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Rencana Pengajaran 
Deskripsi Pelajaran 

 

Pelajaran ini menjelaskan berbagai peraturan kelompok sel prinsip 12 dan 

pencatatan setiap kegiatan kelompok sel. 

 

Tujuan Pelajaran 

 

1. Setiap murid mengerti bahwa setiap pemimpin kelompok sel harus tunduk 

pada peraturan yang telah ditetapkan. 

2. Setiap murid mengembangkan kelompok sel secara benar dan tekun dalam 

melaporkan setiap kegiatan kelompok sel. 

3. Setiap murid mengerti prosedur administrasi kelompok sel dan melakukan 

secara benar. 

 

Metode Pengajaran 

 

1. Ceramah 

2. Tanya jawab 

3. Melakukan aplikasi 

 

Materi Pelajaran 

 

1. Administrasi kelompok sel 

2. Peraturan kelompok sel  

 

Pendalaman 

 

Murid menjawab pertanyaan tentang materi yang sudah dipelajari. 



 

 

 

 

 

3 

ertumbuhan kelompok sel sangat berpengaruh thd pertumbuhan gereja.  

Demikian pula sehat dan majunya kelompok sel berpengaruh kepada kesehatan 

dan kemajuan gereja.  Agar pertumbuhan setiap kelompok sel terpantau dengan 

baik, maka Departemen Litbang Kelompok Sel Keluarga Allah perlu memantau 

perkembangan kelompok sel melalui laporan rutin dari setiap kelompok sel.  Gereja 

Keluarga Allah juga menetapkan beberapa peraturan kelompok sel, tujuannya agar setiap 

kelompok sel bertumbuh sebagai kelompok sel yang sehat.     

A. Administrasi Kelompok Sel  

1. Absensi Kelompok Sel 

Absensi kelompok sel adalah salah satu alat untuk memudahkan gereja khususnya 

Departemen Litbang Kelompok Sel untuk melakukan pemantauan terhadap 

kelompok sel-kelompok sel yang ada, sehingga setiap kelompok sel bisa 

diperjuangkan perkembangannya dengan baik. 

Dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, maka laporan absensi dikirim 

melalui WA/SMS. 

2. Dua Jenis Absensi Kelompok Sel 

a. Absensi untuk Kelompok Sel Jemaat 

• Berisi nama-nama anggota yang yang terdiri dari jemaat umum yang belum 

melayani. 

• Maksimal anggota kelompok sel umum adalah 20 orang. 

• Jika jumlah anggota sudah melebihi 20 orang, maka Departemen Litbang 

Kelompok Sel akan mengingatkan supaya KKS lebih memperjuangkan 

anggotanya untuk segera membuka kelompok sel. Mengapa demikian? 

Pertanyaan ini dapat kita mengerti melalui gambaran tentang sebuah 

keluarga. Seperti halnya dalam sebuah keluarga, setiap orang tua tidak boleh 

(tidak mungkin) hanya melahirkan anak terus tetapi tidak mendewasakannya. 

Tetapi setiap orang tua tentu berkewajiban untuk memperjuangkan anaknya 

supaya bisa dewasa, mandiri dan membangun keluarga baru. 

• KKS wajib melengkapi data-data yang terdapat diabsensi kelompok sel dan 

bertanggung jawab terhadap pengambilan dan pengembalian absensi 

kelompok sel. 

P 
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b. Absensi untuk Kelompok Sel Pelayan 

Absensi ini berisi daftar nama-nama anggota yang terdiri dari para pelayan Tuhan 

atau yang sudah menjadi KKS. 

B. Peraturan Kelompok Sel 

1. Jumlah anggota kelompok sel umum yang bisa mendapat nomor absensi 

kelompok sel adalah minimal 3 anggota dan maksimal 20 

Perintisan kelompok sel boleh langsung dijalankan setelah mengikuti training calon 

KKS dan sudah bisa mendapatkan absensi kelompok sel meskipun belum mencapai 

jumlah 3 anggota kelompok sel, tetapi nomor absensi kelompok sel baru akan 

diberikan kalau jumlah anggotanya sudah mencapai 3 orang. Khusus untuk 

kelompok sel pelayan inti departemen, anggotanya bisa fleksibel sesuai dengan 

jumlah pengurus  yang dimuridkan. 

2. Setiap KKS harus dimuridkan dan memuridkan  

Tidak diperkenankan ada seorang KKS pun yang hanya memuridkan tetapi tidak 

dimuridkan, karena kelompok sel adalah sarana impartasi.  Kalau ada seorang KKS 

yang hanya memuridkan saja tetapi tidak dimuridkan, maka tidak akan bisa 

mengimpartasikan dengan baik visi misi yang sedang Tuhan gerakkan di gereja kita.  

Oleh sebab itulah, setiap KKS harus dimuridkan baru kemudian bisa memuridkan 

anggota kelompok selnya dengan baik. 

3. Menjalankan agenda pertemuan kelompok sel yang sudah ditetapkan  

• Tidak boleh menjalankan agenda pertemuan kelompok sel dengan cara lain 

yang bukan cara yang ditetapkan oleh gereja kita. 

• Kelompok sel departemen fokusnya adalah untuk mengembangkan pelayanan 

dalam departemen, oleh karena itulah bahan sharing kelompok sel departemen 

adalah bahan pemuridan gembala sidang (KKS 1).  Jika karena sesuatu hal, KKS 

1 tidak mengadakan pemuridan, maka bahan sharingnya memakai bahan 

khotbah Minggu dengan penambahan sedikit materi pemuridan dari gembala 

sidang. 

• Kelompok sel umum fokusnya adalah penggembalaan, oleh karena itulah bahan 

sharing kelompok sel umum adalah bahan khotbah Minggu dengan penambahan 

materi aplikasi yang harus dilakukan oleh anggota kelompok sel. 
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4. Petugas dalam kelompok sel harus KKS dan murid-muridnya sendiri 

Petugas dalam kelompok sel tidak boleh berasal dari luar kelompok selnya 

termasuk tamu (anggota gereja lain), dan KKS dari kelompok sel lain tidak boleh 

bertugas dalam kelompok sel. 

Ada beberapa alasan mengapa mereka tidak boleh bertugas,  

• Pertama, untuk tamu karena mereka tidak mendengar secara langsung Firman 

Tuhan hari Minggu sehingga tidak mungkin ia mengerti tentang sharing yang 

harus dibawakan.  Yang diperbolehkan harus KKS dan anggotanya karena 

mereka yang tahu visi, misi dan prinsip dari gereja.  

• Kedua, KKS lain tidak boleh bertugas karena nanti bisa terjadi dualisme 

kepemimpinan.  Artinya anggota bisa menjadi lebih tertarik untuk dipimpin oleh 

KKS yang lain.  

• Ketiga, supaya KKS dan murid-muridnya makin bertumbuh.  Dengan adanya 

tanggung jawab memimpin, maka setiap orang akan terpacu untuk semakin 

maju. 

5. Dilarang mengundang pembicara dari luar GBI Keluarga Allah. 

Kelompok sel adalah tempat jemaat belajar mengaplikasikan khotbah hari Minggu.  

Firman Tuhan yang disampaikan di kelompok sel bukan bersifat khotbah, tetapi 

bersifat sharing aplikasi khotbah hari Minggu. 

Hari Minggu jemaat mendapat pengajaran Firman Tuhan di gereja oleh gembala 

sidang, kemudian di kelompok sel jemaat mulai mengaplikasikan tentang apa yang 

mereka alami dan dapatkan setelah melakukan firman Tuhan tersebut. 

Pembicara dari luar GBI Keluarga Allah tidak memahami VMP (visi misi prinsip) GBI 

Keluarga Allah.  Kita perlu terus menjaga VMP gereja, agar arah kelompok sel terus 

terjaga.  Pengajaran yang berbeda akan membuat anggota menjadi bingung. 

6. Semua kegiatan kelompok sel harus searah dengan Visi Misi dan Prinsip 

(VMP) GBI Keluarga Allah 

Bila semua program searah dengan visi misi dan prinsip, maka gereja kita menjadi 

sehati, sevisi, dan satu gerakan seperti gereja mula-mula; sehingga akan terjadi 

kegerakan yang kuat.   Kelompok sel ada untuk mendukung visi, misi dan prinsip 

yang telah diberikan Tuhan. 
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7. Tidak diperbolehkan menyebarkan selebaran dari luar baik pada waktu 

pertemuan kelompok sel ataupun kepada setiap anggota kelompok sel di 

luar pertemuan. 

Setiap anggota kelompok sel maupun tamu tidak diperbolehkan memberikan 

selebaran yang berasal dari luar, karena ada banyak pengajaran-pengajaran yang 

muncul sekarang yang tidak sehat bahkan ada yang menyesatkan.  Jika anggota 

sudah terpengaruh, maka akan sulit untuk memperbaikinya.    

8. Lamanya waktu pertemuan kelompok sel 1-2 jam 

Hindari pertemuan yang terlalu lama, karena itu akan mengganggu keluarga yang 

rumahnya menjadi tempat kelompok sel.  Apalagi yang mengadakan pertemuannya 

sejak sore hari.  Jangan mengakhiri pertemuan kelompok sel sampai terlalu malam 

terutama jika banyak anggotanya wanita, sebab itu akan menjadi batu sandungan 

bagi orang lain.   

9. Pertemuan kelompok sel diadakan satu minggu sekali, tidak boleh sering 

diliburkan, kalau sering libur tidak bisa maju 

Jangan sering meliburkan pertemuan kelompok sel.  Sebab jika sering diliburkan, 

kita akan kehilangan semangat (apinya).  Akan sangat sulit untuk kembali membakar 

semangat anggota kelompok sel untuk kembali menyala-nyala.  

10. Tidak diperbolehkan mengadakan kolekte 

Kelompok sel tidak diperbolehkan mengadakan kolekte, kecuali persembahan 

khusus/sukarela yang dikumpulkan sewaktu-waktu untuk kebutuhan khusus (tidak 

rutin).   

11. Dalam pertemuan kelompok sel, tidak diharuskan menyediakan hidangan, 

jika dipandang perlu dan tidak memberatkan tuan rumah  

Apabila menyediakan makan, sesuaikanlah dengan kemampuan, jangan 

memaksakan diri apalagi sampai berhutang.  Tujuan kelompok sel adalah untuk 

menyelamatkan jiwa khususnya melalui pendekatan kerumah-rumah. 

12. Tidak diperbolehkan mengadakan arisan atau simpan pinjam uang yang 

melibatkan anggota kelompok sel 

Hal ini dimaksudkan agar tidak memimbulkan masalah di kemudian hari.  Hal yang 

kecil jika tidak hati-hati akan membuat suasana tidak menyenangkan.  Jika ada yang 
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sungguh-sungguh memerlukan, lebih baik didoakan besama dan jika mungkin 

dibantu semampu kita.  Jangan memaksakan diri. 

13. Tidak boleh mengajak untuk mengikuti kegiatan yang diadakan di luar 

GBI Keluarga Allah 

Tidak boleh mengajak anggota kelompok sel atau KKS untuk mengikuti kegiatan 

yang diadakan di luar GBI Keluarga Allah.  Mengapa? 

a. Karena pengajarannya belum tentu sevisi, sehingga akan membingungkan 

anggota kelompok sel. 

b. Sekarang banyak muncul ajaran sesat, maka kita harus lebih berhati-hati. 

c. Kita harus fokus pada tugas dan tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan 

kepada kita. 

14. Fokus pada menyelamatkan jiwa, jangan menarik-narik jemaat gereja lain 

Kelompok sel difokuskan menjangkau jiwa-jiwa yang belum diselamatkan, jemaat 

gereja yang undur, yang belum bergereja tetap, atau jemaat yang belum tergabung 

dalam kelompok sel.  Jangan fokus menarik-narik jemaat gereja lain.   

15. Untuk mengadakan pertemuan gabungan harus mendapat izin dari 

Gembala Sidang melalui  Departemen Litbang Kelompok Sel 

a. KKS yang akan mengadakan kegiatan atau acara di luar kegiatan kelompok sel 

harus meminta “Formulir Pengajuan Kegiatan / Acara Pelayanan Kelompok Sel 

GBI Keluarga Allah” ke Departemen Litbang Kelompok Sel di kantor 

sekretariat gereja lokal masing-masing. 

b. KKS mengisi formulir tersebut dan mengembalikan ke sekretariat. 

c. Tidak diperbolehkan mengundang pembicara dari luar GBI Keluarga Allah. 

d. Kegiatan atau acara harus searah dengan Visi, Misi dan Prinsip GBI Keluarga 

Allah, yaitu selamatkan jiwa berapapun harganya. 

e. Acara boleh dijalankan setelah formulir disetujui dan ditandatangani oleh 

Gembala Sidang dan Ketua Departemen Litbang Kelompok Sel. 

16. Jauhilah selalu percakapan yang tidak bermanfaat dan tidak perlu 

Perkataan yang tidak bermanfaat atau tidak perlu hanya akan membuat suasana 

kelompok sel menjadi  tidak membangun, bahkan bisa menimbulkan permasalahan 

dan perpecahan, misalnya: gosip, menjelek-jelekan orang lain, perkataan-perkataan 
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negatif.  Perkataan yang tidak bermanfaat ini akan merusak kelompok sel itu 

sendiri.  Tetapi biarlah kita saling menguatkan dan saling membangun iman. 

17. Pelayanan dilandasi dengan kasih Allah, kasih akan selalu menyatukan 

Dalam menyelesaikan permasalahan antara KKS dengan anggota atau anggota 

dengan anggota, kita harus melandasinya dengan hati yang penuh kasih.  Hal ini 

akan membuat masalah lebih mudah tertangani dengan baik. Jangan menghadapi 

suatu persoalan dengan emosi. 

Jika kita masih dalam situasi tegang karena ada konflik, maka jangan terburu-buru 

mengambil keputusan. Tunggulah sampai hati Saudara tenang sehingga dapat 

berpikir panjang.  Landasilah keputusan itu dengan kasih. 

18. Wajib menyerahkan laporan kegiatan kelompok sel 

Setiap kali selesai pertemuan kelompok sel, absensi harus segera dilaporkan berupa 

lembaran kertas atau email  ke gereja lokal masing-masing 

Khusus untuk kelompok sel pelayan, setelah pertemuan kelompok sel selesai, salah 

satu anggota kelompok sel pelayan yang ditunjuk harus segera mengirimkan 

laporan pemuridan beserta aplikasinya kepada kakek KKS-nya. 

19. Tempat untuk mengadakan kelompok sel boleh berpindah tempat, sesuai 

kesepakatan KKS dengan anggota-anggotanya (Kisah 2:46) 

Tujuan diadakan pertemuan kelompok sel secara bergilir adalah supaya kita dapat 

menjangkau jiwa sebanyak mungkin.  Karena salah satu tujuan kelompok sel dalam 

4M adalah menyelamatkan. 

Usahakanlah pertemuan kelompok sel justru di rumah-rumah seluruh anggota 

secara bergilir.  Sebab jika ada anggota rumah itu yang belum bertobat, mereka 

dapat mendengar Firman Tuhan dan Tuhan akan menjamah mereka supaya 

bertobat. 

Tetapi itupun harus dilakukan dengan persetujuan atau kesepakatan bersama.  Jika 

ada hal-hal yang mungkin dapat menyebabkan persoalan seperti penolakan oleh 

lingkungan hendaknya perlu dipertimbangkan dengan baik. 

20. Bagi KKS yang kesulitan untuk mengadakan pertemuan kelompok sel di 

hari-hari biasa, bisa mengadakan pertemuan kelompok sel pada hari 

Minggu; bisa diadakan di gereja, di rumah makan, di rumah KKS atau 

rumah salah satu anggota, dll.  


