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I   PENDAHULUAN (salam) 
 
II   APA ITU CELL GROUP ?  
 
 Cell Group adalah kelompok yang terdiri dari beberapa orang yang mempunyai waktu 
khusus untuk berkumpul bersama tiap minggu dan ada ikatan kuat di antara para anggota yang 
sering meluangkan waktu  dengan satu sama lain selain dalam pertemuan yang bertujuan untuk 
saling membangun menuju keserupaan dengan Kristus. 
Jadi di dalam cell group ada 5 unsur penting yaitu: orang-orang, waktu khusus, ikatan kuat, saling 
membangun  dan keserupaan dengan Kristus. 
 Untuk jumlah orang memang bervariasi tapi sebaiknya antar 5 – 10 orang, kurang atau lebih 
dari jumlah itu biasanya interaksinya kurang optimal.   Sedangkan waktu khusus biasanya berupa 
pertemuan mingguan yang berlangsung sekitar 2 – 2,5 jam.  Unsur ikatan kuat di antara para anggota 
sangatlah penting.  Cell group ibarat keluarga, sehingga setiap anggota merasa nyaman, diterima, 
didukung, dikasihi dan di perhatikan.  Ada tali kasih yang membuat para anggota bisa saling 
mengasihi, mempercayai, menerima, memperhatikan, menolong, menguatkan, dan seterusnya..   
Kesemuanya itu bertujuan untuk membangun satu sama lain dalam proses perubahan hidup menuju 
keserupaan dengan Kristus.   Tali kasih ini tidak bisa terbentuk begitu saja, butuh proses dan waktu. 
Dan setelah terbentuk pun perlu terus dibina dan dipelihara, itu sebabnya perlu ada komitmen dari 
setiap anggota untuk datang  cell group setiap minggu dan sering meluangkan waktu  dengan satu 
sama lain selain dalam pertemuan cell.  Misalnya makan bareng, belajar bereng, berenang , basket, 
bulutangkis, kirim-kiriman e-mail, homestay (dengan sesama jenis lho!), melayani di ministry, 
berkunjung ke kantor JOY, dll. 
 
Lima kegiatan pokok di Cell Group  
Adapun kegiatan pokok yang mewarnai setiap cell group adalah: 
1. Ice breaker 

Ice breaker ini bertujuan untuk menciptakan suasana yang akrab sebagai pembuka cell group.  
Bisa berupa humor yang segar atau  pertanyaan-pertanyaan ringan, seperti: Apa 
makanan/warna/binatang peliharaan kesukaan? Atau games heboh, atau makan bersama.   
Semua disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi cell group.  Lamanya sekitar 15 – 20 menit dan 
masih dalam satu kelompok bersama-sama. 
 

2. Puji-pujian 
Pujian ini biasanya berupa anthem song, lagu pembuka dan penutup cell group.   Lamanya sekitar 
10 menit dan masih dalam satu kelompok bersama-sama 

 
3. QT Sharing 

Lewat cell group kita juga dibantu untuk memiliki kehidupan QT yang dinamis.  Dengan 
kesempatan men-sharingkan QT di cell group kita lebih dimotivasi untuk setia dalam QT dan  
meneguhkan berkat rohani yang kita peroleh sehingga bisa saling menguatkan, baik yang 
mendengarkan maupun yang membagikan.   
Metode QT sharing ini bisa bervariasi, bisa semua anggota sharing atau hanya beberapa saja 
secara bergantian (dijadwal).  Bisa dalam satu kelompok besar atau dibagi dalam kelompok-
kelompok kecil.  Setiap metode memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing.  Kalau dalam 
kelompok besar, isi sharing dapat didengar oleh semua anggota cell, namun dari segi waktu 
kurang efisien dan interaksi agak kurang.   Sebaliknya jika dalam kelompok kecil interaksi dapat 
lebih dinamis dan efisien, namun isi sharing tidak bisa didengar oleh semua anggota cell.  
Lama waktu QT sharing ini kurang lebih 25 menit dan umumnya di JOY umumnya dilakukan dalam 
kelompok-kelompok kecil. 

 
 
4. Pembahasan Bahan 
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Tujuan cell group bukan hanya kumpul-kumpul dan sharing-sharingan aja.  Saat ini banyak media 
lain yang disediakan untuk cur-hat lho! Coba saja lihat di beberapa majalah dan koran, banyak 
hot-line atau nomor-nomor telfon yang tersedia untuk cur-hat.  Kelompok para pecandu narkoba 
juga sering sharing-sharingan dalam kelompok mereka lho!   
Oleh sebab itu di cell group ada pembahasan bahan yang bukan hanya memberikan arahan pada 
sharing, tapi juga membantu kita untuk bertumbuh, baik secara iman maupun mental dan 
kepribadian.  Lewat cell group kita rindu setiap anggota bisa mengalami perubahan cara hidup, 
perubahan nilai, dan perubahan karakter yang menuju keserupaan dengan Kristus.  Jadi bahan cell 
group bukan sekedar untuk menambah pengetahuan Alkitab kita, bukan sekedar formalitas atau 
rutinitas, tapi untuk mengubah kehidupan kita menuju keserupaan dengan Kristus. 
Sampai saat ini ada beberapa jenis bahan yang sudah dan sedang digunakan dalam cell group di 
JOY.  Ada bahan yang berupa pertanyaan panduan untuk mengarahkan sharing dan memberi 
pelajaran praktis dari perikop singkat Alkitab.  Ada bahan yang membantu kita untuk mendalami 
Alkitab (Bible Study) dan saat ini sedang dibuat bahan berupa study kasus. 
Lama pembahasan bahan ini sekitar 60 menit dan sebaiknya dilakukan dalam kelompok kecil (3 –5 
orang) 

 
5. Doa 

Namanya orang percaya, jelas setiap pertemuan selalu diawali dan diakhiri dengan doa, bukan?   
Tapi doa dalam cell group bukan sekedar doa pembuka dan penutup saja.  Kita membagikan 
pergumulan kita, suka-duka kita untuk didukung untuk didoakan. Kita saling mengasihi, 
memperhatikan dan  menguatkan lewat doa, tidak hanya sewaktu berkumpuk di cell group, tapi 
setelah pulang pun di rumah, saat QT  kapanpun kita ingat kita doakan.   Di penghujung acara cell 
group biasanya setiap anggota menuliskan pokok doanya dan dikumpulkan untuk kemudian  
dimasukkan dalam buletin doa JOY   dan didoakan oleh seluruh komunitas kita. 
Ada di antara teman-teman yang didoakan oleh seseorang atau sekelompok orang?  Bagaimana 
rasanya waktu itu?  Bagaimana rasanya jika kemudian doa itu dikaulkan?  Indah sekali 
pengalaman bersama Tuhan dan saudara-saudara seiman.  Itu akan sangat membangun  dan 
menguakan iman kita bukan?  Nikmati itu semua dalam cell group. 

 
Selain lima hal ini sebenarnya ada hal lain yang selalu mewarnai cell group, mau tahu apa? Coba kita 
lihat tampilan selanjutnya ( gambar makanan)…. 
Ya… dalam cell group selalu ada snack bahkan mungkin makan bersama.  Kapan kita merasa paling 
rileks dan akrab? Ketika makan bukan? Trus kalau ditanya dari mana dan siapa yang menyediakan 
makanan itu?  Jelas dari Tuhan, tapi Ia memakai semua anggota cell group untuk saling memberkati. 
Bisa dengan bantingan (jelaskan arti bantingan) atau secara bergantian menyediakan snack atau 
cara-cara lain yang dirasa lebih sesuai dengan keadaan anggota cell. 
 
 
III  MENGAPA CELL GROUP? 
Ada banyak alasan kita perlu mengadakan cell group, namun malam ini kita hanya akan membahas 
tiga alasan.   

Alasan pertama dan utama adalah: 
1. Karena komunitas dapat terwujud paling sempurna hanya dalam kelompok-kelompok kecil 

seperti cell group.  
Seperti teladan yang Yesus berikan lewat kehidupanNya bersama para muridNya.  Mereka 
membentuk komunitas yang sejati, saling mengasihi, saling berbagi hidup, ada teguran, ada 
dukungan, ada penghiburan dan ada pengajaran Firman. 
 

2. Karena kebutuhan keakraban dan persahabatan 
Dalam kelompok besar seperti Friday Meeting sekarang ini, jelas kita sudah tidak bisa saling 
mengenal dan memperhatikan satu sama lain bukan? Hubungan antar pribadi menjadi dangkal 
dan pembicaraan pun sekedarnya saja .  Padahal setiap manusia lahir dengan kebutuhan akan 



 

Ginaklopfleisch/101Minggu3/Arsip 2015 3 

keakraban dan persahabatan. Kita butuh untuk dikasihi dan diperhatikan.  Dan di dalam cell, 
kebutuhan akan kasih dan perhatian ini dapat terpenuhi.  Karena ciri utama cell group JOY adalah 
sharing dan caring.   Di cell group kita bisa berbagi beban dan pergumulan, berbagi pokok doa, 
sharing hal-hal mendalam, memperhatikan dan lain sebagainya.  

 
3. Karena cell group menjadi keluarga yang mendukung pertumbuhan iman  

Kebanyakan dari kita adalah mahasiswa yang merantau, jauh dari keluarga dan orang tua.  
Ketika kita datang (apalagi yang tidak memiliki kenalan dan kerabat di Yogya) mungkin dengan 
berbagai perasaan ya…. Ya berdebar-debar, senang, homesick, kesepian,  dan takut, takut ditolak, 
takut salah pergaulan.  Yah pokoknya nano-nano deh.   
Cell group dapat menjadi keluarga baru bagi kita.  Dalam cell kita tidak hanya diterima apa 
adanya tapi juga dibantu dan didukung untuk bertumbuh.  Dukungan ini bisa berupa doa dan 
dorongan.   Kita yang dulu malu-malu, takut untuk bicara bisa terdorong untuk menjadi lebih 
berani.   
Lewat pembahasan Firman, kita tidak hanya dibantu untuk lebih memahami Firman, tapi  
terutama untuk mengalami perubahan hidup, perubahan karakter sehingga semakin serupa 
Kristus. 

 
 
INTISARI CELL GROUP 
Dari penjelasan di atas, kita bisa melihat bahwa intisari cell group terangkum dalam satu kata yaitu : 
SALING 

  
Saling mengasihi(I Yoh 3:11)  

 Saling mendorong (Kolose 3:16) 
 Saling membangun (I Tes 5:11) 
 Saling melayani (I Pet 4:10) 
 Saling memperhatikan  (I Kor 12:25) 
 
 
BAROMETER KESEHATAN CELL GROUP 
Kita tidak hanya sekedar menjalankan cell group, tapi kita juga perlu selalu memelihara dan menjaga 
kesehatannya.  Ada beberapa konsep yang dapat membantu kita untuk mengevaluasi kesehatan cell 
group kita. 
 
Konsep pertama adalah Konsep Simbiosis Mutualisme 
Cell group yang sehat adalah cell yang setiap anggotanya menunjukkan sifat saling mengasihi, 
melayani, mendukung, pokoknya memberkati satu sama lain.  Apabila yang terjadi sebaliknya, ada 
anggota-anggota tertentu yang bersifat parasit, mencari keuntungan diri sendiri dan merugikan 
anggota yang lain, maka cell group tersebut jelas terganggu kesehatannya. 
 
 
 
Konsep kedua adalah Konsep Dua Pedal Sepeda 
Kita baru bisa menjalankan sepeda dengan lancar apabila ada dua pedalnya yah.  Gimana jika satu 
pedalnya lepas atau hilang?   
(kesaksian pribadi) 
 Ketika kuliah saya biasanya mengendarai sepeda sebagai alat transportasi.  Suatu hari dalam 
perjalanan pulang dari kuliah, pedal sepeda saya lepas satu, padahal waktu itu perjalanan masih cukup 
jauh (di dekat Mirota Kampus)  dari kos (kos saya waktu itu di Jetis).  Saya coba untuk mengayuhnya 
tapi sulit sekali  dan akhirnya saya menyerah dan memilih untuk turun dari sepeda dan menuntunnya 
sampai kos.  Benar-benar pengalaman mengesankan dan tak terlupakan deh. 
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Demikian juga dengan cell group, harus ada dua pedal yang mengayun berirama dan selaras.  Pedal 
yang satu adalah sharing dan pedal lainnya adalah pembahasan Firman Tuhan.  Jika cell hanya berisi 
pembahasan Firman, tentu suasana cell akan menjadi kering.  Tapi jika hanya sharing-sharingan saja, 
tanpa ada arahan Firman, yang apa artinya?  Sama aja dengan geng anak-anak muda saat ini yang 
isinya kongkow-kongkow, ngalor ngidul tanpa tujuan, bukan?  
Nah untuk menjalankan pelayanan cell yang sehat keduanya harus ada secara  seimbang  . 
 
Konsep ketiga adalah Konsep Hadiah 
Setiap anggota cell adalah hadiah bagi anggota lain. Mengapa? Karena keunikannya, kehadirannya, 
sharingnya, semua menjadi berkat bagi anggota lain.  Oleh sebab itu di cell komitmen kehadiran 
merupakan syarat utama.  Jika satu anggota absen, berarti cell kehilangan satu hadiah bukan?  Cell 
yang sehat adalah cell yang anggotanya senantiasa menyadari kalau dirinya adalah hadiah bagi 
anggota lain dan selalu merindukan hadiah-hadiah lain setiap minggu, sehingga setia untuk datang. 
 
Konsep keempat adalah: Konsep Investasi 
Pernahkah teman-teman berpikir, mengapa Yesus hanya menghabiskan masa pelayanannya yang 
singkat itu hanya dengan 12 orang?  Mengapa Ia tidak memilih ngadain KKR ke seluruh dunia dan 
menghasilkan jutaan umat? Karena Ia memahami konsep investasi ini.  Mungkin ke-12 orang itu belum 
menjadi apa-apa dan melakukan sesuatu yang berarti semasa hidup Yesus.  Tapi coba lihat hasilnya 
sekarang, Injil tersebar ke seluruh dunia lewat pelayanan dua belas orang kunci yang kepadanya Yesus 
menginvestasikan masa pelayanannya.  Demikian juga kita, mungkin saat ini kita belum melihat kalau 
anggota cell group kita yang ‘imut-imut’ ini dipakai Tuhan secara istimewa.   Tapi coba 5, 10 atau 20 
tahun lagi, siapa yang tahu?  Mungkin ada yang jadi menteri, jadi pengkhotbah besar, jadi dokter 
terkenal, jadi bisnisman, atau jadi misionaris.  Lewat cell group, Allah memberi kita kesempatan untuk 
berperan serta dalam pekerjaanNya di dalam kehidupan setiap teman yang akan Ia pakai dengan luar 
biasa lho!  Waktu-waktu yang  kita pakai untuk cell group sebenarnya adalah investasi.  Jika setiap 
anggota memiliki konsep ini, tentu cell group dapat lebih sehat, hidup dan dinamis. 
 
Konsep kelima adalah Konsep Tokoh 
Siapakah tokoh dalam cell group? Cell leader? Coach?  
Tokoh utama cell adalah setiap anggota cell itu sendiri.  Sebab merekalah yang merealisasikan intisari 
cell group, masih ingat apa intisari cell? ..... (beri anggota kesempatan untuk menjawab) 
Yah merekalah yang merealisasikan prinsip saling.  Coba waktu sharing, satu orang sharing, yang lain 
mendengarkan bukan?  Cell yang sehat adalah cell yang setiap anggotanya sadar kalau semua anggota 
adalah tokoh, sehingga tidak ada satupun yang  berhak untuk mendominasi.. 
IV  PERBEDAAN CELL GROUP DENGAN MASS MEETING 
 

CELL GROUP 
 

MASS MEETING 

1. Soft ware 

2. Pintu samping 

3. Pemuridan 

4. Multiway communication 

5. Tempat perawatan 

1. Hard ware 

2. Pintu gerbang  

3. Penginjilan 

4. One way communication 

5. Tempat kelahiran 

 
 
Dari bagan di atas kita bisa melihat 5 perbedaan pokok antara cell group dengan mass meeting. 

1. Cell group  ibarat soft ware sedang mass meeting seumpama hardware 
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Keduanya saling melengkapi dan berkaitan erat.  Komputer (hardware) tanpa software tidak 
bisa digunakan, demikian pula sebaliknya.   
 

2. Cell group ibarat pintu samping sedang mass meeting seumpama  pintu gerbang 
Maksudnya di cell group tidak banyak terjadi lalu lintas/keluar masuk orang seperti halnya 
mass meeting.  Orang yang kita ajak untuk masuk lewat pintu samping biasanya adalah orang 
yang sudah kita kenal bukan? Di mass meeting siapapun bisa dan boleh datang tapi di cell 
group tidak seleluasa itu.  Teman baru memang bisa bertamu di cell group, tapi jika ingin 
bergabung menjadi anggota, ia harus mengikuti kelas 101 dan setelah dinyatakan lulus, baru 
bisa bergabung di cell group. 

 
3. Cell group berfokus pada pemuridan sedang mass meeting berfokus pada penginjilan 

Jika teman-teman mengamati isi firman dan acara-acara di mass meeting, sebagian besar 
mengarah pada penginjilan bukan? karena memang itulah fokus utama mass meeting kita.  
Tapi  di cell group meskipun bisa terjadi penginjilan juga, tapi itu bukan fokus utama.  
Beberapa tahun yang lalu memang penginjilan di JOY justru banyak terjadi di cell group.  Tapi 
saat ini cell group terutama berfokus pada pemuridan. 

 
4. Dalam cell terjadi multiway communication (komunikasi multiarah) sedang di mass meeting 

terjadi oneway communication (komunikasi satu arah) 
Dari posisi duduk saja kita bisa melihat perbedaan ciri ini.  Di cell group posisi duduk (bisa 
lesehan atau di atas kursi) selalu melingkar, sehingga setiap anggota bisa saling melihat.  
Selain itu di cell group semua anggota akan berbicara secara silih berganti.  Jika ada satu 
anggota sharing yang lain akan mendengarkan.  Sedangkan di mass meeting, formasi kursi 
dirancang untuk menghadap satu arah, yaitu ke panggung.  Arah komunikasi pun sebagian 
besar satu arah, dari pengisi acara di panggung kepada  para penonton 

 
5. Cell group merupakan tempat perawatan, sedang mass meeting menjadi tempat kelahiran 

Ini berkaitan dengan poin ketiga. Penginjilan yang menjadi fokus mass meeting, otomatis akan 
banyak menghasilkan petobat-petobat baru.  Banyak jiwa lahir baru lewat tantangan Firman 
dan acara di mass meeting.  Nah bayi-bayi rohani ini kemudian dirawat di dalam cell group.  

 
 
 
 
V CELL GROUP DI  JOY 
  
Peranan cell group bagi JOY 
Untuk lebih memahami peranan cell group bagi  JOY, mari kita melihat gambar berikut ini: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mass Meeting 

Cell group 

One on one 
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JOY diibaratkan sebuah rumah yang terdiri dari atap, dinding dan fondasi.  Atap melambangkan mass 
meeting, dinding melambangkan cell group dan fondasinya adalah pertemuan one on one. 
Jika hanya memperbesar atap tanpa diiringi dengan mengokohkan dinding, tentu tercipta rumah yang 
tidak selaras bukan? Bisa cepat roboh yah! 
Karena itu  JOY berupaya untuk membangun cell group yang kuat, sehingga dapat menopang 
perkembangan mass meeting yang pesat.  
 
Lewat gambaran di atas kita melihat bahwa cell sangat berperanan penting bagi JOY.  Jika ditanya 
siapakah anggota JOY, maka jawabannya adalah anggota cell.  Yang ingin menjadi anggota JOY, ia 
harus menjadi anggota cell group.  Karena di cell grouplah baru bisa terjadi pembinaan dan 
pembentukkan kualitas karakter anggota.  Sehingga kualitas cell sangat menentukan kualitas 
persekutuan JOY secara keseluruhan.  Jika dinyatakan dengan grafik, maka hubungan antara kualitas 
cell dengan kualitas persekutuan JOY adalah sebagai berikut: 
 
Grafik hubungan antara kualitas CG dengan kualitas JOY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dari grafik tadi kita bisa melihat bahwa kualitas JOY berbanding lurus dengan kualitas cell group. 
 
Struktur cell group di JOY 
 
Ada 11 cell group mahasiswa saat ini.  Dan keempatbelas cell itu dikelompokkan dalam suatu kelompok 
yang disebut Ranch.  Setiap Ranch dipimpin oleh seorang full time coach.  Saat ini di JOY ada 5 coach, 
yaitu Kak Rini, Kak Igin, Kak Yesti, Kak Nita dan Kak Samuel.   
Setiap cell group, dipimpin oleh seorang leader bekerja sama dengan tim inti (core member).  Setiap 
dua minggu ada pertemuan koordinasi di setiap ranch yang dihadiri oleh coach, cell leader dan core 
membersnya. 
 
VI   TUJUAN AKHIR CELL GROUP 
 
Cell group bukan dibentuk untuk membentuk kelompok eksklusif, dimana anggota hanya ingin 
menikmati berkat sendiri. Cell yang sehat adalah cell yang mengalirkan berkat, cell yang bertumbuh 
dan membelah.  Sebagaimana cell yang sehat pada mahluk hidup pasti membelah, demikian juga cell 
group.  Tujuan akhir cell adalah duplikasi, melahirkan cell baru (tampilkan gambar duplikasi).   
Namanya proses kelahiran, pasti menimbulkan perasaan nano-nano yah.  Ada rasa sakitnya apalagi 
ketika masa persalinan, masa awal kelahiran. Tapi juga ada sukacita yang jauh lebih besar dari rasa 
sakit itu.  Coba tanyakan pada ibu-ibu yang baru saja melahirkan. 
Kita justru patut berbangga jika cell kita akhirnya membelah, karena itu menunjukkan bahwa cell itu 
hidup, sehat dan berkembang.  Nah, untuk bisa berduplikasi jelas karena ada tambahan anggota 
bukan?  Dari mana tambahana nggota itu?  Coba lihat tampilan ini (gambar kursi-kursi kosong). 
 
 

Kualitas  

JOY 

Kualitas cell group  
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Setiap cell kita perlu mendoakan agar ada yang mengisi ‘empty chairs’ ini.  Doakan dan ajaklah teman 
sebelah kamar, teman kampus, saudara sepupu, sahabat karib.   
 
Ya demikianlah penjelasan tentang cell group.  Seperti layaknya orang jatuh cinta, demikian pula cell 
group.  Kalau belum merasakan sendiri pasti sulit untuk mengerti.  Jadi cobalah ikut, datang bertamu 
ke cell group dan rasakan sendiri indahnya. 
 
 
VII AKTIVITAS JOY YANG LAIN 
 

 PELATIHAN 
Pelatihan meliputi 100an, 200an, 300an 

 MASS MEETING 
9 supporting ministry juga pertemuan besar meliputi JNP, Tuesday Meeting, ThPM, Genre, 
JMW, Leader’s camp, Core Member’s Camp 

 
 
VIII TANYA JAWAB  
 
Acara ini dibuat berupa kuis yang dinamakan Kuis Cell groupku keluargaku 
 
Peserta yang ingin mengajukan pertanyaan diminta untuk mengacungkan tangan dan setelah diberi 
kesempatan bertanya ia harus mengucapkan password “Cell groupku keluargaku”, kemudian baru 
mengajukan pertanyaan.  Nama-nama penanya dicatat untuk kemudian diundi.  Penanya yang 
beruntung mendapat hadiah. 
( tidak ada yang mengacungkan tangan untuk bertanya, dapat menggunakan pertanyaan yang tadi 
telah ditulis peserta dan telah diseleksi oleh coach.) 
 


