Panduan untuk
pemimpin kelompok
sel
Sebagai Gereja, kami menekankan nilai pada
pentingnya
kelompok
sel
beserta
dengan
pemimpinnya.
Manual
ini
bertujuan
untuk
memperlengkapi pemimpim kelompok sel untuk
memfasilitasi kelompok sel yang sehat dan mencapai
tujuan.

PENGANTAR: PROSES PELATIHAN
Selamat datang dalam pelatihan untuk menjadi Pemimpin Kelompok Sel! Kami
berkomitmen untuk membantu anda menjadi seorang pemimpin yang efektif.
Pelatihan ini di desain untuk menginspirasi anda dengan intisari dan tujuan dari
Kelompok Sel Hillsong (atau disebut Connect Groups) sekaligus
memperlengkapi anda dengan skills untuk memimpin kelompok yang
mengubahkan hidup.
Meskipun penting untuk menyelesaikan semua komponen dari panduan ini,
lamanya pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan anda. Anda dapat
mulai kapan saja dan belajar sesuai kecepatan anda.

SESSION 1: JANTUNG SEBUAH KELOMPOK SEL
Selamat datang dalam sesi pertama! Sesi ini merupakan fondasi untuk
mempersiapkan anda sebagai pemimpin kelompok sel. Di awal pelatihan ini kami
berharap anda dapat menangkap visi dan tujuan kami membangun kelompok
sel. Sesi ini berisi semua alasan mengapa kita melakukan ini!

GEREJA MULA-MULA…
Bacalah amanat Yesus dalam Matius 28:18-20, kemudian Kisah para rasul 2:46,
Kisah 5:42 dan Kisah 20:20.
Bagaimanakah proses pemuridan yang terjadi pada gereja mula-mula?

SESSION 2: ANDA SEBAGAI PEMIMPIN
Yesus sedang duduk di pinggir pantai sambil makan ikan dan berbicara dengan
teman-teman dekatnya. Dia membicarakan tentang masa depan mereka: apa
yang mereka harapkan dan hal-hal yang membuat mereka takut (lihat yohanes
21). Pemandangan tersebut sangatlah familiar di kalangan para murid. Mereka
telah bersama-sama bertumbuh dalam pengertian tentang kebenaran Kerajaan
Allah, belajar untuk mengasihi satu sama lain, diperlengkapi untuk melayani dan
bertumbuh mendekat pada Yesus.
Hal tersebutlah yang menjadi inti dari kepemimpinan kelompok sel. Sebagai
pemimpin, hal inilah yang melandasi panggilan kita! Sudahkah anda belajar
sesuatu tentang Tuhan yang bisa anda bagikan kepada sesama? Apakah anda
bisa berteman dan mengasihi sesama sekaligus menghubungkan mereka
dengan satu sama lain dalam lingkaran pertemanan? Apakah anda bisa
menyemangati seseorang ketika dia sedang jatuh? Apakah anda bisa melihat
potenti seseorang? Maka anda bisa memimpin sebuah kelompok sel!

PERAN ANDA…
Sebagai pemimpin kelompok sel, anda:
1. Memfasilitasi jemaat untuk saling menjalin hubungan dalam komunitas,
dengan cara menciptakan lingkungan yang terbuka dan hangat dimana
semua orang disambut. Sebagai pemimpin, anda juga mempunyai
tanggung jawab untuk membantu jemaat baru menjalin hubungan di
dalam kelompok anda, maupun dengan anggota keluarga gereja lainnya.
Apabila diperlukan, anda juga berperan untuk merujuk masalah yang
serius kepada pastors dan ketua tim anda.
2. Memperlengkapi jemaat agar mereka bisa bertumbuh menjadi semakin
serupa dengan Kristus, dengan cara memfasilitasi pertumbuhan iman baik
melalui pemberian semangat maupun membantu mereka untuk tetap
dalam komitmen mereka. Adapun anda juga berperan untuk mendoakan
anggota kelompokmu dan mengajak mereka untuk saling mendoakan
juga. Selain itu, anda juga berperan untuk menolong anggota kelompokmu
untuk mengaplikasikan ajaran Alkitab dalam kehidupan sehari-hari (lihat 2
tim 3:6).
3. Memberikan kesempatan untuk anggota kelompokmu melayani dengan
cara:
Menolong mereka untuk bisa melayani di dalam gereja
Menolong mereka untuk menemukan bakat dan panggilan mereka

Menolong mereka untuk membawa dampak dan pengaruh di setiap aspek
kehidupan
Sebagai contoh, apakah anda sudah pernah:
Mengajak seseorang untuk pergi ke gereja atau pergi minum kopi dengan teman
baru?
Berdoa bersama dan menceritakan arti Tuhan dalam hidupmu kepada orang
lain?
Memberikan semangat kepada orang yang baru pertama kali melayani?
Dengan contoh diatas, sebutkan apa saja hal yang sudah anda lakukan dalam
memimpin seseorang untuk berkomunitas, diperlengkapi dan melayani:

SEPERTI APA PEMIMPIN KELOMPOK SEL ITU…
Dengan kemimpinan ada tanggung jawab. Di dalam suratnya kepada Timotius,
Rasul Paulus menjabarkan standar untuk kemimpinan. Bacalah 1 tim 3:1-13.
Memimpin sebuah kelompok sel adalah peran penting di Gereja Hillsong.
Pastor Senior Brian, mengatakan, “kepemimpinan adalah sebuah contoh,
memberikan sesuatu untuk diikuti oleh orang lain.”
Seorang Pemimpin Kelompok Sel adalah seseorang yang :
1. Memiliki passion pada Allah dan manusia
2. Seseorang yang berkarakter baik dan berintegritas
3. Berkomitmen pada pertumbuhan imannya dan perkembangannya sebagai
pemimpin
4. Mendukung pemimpin dan visi Gereja dengan cara memprioritaskan
keikutsertakan dalam kegiatan gereja setiap ada kesempatan
Hal ini termasuk:
• Hadir dalam ibadah akhir pekan dan melayani di salah satu ibadah
• Hadir dalam acara kelompok sel gabungan maupun pertemuan pemimpin

•

Mendukung ajaran Gereja Hillsong; contohnya: mempunyai kemurahan
hati, percaya akan Roh Kudus (lihat website kami www.hillsong.comaboutus-whatwebelieve)

Setelah membaca daftar diatas, apakah kekuatan anda? Apakah ada area yang
membutuhkan perbaikan?

APA YANG DILAKUKAN OLEH SEORANG PEMIMPIN KELOMPOK SEL…
Memimpin sebuah kelompok sel memerlukan waktu dan usaha. Seperti yang
dikatakan oleh Paulus, “Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan
segala tenaga sesuai dengan kuasa-Nya, yang bekerja dengan kuat di dalam
aku.” (kolose 1:29)
Imbalan dalam memimpn sebuah kelompok sel adalah sesuatu yang sifatnya
kekal. Tidak ada yang bisa menyamai perasaan yang kita dapat ketika melihat
orang yang kita pimpin bertumbuh mendekat kepada Tuhan. Paulus bertanya ,
“Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota
kemegahan kami di hadapan Yesus, Tuhan kita, pada waktu kedatangan-Nya,
kalau bukan kamu?” (1 Tesalonika 2:19). Diatas semuanya, orang adalah
sumber sukacita kita.
Seorang Pemimpin Kelompok Sel:
1. Memperhatikan dan mendoakan anggota kelompoknya
2. Bertanggung jawab untuk pertumbuhan kelompok mereka
3. Mengadakan sebuah pertemuan yang menginspirasi dan memberikan
semangat kepada anggotanya
4. Hadir dalam pertemuan gabungan dan berkomitmen untuk terus belajar
5. Bersedia bertanggung jawab untuk pertumbuhan kelompok dan sekaligus
mengkader pemimpin baru. Hal ini termasuk merekomendasikan anggota
yang mempunyai potensial untuk mengikuti pelatihan
6. Memfasilitasi aktivitas social yang mendorong para anggota kelompok
untuk saling menjaga hubungan.
7. Mengumpulkan semua anggota untuk hadir dalam acara gereja seperti
ibadah, acara tengah minggu, dan pelatihan kepemimpinan. Anggota
kelompok bisa duduk bersama-sama, menceritakan pengalaman mereka
tentang bagaimana acara tersebut menolong mereka bertubuh sebagai
seorang Kristen dan pemimpin.

8. Menginspirasi orang untuk berkontribusi di dalam pemberian sosial yang
menjangkau masyarakat luas

AKTIVITAS
Diskusikan jawaban anda atas pertanyaan-pertanyaan pada sesi ini dengan
Pemimpinmu. Ceritakan potensi kekuatan dan hal yang membuat anda takut
atau ragu dalam menjadi pemimpin kelompok sel.

SESI 3: PERTEMUAN YANG DINANTIKAN
Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti
dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati, dan
semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. (Ibrani 10:25)
Pikirkan pertemuan kelompok sel seperti apa yang anda suka. Apa yang
membuat pertemuan tersebut memberikan semangat atau membantu, sehingga
anda menantikan pertemuan berikutnya?

Pada saat mendirikan Gereja Hillsong, Pastor Brian mempunyai tujuan untuk
membangun sebuah gereja yang dia ingin datangi. Marilah kita juga membuat
suatu kelompok sel yang kita sendiri ingin datang!

1. ELEMEN YANG TIDAK TERLIHAT:
Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam Nama-Ku, di situ Aku ada
di tengah-tengah mereka. (Matius 18:20).
Hal ini tidak terlihat, tetapi anda tahu ketika ia ada atau tidak. Ia tidak terlihat
namun mungkin elemen yang paling kuat di dalam sebuah pertemuan. Ia adalah
atmosfir.
Atmosfir positif yang dipenuhi dengan iman, harapan dan kasih menginspirasi
orang untuk bertumbuh, memfasilitasi hubugan yang sehat dan yang paling
penting mengizinkan Roh Kudus untuk bekerja. Tujuannya adalah untuk
mereproduksi atmosfir dan semangat dari ibadah hari minggu ke dalam rumah.
Di dalam pertemuan kelompok sel, diperlukan adanya budaya untuk saling
memberi semangat, berkat dan kesatuan hati. Pertemuan anda adalah refleksi
dari hati dan visi Gereja Hillsong.
Sebagai pemimpin kelompok sel, peran anda adalah untuk menciptakan suasana
dan budaya di dalam kelompokmu. Atmosfir tidak terjadi begitu saja!

Bagaimana anda dapat menciptakan atmosfir yang efektif untuk membangun
orang lain? Pertimbangkan tempat kelompok anda berkumpul, persiapan anda
untuk pertemuan tersebut dan teladan yang anda ciptakan sebagai seorang
pemimpin:

2. RENCANA UNTUK SETIAP PERTEMUAN:
Pertemuan Kelompok Sel biasanya terdiri dari hal-hal berikut:
Waktu mulai dan akhir
Pertemuan Kelompok Sel berlangsung selama 90 menit. Usahakan untuk
menghormati waktu orang lain dengan cara memulai dan mengakhiri pertemuan
tepat waktu. Apabila ada yang ingin tinggal lebih lama, maka anda harus terlebih
dahulu menutup pertemuan tersebut supaya anggota lain bisa bebas
meninggalkan pertemuan.
Waktu untuk berinteraksi
Luangkan sekitar 20-30 menit untuk penyambutan dan perkenalan diri. Waktu ini
adalah penting. Adapun makanan selalu dapat membantu orang untuk
bersosialisasi, oleh karena itu ajak para anggota untuk berkontribusi. Jadilah
tuan rumah yang baik dan berusahalah untuk membuat semua anggota
kelompokmu berinteraksi satu sama lain. Anda bisa tahu bahwa anda memilkiki
kelompok yang sehat apabila anda harus menyudahi pembicaraan untuk
memulai pembelajaran.
Belajar bersama
Semua kelompok sel kami mengikuti pemahaman alkitab yang sama
berdasarkan apa yang dibicarakan dari atas mimbar pada ibadah hari minggu.
Hal ini berarti seluruh jemaat gereja bergerak maju dengan arah yang sama
walaupun mereka menghadiri ibadah pada waktu yang berbeda.
Doa dan Karunia Roh
Di dalam setiap pertemuan, berdoalah untuk kebutuhan tiap-tiap anggota, visi
gereja kita, pemimpin kita maupun kegiatan yang akan datang. Poin-poin doa
akan tercantum dalam bahan pembelajaran sebagai panduan. Waktu doa ini juga
merupakan kesempatan untuk memberikan semangat dan membangun sesama.
Cobalah berbagai kombinasi dan variasi berdoa sambil juga menolong orang

yang baru belajar berdoa. Sebagai contoh, doa berpasangan atau di dalam
kelompok kecil atau berdoa secara bersama-sama.
Nation Builders: Pemberian misi
Nation builders adalah istilah yang digunakan oleh Gereja Hillsong untuk
pemberian misi yang tujuannya membangun banyak bangsa.
Kami mempunyai hati besar untuk bisa menjangkau melampaui dinding gereja,
yaitu kepada komunitas luas dan dunia. Pada saat ini, kita juga akan
menggunakan pemberian misi untuk mendanai berbagai acara penjangkauan
dan pelayanan. Bagian ini adalah waktu yang penting untuk kita focus pada visi
dari pelayanan-pelayanan ke depan. Karena pemberian dan doa kita membawa
perubahan.
Acara Gereja
Ada kalanya kelompok sel akan berkumpul bersama untuk menghadiri acara
gabungan seperti pertemuan tengah minggu, Sisterhood, dan malam doa.
Kelompok sel kita bukanlah sebuah pulau terpencil, karena pada hakikatnya
kelompok ini berselaras dengan visi gereja yang sedang berjalan. Pemimpin
anda akan memberi tahu anda apabila ada acara khusus. Apabila anda
menghadiri acara tersebut, usahakan untuk bisa duduk bersama dengan
kelompok sel anda, sekaligus membuat kesempatan untuk beramah-tamah
dengan sesama anggota. Jangan lupa untuk turut mengirimkan daftar hadir
seperti pertemuan kelompok sel biasanya.

3. MEMIMPIN PEMBELAJARAN:
Waktu pembelajaran dipakai sebagai kesempatan untuk berdiskusi akan hal
yang kita pelajari dari kotbah hari minggu, oleh karena itu, bertanyalah dan ajak
mereka untuk merefleksikan bagaimana cara kita bisa mengaplikasikan
kebenaran Firman tersebut dalam keseharian kita. Seperti yang ditulis oleh kitab
Yakobus dalam Yakobus 1: 23-25 “Sebab jika seorang hanya mendengar firman
saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang
mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin Baru saja ia
memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya.”
Maka haruslah kita bukan saja membaca Firman tapi melakukannya.
(Anda
dapat
mengunduh
www.myhillsong.com/Ia)

pelajaran

setiap

minggu

melalui

Siapkan bahan dengan Seksama! Baca Firman Tuhan. Jawab pertanyaan
terlebih dahulu. Berdoa dan minta Roh Kudus untuk menuntun anda. Pilihlah
pertanyaan-pertanyaan yang bisa digunakan dalam diskusi. Apabila banyak

anggota sharing dari dalam hatinya dan membuat pembicaraan yang berbuah,
maka tidak usah terpatok untuk menyelesaikan semua pertanyaan. Berikan
dorongan untuk mereka membaca Alkitab. Berikan contoh penggunaan Alkitab
secara benar (bisa melalui YouVersion). Akhiri pembelajaran dengan sebuah
tantangan atau penekanan akan apa yang bisa kita aplikasikan dari apa yang
kita pelajari dalam keseharian kita.

4. DINAMIKA KELOMPOK:
Anggota kelompokmu bisa jadi mempunyai latar belakang, kebangsaan,
kematangan rohani yang berbeda. Oleh karena itu anda harus menemukan cara
untuk mempertemukan antara ‘Sally yang pemalu’ dengan ‘Tom yang banyak
bicara’.
Ketika bertanya, gunakan pertanyaan terbuka supaya bisa mendorong partisipasi
dari semua orang. Hindari pembicaraan satu arah! Panduan yang bagus adalah
aturan ’30-70’, sebagai contoh 70% pembicaraan harus berasal dari anggota dan
30% dari pemimpin. Jaga diskusi yang positif dan hindari pembicaraan yang
mencela atau tidak membangun. Dengan hati-hati arahkan pembicaraan kembali
kepada topik pada saat hal tersebut terjadi.
Apabila ada isu-isu sensitive atau pertanyaan yang rumit, maka lakukan
pembicaraan empat mata setelah pertemuan selesai. Ingat untuk meminta
pendapat kepada pemimpin anda apabila anda merasa kesulitan memimpin
kelompok anda.

5. NATION BUILDERS: PEMBERIAN MISI, PEMBANGUNAN GEREJA DAN
PENGINJILAN:
“Aku akan memberkati engkau…dan engkau akan menjadi berkat.” (Kejadian
12:2)
Kita adalah ahli waris akan janji luar biasa yang diberikan Tuhan kepada
Abraham ratusan tahun yang lalu. Kemurahan hati bukan saja menuntuk kita
kepada berkat di dalam hidup kita tapi juga kepada kehidupan orang diseluruh
dunia. Maka bersukacitalah akan kesempatan untuk membagikan janji ini.
Pada saat ini, kita akan menggabungkan pemberian nation builder menjadi
bagian dari kelompok sel.
Tujuan dari segmen yang singkat ini adalah untuk mempresentasikan visi dari
Nation Builders kepada para anggota anda dan menginspirasi mereka untuk
memberi. Karena manusia memberi kepada Visi!

Ketika kita sampai pada waktu ini dalam pertemuan kita, maka persiapkan
beberapa menit untuk mengerti focus dari Nation Builders pada bulan ini dan
siapkan beberapa amplop persembahan di tanganmu (anda bisa mengambil
beberapa pada ibadah hari minggu sebelumnya). Usahakan agar anda
memperhatikan hal-hal praktis seperti ini, karena banyak orang akan
menggunakan credit card, walaupun dalam kelompok sel, oleh karena itu
sangatlah penting untuk menyiapkan amplop persembahan.
Membangun Iman:
Salah satu cara untuk menginspirasi anggota kelompokmu memberi adalah
dengan membangun iman mereka dari awal tahun dengan cara:
1. Membagikan visi dan strategi
2. Membagikan landasan alkitab mengenai mandat untuk bermisi dan
membangun iman
3. Bergairahlah tentang visi nation builders ini, supaya juga membangun visi
mereka.
Persiapkan dirimu dengan seksama! Pelajari Firman Tuhan. Jawablah
pertanyaan-pertanyaan yang tersedia secara pribadi terlebih dahulu. Berdoa dan
minta Roh Kudus untuk menuntun anda. Pilih pertanyaan-pertanyaan yang bisa
digunakan dalam diskusi. Apabila banyak anggota sharing dari dalam hatinya
dan membuat pembicaraan yang berbuah, maka tidak usah terpatok untuk
menyelesaikan semua pertanyaan. Berikan dorongan untuk mereka membaca
Alkitab. Berikan contoh penggunaan Alkitab secara benar. Akhiri pembelajaran
dengan sebuah tantangan atau penekanan akan apa yang bisa kita aplikasikan
dari apa yang kita pelajari dalam keseharian kita.

6. HITUNG JUMLAH ANGGOTAMU:
Sang gembala mengetahui jika ada satu domba hilang dari kawanan 100 domba
(ref: Luke 15:4). Salah satu pastor pernah berkata, “Kita menghitung orang
karena setiap orang berharga!)” Adalah sebuah hal penting untuk kita setia
kepada orang-orang yang telah dipercayakan pada kita. Setiap orang berharga
untuk Tuhan. Setiap angka merepresentasikan satu jiwa!
Sistem pelaporan kami yang efisien di www.MyHillsong.com akan membantu
anda untuk mengelola dan memimpin anggota kelompokmu. Dengan
menggunakan sarana ini, kita bisa memonitor kesehatan kelompok kita dengan
melihat absensi mereka, melakukan pelawatan dan menjaga data individu dan
persembahan yang akurat.

7. CARA MENGGUNAKAN PELAPORAN KELOMPOK SEL:
Masuk ke www.myhillsong.com
Klik My Menu
Klik ‘My Connect Group’, kemudian di bawah kolom Attendance, masukkan
absensi, persembahan misi maupun data lainnya.

AKTIVITAS
Rencanakan untuk mempunyai segmen doa dan misi di dalam pertemuan.
Diskusikan dengan pemimpin anda beberapa waktu setelah pertemuan terjadi
tentang
Bagaimana jalannya pertemuan sebelumnya?
Apa yang berhasil dan apa yang tiak?
Apakah ada area yang perlu diperbaiki?
Tanyakan kepada pemimpin anda jika ada yang belum dimengerti mengenai
system pelaporan.

SESI 4: KELOMPOK SEL YANG PEDULI
Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa,
tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau
mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. (1 Petrus 5:2).
Di daerah pedalaman pada abad pertama, gembala adalah pemandangan yang
biasa. Secara tradisi, gembala yang baik adalah ia yang mengenali dombadombanya dengan nama, ia yang menjaga mereka dari bahaya, yang memimpin
mereka ke padang hijau tempat mereka makan dan bertumbuh, dan juga ia yang
rela untuk mengorbankan hidupnya untuk mereka. Hal ini menggambarkan hati
Yesus untuk kita. (Yohanes 10:11-13)
Sama halnya dengan gembala yang peduli terhadap dombanya, seorang
pemimpin kelompok sel bertanggung jawab akan kesehatan dan kesejahteraan
setiap anggotanya. Hal ini berarti dibutuhkan lebih dari sekedar pertanyaan “apa
kabarmu?” untuk menciptakan suasana kekeluargaan dimana anggotanya
dikasihi dan diperhatikan.

1. KELUARGA DI DALAM KELUARGA:
Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara (Mazmur 68:6).
Ia tahu bahwa kita membutuhkan sekelompok orang yang penuh kasih, yang
tahu nama kita dan mengerti siapa kita. Walaupun seluruh gereja adalah
keluarga, tapi melalui Kelompok Sell ah kita bisa melihat keluarga Allah berfungsi
dalam hubungan kasih yang tulus dan kepedulian yang nyata. Sebagaimana
gereja kita menjadi lebih besar, kita juga harus menjadi lebih “kecil”.
Di dalam Kelompok Sel kita merayakan setiap batu loncatan dan pencapaian
yang dicapai oleh tiap tiap anggota; kita saling memberikan dukungan di dalam
masa sulit, kita percaya pada potensi setiap orang dan kita menunjukkan
kesetiaan dengan menjaga kerahasiaan ketika orang percaya kepada kita
dengan menceritakan hidupnya.
Bagaimana cara kita menunjukkan kepedulian kita kepada anggota Kelompok
Sel?

*Anda dapat melihat tanggal ulang tahun anggota Kelompok anda pada
MyHillsong.com

2. JEMBATAN UNTUK PENANGANAN KHUSUS:
Akan ada situasi di dalam hidup orang yang membutuhkan dukungan lebih dari
sekedar dukungan pribadi dari pemimpin mereka. Pada saat tersebut, sebagai
pemimpin Kelompok Sel, kita berperan untuk menjembatani antara anggota kita
dengan pihak lain di gereja.
Tim Pelayanan Pastoral:
Tim pelayanan pastoral ini dibentuk untuk mendampingi anggota gereja dengan
konseling secara profesional, pelayanan untuk masa kritis, dan bantuan darurat.
Kita dapat menghubungi tim ini ketika ada anggota kita yang sakit kritis, punya
masalah rumah tangga, dirawat di rumah sakit, isu keamanan, kehilangan
pekerjaan atau kematian anggota keluarga.
Apabila anda tidak yakin apa yang harus dilakukan, jangan ragu untuk bertanya.
Pastor anda dan pemimpin tim anda akan menyarankan apa yang harus anda
lakukan. Adapun, perlu diingat bahwa tim pelayanan pastoral juga terbuka untuk
anda secara pribadi apabila anda membutuhkan seseorang untuk berbicara
tentang hal-hal yang konfidensial.

AKTIVITAS
Menyelenggarakan acara untuk kelompok anda atau menginisiasi dukungan
praktis seperti membawa makanan kepada anggota kelompok yang sedang
sakit.

3. MISI DAN STRATEGI:
Sama seperti gereja mula-mula, perkumpulan kelompok kecil secara reguler di
rumah-rumah adalah sebuah hal yang penting di dalam Gereja Hillsong.
Kelompok Sel adalah salah satu strategi yang kita gunakan untuk mencapai misi
kami :
Untuk menggapai dan memberikan pengaruh di dalam dunia dengan
mendirikan sebuah Gereja yang berfokus pada Kristus, berlandaskan
Alkitab dengan tujuan untuk merubah sudut pandang dan mendorong
banyak orang untuk memimpin dan membawa pengaruh di dalam setiap
aspek kehidupan.
Misi ini dijalankan diseluruh kampus, Kelompok Sel di seluruh wilayah,
pelayanan ministri dan ibadah extension.

Kelompok Sel merupakan hal utama yang kita lakukan untuk saling
menghubungkan anggota dengan yang lain dan mendorong mereka untuk
‘memimpin dan membawa pengaruh di dalam setiap aspek kehidupan’.
Kelompok sel juga merupakan hal yang penting untuk setiap anggota gereja
dalam bergereja di Gereja Hillsong.
Kami rindu untuk melihat setiap orang di gereja kami mempunyai komunitas yang
alkitabiah, diperlengkapi untuk menjadi pengikut Kristus dan melayani sesama
dalam kasih.
Oleh karena itu pertemuan Kelompok Sel menjadi prioritas kegiatan di tengah
minggu sama seperti ibadah akhir pekan adalah prioritas di dalam kehidupan
gereja.

4. INTI DARI KELOMPOK SEL:
Bacalah 1 Tesalonika 2:7-12
Paulus menulis kepada gereja di Tesalonika. Jelaskan hubungan yang ada di
dalam gereja di Tesalonika.

Ambil beberapa waktu untuk menggambarkan lingkungan yang sehat secara
spiritual dan dimana pertumbuhan pribadi dapat terjadi. Bagaimanakah sebuah
Kelompok Sel yang baik?

Di gereja kita, Kelompok Sel bertujuan untuk memenuhi tujuan-tujuan berikut :
Berkoneksi
Memperlengkapi
Melayani

BERKONEKSI (CONNECT):
Bayangkan waktu-waktu anda pertama kali di gereja ini.
Bagaimana cara anda berkoneksi dengan orang lain secara pribadi?

Sangatlah mudah untuk merasa terasing di dalam sebuah keramaian. Oleh
sebab itu, Kelompok Sel adalah pintu masuk ke dalam kehidupan keluarga
gereja. Beginilah cara kita menjadi “gereja kecil dengan orang banyak”, seperti
yang dikatakan oleh Pastor Brian. Ketika anda berada di dalam kelompok sel,
anda mengalami kasih dan kekuatan dari sebuah komunitas yang alkitabiah.
MEMPERLENGKAPI (EQUIP):
Bayangkan seseorang yang anda bisa hubungi ketika anda merasa putus asa,
seseorang yang mendoakan anda ketika anda sedang bingung dan seseorang
yang mengajar anda tentang Tuhan.
Bayangkan sebuah komunitas berisi orang-orang yang penih kasih, yang tahu
ketika anda sedang pergi, yang menajamkan anda ketika anda membutuhannya
dan yang menolong anda untuk membagikan iman anda kepada orang lain.
Kelompok Sel adalah tempat dimana anda bisa diperlengkapi untuk menjadi
serupa dengan Yesus dan hidup penuh iman. Kami rindu untuk melihat anda
bertumbuh, berbuah dan menjadi seperti yang Tuhan inginkan!
MELAYANI (SERVE):
Kami percaya bahwa setiap orang diciptakan dengan potensi dari Tuhan untuk
membuat perubahan di dalam dunia. Kelompok Sel menolong anda untuk
menyadari karunia roh anda dan mengajak anda untuk mengunnakannya untuk
melayani sesama. Kelompok Sel adalah tempat dimana ada orang-orang yang
percaya pada anda. Dengan hal-hal tersebutlah cara seorang pemimpin
berkembang.

5. KELOMPOK SEL YANG SEIMBANG:
Ketiga fungsi diatas: Berkoneksi, Memperlengkapi, melayani adalah hal yang
penting id dalam kehidupan sebuah kelompok sel. “Berkoneksi” atau saling
berhubungan adalah gol utama kami. Prioritas kami adalah untuk membuat
semua orang di gereja kami untuk mempunyai hubungan dan dipedulikan.

Karena orang tidak pedul apa yang anda tahu, tapi mereka mau tahu seberapa
anda peduli.
Hubungan yang tulus adalah fondasi supaya ‘memperlengkapi’ dan ‘melayani’
bisa terjadi. Seperti jungkat-jungkit, ketiga prioritas diatas harus dijaga
keseimbangannya sehingga ada kesempatan untuk memberi dan menerima.
Sebagai pemimpin, anda harus bisa meresponi musim hidup yang berbeda-beda
dan kebutuhan setiap anggota yang unik. Sebagai contoh, ada waktu untuk
menginspirasi mereka untuk melayani (contoh : pada saat konferensi), dan ada
pula waktu untuk beristirahat. Atau di situasi lain, kelompok yang terdiri dengan
orang-orang Kristen yang dewasa yang sudah ikut serta dalam pelayanan di
gereja akan mempunyai kebutuhan yang berbeda dengan kelompok yang terdiri
anak-anak remaja yang baru mengenal Kristus. Semua kelompok butuh untuk
berkoneksi, tapi seorang pemimpin yang efektif tahu kapan harus
memperlengkapi dan kapan harus menginspirasi.
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Apa yang akan menjadi hasil dari sebuah kelompok yang menjadi terlalu focus
pada koneksi tapi tidak untuk memperlengkapi? Atau terlalu focus pada
pelayanan tapi tidak saling berkoneksi?

APAKAH ANDA DAPAT MELIHATNYA?
Bertemu dengan Sam:
Sam sudah datang secara reguler ke gereja selama enam bulan terkahir.
Perjalanan imannya naik dan turun seperti rollercoaster, dia bertumbuh di gereja
namun kemudian menjauh dari Tuhan ketika usianya dua puluh tahunan.
Sekarang ia memasuki umur paruh baya, dan ia mencari jawaban. Ia bisanya
datang di kebaktian pukul 11 siang, dan ia sudah mengenali wajah-wajah yang
familiar tapi tidak kenal siapapun. Menghadapi tekanan di perkejaan mengenai
imannya yang diubahkan dan tidak yakin akan masa depannya, ia memiliki
banyak pertanyaan seputar doa dan tuntunan—terutama yang berhubungan
dengan keluarganya. Ia rindu sekali untuk dapat berkontribusi lebih di dalam

kehidupan gereja tapi tidak tahu dimana dia bisa masuk. Tapi yang paling ia
tanyakan, apakah Tuhan memperhatikan dia…
Sam dan banyak orang lain di gereja kita adalah alasan mengapa Kelompok Sel
didirikan. Kita mempunyai semangat untuk melihat jaringan kelompok sel yang
kuat di kota kita, kelompok yang merefleksikan hati Tuhan. Jadi kami sangat
senang ketika anda bergabung dengan kami untuk mewujudkan visi ini. Apakah
anda bisa meliahtnya?
Gereja yang penuh belas kasih,
sehingga banyak orang ditarik dari situasi yang tidak mungkin
kepada pertemanan yang penuh kasih dan harapan…
Gereja yang berkomitmen
Untuk membangun, melatih, dan mendorong generasi pemimpin
untuk menuai tuaian akhir zaman
sehingga semua pelayanan tertuju pada tujuan ini…
AKTIVITAS
Diskusikan inti dari Kelompok Sel dengan pemimpin area anda. Seberapa
mengertikah anda dengan jantung dan tujuan dari Kelompok Sel?

SESI 5: READY, SET, GO!
Memulai sebuah Kelompok Sel adalah hal yang paling praktis dan cara efektif
untuk membangun gereja secara aktif. Setelah anda berjalan sejauh ini, apakah
anda siap untuk memulai kelompok baru?
Kesiapan anda

Yes

In
Progress

No

Apakah anda bertumbuh di dalam Tuhan?
Apakah anda membawa hati dan jiwa dari
Gereja Hillsong?
Sudahkah anda memberikan prioritas
untuk ikut dalam aktifitas gereja?
Apakah anda pernah memimpin sebuah
pembelajaran?
Apakah anda mau untuk mengatur
anggota kelompokmu bertemu di dalam
ibadah, kegiatan tengah minggu maupun
aktivitas gereja lainnya?
Apakah anda melayani sebagai volunteer?
Apakah anda telah menandatangani
formulir privasi?
Apakah anda telah membaca dan
mengerti isi dari panduan pemimpin
kelompok sel?
Apakah anda siap untuk memimpin
kelompok sel?

1. AWAL:
Bagaimana sebuah kelompok baru berawal?
Di bawah ini ada 8 cara berbeda yang dapat membantu menghubungkan
anggota baru ke dalam kelompokmu.
Seseorang datang dan bertanya apakah mereka bisa masuk ke dalam kelompok
selmu
Seseorang datang dan bertanya kepada salah satu anggota kelompokmu
apakah mereka bisa masuk
Anda bertemu dengan seseorang dan mengajak mereka masuk ke kelompokmu
Salah seorang anggota kelompok selmu bertemu dengan seseorang dan
mengajaknya masuk ke dalam kelompokmu
Anda dikenalkan dengan seseorang di Welcome Lounge dan orang ini tertarik

untuk ikut kelompok sel
Seseorang mengisi formulir untuk masuk ke dalam sebuah kelompok sel. Kartu
tersebut ada pada tim follow up yang melihat bahwa kelompok selmu yang cocok
untuk orang tersebut. Mereka akan menelepon atau menulis email kepada anda
supaya anda bisa menghubungi orang baru tersebut dan mengundang ia datang
ke pertemuan kelompok selmu.
Seseorang menemukan kelompok selmu dari website kami dan bertanya apakah
mereka bisa masuk ke dalam kelompok sel mu.
Berdoa dan menunggu untuk orang datang ke dalam kelompok selmu.
Sejauh ini, cara paling efektif untuk menemukan orang untuk masuk ke dalam
kelompok selmu adalah dengan pembicaraan pribadi. Undang orang yang anda
temui di gereja, yang melayani di depan pintu, atau ikutlah dalam tim
connections. Hal tersebut adalah hal yang paling efektif untuk membangun
Kelompok Selmu.
Pintu masuk dan lobby adalah tempat terbaik pada ibadah akhir minggu untuk
bertemu dengan orang yang tertarik masuk ke dalam kelompok sel. Tim khusu
kami akan dengan senang hati untuk membiarkan anda iktu melayani pada tim
connections maupun pintu masuk – kunjungi meja informasi dan tawarkan diri
anda untuk membantu tim Kelompok Sel atau hubungi pemimpin area anda.
Fasilitas online dan MyHillsong juga merupakan tempat yang baik untuk mencari
anggota, namun kami tetap menyarankan anda untuk bertemu dengan orang
secara pribadi, muka dengan muka, dan mengundang mereka ke dalam
pertemuan Kelompok Sel mu.

2. ALOKASI SISTEM HILLSONG:
Kami ingin menolong orang baru untuk menemukan sebuah kelompok sel
secepat dan semudah mungkin. Sistem pencarian online kami memudahkan
orang yang tertarik untuk mencari kelompok sel di www.myhillsong.com. Setiap
orang yang memiliki akun di MyHillsong akan dengan mudah mencari daftar
kelompok sel beserte pemimpinnya, dan dengan mudah menghubungi anda.
Selain itu ada pula tim connections yang membantu orang baru untuk masuk ke
dalam sebuah kelompok. Alokasi baru terjadi apabila seseorang menyerahkan
Kartu keputusan (untuk menjadi Kristen) pada ibadah akhir pekan. Tim tersebut
akan mengalokasikan mereka ke kelompok sel anda dan menginformasikan
kepada anda melalui email atau telepon. Nama mereka juga akan muncul di
dalam daftar anda di www.myhillsong.com

3. IZIN DARI ANDA:
Untuk memberikan akses yang mudah, kami menyediakan informasi mengenai
kelompok sel yang tersedia. Dengan izin dari anda, kami akan menaruh
informasi tersebut di www.myhillsong.com, sebuah situs yang privat dan aman
untuk orang di dalam gereja.
Setiap orang baru yang memiliki akun MyHillsong atau yang telah dihubungkan
oleh tim Connect Group Connections bisa mengakses informasi anda dan lokasi
kelompok anda. Fungsi pencarian akan dihubungkan dengan google maps,
sehingga orang bisa melihat peta dimana kelompokmu bertemu. (Kami telah
memutuskan untuk tidak memberikan nomor rumah atau alamat untuk alasan
privasi. Apabila ada orang baru yang mau datang ke kelompok anda, mereka
tetap harus menghubungi anda melalui telepon atau email sebelum datang ke
pertemuan anda).
Kami membutuhkan izin tertulis dari anda. Oleh sebab itu, mohon untuk dapat
mengisi formulir di halaman berikut dan serahkan kepada pemimpin area anda
setelah dilengkapi. Apabila anda memiliki pertanyaan, mohon jangan ragu untuk
menghubungi pemimpin area anda atau salah satu pemimpin tim. Privacy Policy
bisa dilihat di www.hillsong.com/privacy.

4. PERTEMUAN PERTAMA:
Marilah membuat calon anggota kelompok selmu merasa disambut dengan cara
memberikan respon secepatnya ketika mereka menghubungi anda. Apabila anda
belum bertemu dengan mereka, maka tentukanlah waktu untuk bertemu mereka
setelah ibadah akhir pekan untuk mengenal mereka sekilas. Mengapa tidak
mengajak mereka minum kopi? Karena lebih besar kemungkinan mereka akan
datang ke pertemuan kelompok anda apabila mereka telah bertemu dengan
anda terlebih dahulu. Jadilah orang yang hangat dan menyenangkan, tapi juga
izinkan mereka untuk melihat kelompok sel yang lain apabila mereka merasa
tidak terlalu nyaman di dalam kelompokmu. Punyailah pikiran kerajaan sorga dan
bantu mereka mencari tempat yang tepat.

5. DUKUNGAN DARI KAMI:
Kami berkomitmen untuk melihat anda berhasil menjadi pemimpin dan juga
menolong anda untuk membangun sebuah kelompok yang sehat. Orang-orang
dibawah ini akan bersedia membantu anda:
• Pemimpin area anda
• Pemimpin anda di ibadah akhir minggu

AKTIVITAS
Bertemu dengan pemimpin anda untuk berdiskusi tentang perkembangan anda
dan kesiapan anda untuk memimpin. Gunakan tabel daftar kesiapan diatas.

FORMULIR IZIN PENGGUNAAN DATA DIRI
Mohon lengkapi dan berikan formulir ini kepada Pemimpin Area anda sebelum
memulai Kelompok Sel anda.
Saya ______________________________ , memberikan izin untuk Gereja
Hillsong memberikan informasi data diri di bawah ini untuk kepentingan
menghubungkan orang baru ke dalam Kelompok Sel saya.
Saya
menyadari
bahwa
informasi
ini
akan
ditampilkan
pada
www.MyHillsong.com dan akan digunakan oleh anggota tim hillsong untuk
menghubungkan orang baru ke dalam kelompok sel saya.
Lengkapi data di bawah ini:
! Nomor Telepon: ____________________________
! Email: ____________________________________
! Alamat: ___________________________________
! Kota : ____________________________________
! Hari pertemuan: ____________________________
! Waktu pertemuan: __________________________
! Empat kata yang menjelaskan Kelompok Sel saya (contoh: Khusus Lakilaki, dewasa muda, creative arts, santai)

Tandatangan

: _________________________________________

Nama Lengkap

: _________________________________________

Tanggal

: _________________________________________

SESI 6: KELOMPOK SEL UNTUK SEMUA ORANG
Visi gereja kami adalh untuk memberikan setiap orang rasa nyaman seperti di
rumah. Pada saat ini kami memiliki beberapa kelompok sel yang melayani
berbagai kelompok umur dan wilayah, namun kategori ini tidak terpatok pada
peraturan atau ketentuan tertentu. Yang menjadi prioritas adalah setiap orang
bisa menemukan tempat untuk mereka tertanam di Gereja Hillsong!
Secara garis besar, kami menggembalakan orang dengan berbagai jenis
pelayanan, wilayah dan kelomook umur. Kami mendorong orang untuk datang ke
Kelompok Sel yang sesuai dengan umur mereka, waktu ibadah (ibadah dimana
mereka melayani), atau wilayah tempat mereka tinggal atau bekerja. Hal ini
membantu kami untuk dapat memnfasilitasi hubungan mereka dengan anggota
yang lain karena orang biasanya lebih mudah untuk berkomunikasi jika bertemu
dengan orang yang memang mereka sering bertemu. Namun apabila anda
memiliki hubungan yang kuat dengan orang dari waktu ibadah lain, wilayah
maupun kelompok umur, maka akan selalu ada kebebasan untuk keluar dari
struktur di atas.
Setiap kategori didesain secara unik untuk melayani kebutuhan orang-orang di
dalamnya.
Khusus untuk Kelompok Sel dewasa yang mempunyai anak:
• Pilih waktu mulai dan selesai pertemuan yang sesuai dengan waktu
keluarga. Contoh 18.30-20.00 atau 19.00-20.30.
• Pastikan pada saat meninggalkan rumah tempat pertemuan, rumah sudah
bersih dan rapih, dan supaya anak-anak diajarkan untuk menghormati
tuan rumah
• Buatlah makan malam ‘pot-luck’ dimana masing-masing orang membawa
sesuatu. Hal ini memberikan kesempatan untuk keluarga langsung datang
dari tempat kerja dan memberikan waktu untuk tidur malam yang cukup
untuk anak-anak.
• Siapkan acara untuk anak-anak, supaya mereka tertarik untuk terus
datang ke Kelompok Sel. Pilih satu peimpin untuk merancang jadwal dan
desain aktivitas seperti permainan, kerajinan tangan, pertanyaan untuk
anak-anak, DVD, dan lain-lain.
• Ikutsertakan anak-anak di dalam Kelompok Selmu dengan cara mengenali
nama mereka dan orang tua mereka.

•

Rencanakan acara di luar jam pertemuan dengan anak-anak untuk dapat
membangun relasi dengan keluarga, seperti contohnya makan siang di
pantai, bertemu di taman bermain.

AKTIVITAS
1. Bertemu dengan pemimpin area anda untuk persetujuan akhir dan
rencana untuk memulai kelompok sel anda.
2. Lengkapi formulir untuk penggunaan data diri dan berikan kepada
pemimpin area anda.
3. Diskusikan cara-cara untuk menarik anggota baru ke dalam kelompok
dengan pemimpin area anda. Minta mereka untuk menunjukkan kepada
anda cara menambah anggota baru pada www.myhillsong.com.
Kemudian hubungi orang yang sudah dialokasikan kepada kelompok
anda.

