendapatkan buku-buku produk gereja. 

• Mendapat diskon 50% untuk pembelian kaset produk gereja. 

• Mendapat seragam KKS + jas/blazer. 

• Mendapat pin supervisor bintang 3   

• Gratis mengikuti retreat/seminar yang diadakan gereja. 

6. Supervisor ���� 

KKS yang sudah menghasilkan 12 anak KKS dan 108 cucu KKS = 120 KKS.  Gereja 

ingin menghargai KKS yang sungguh-sungguh berjuang sehingga diberi kesempatan: 
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• Dilantik di ibadah Minggu. 

• Mendapat sertifikat Supervisor����. 

• Mendapatkan buku-buku produk gereja. 

• Mendapat diskon 50% untuk pembelian kaset produk gereja. 

• Mendapat seragam KKS + jas/blazer. 

• Mendapat pin supervisor bintang 4  

• Gratis mengikuti retreat/seminar yang diadakan gereja. 

7. Supervisor ����� 

KKS yang sudah menghasilkan 12 anak KKS dan 144 cucu KKS = 156 KKS.  Gereja 

ingin menghargai KKS yang sungguh-sungguh berjuang sehingga diberi kesempatan: 

• Dilantik di ibadah Minggu. 

• Mendapat sertifikat Supervisor�����. 

• Mendapatkan buku-buku produk gereja. 

• Mendapat diskon 50% untuk pembelian kaset produk gereja. 

• Mendapat seragam KKS + jas/blazer. 

• Mendapat pin supervisor bintang 5  

• Gratis mengikuti retreat/seminar yang diadakan gereja. 

8. Supervisor ����� plus 

KKS yang sudah menghasilkan 12 anak KKS dan 144 cucu KKS dari 12 x 12 = 156 

KKS.  Gereja ingin menghargai KKS yang sungguh-sungguh berjuang sehingga diberi 

kesempatan. 

Syarat-syarat 

• 2-3 bulan sebelumnya data sudah masuk Departemen Litbang Kelompok Sel. 

� Data harus dicek dan yang sudah benar harus ditandatangani oleh 2 staf Litbang dan 

ketua Litbang sebagai pernyataan sudah dicek dan sudah benar. 

 


