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Latar Belakang Historis 

• Dokumen gereja di Symbolum Romanum 
tahun 150 M 

 

• Bentuk Pengakuan Iman: 3x3? 

 

• Rufinus menyebut Symbolum Romanum  

 “Symbolum Apostolorum” 



• Pengakuan Iman Rasuli  
terjemahan dari: 

 



• Gereja menyebutnya sebagai 
“Pengakuan Iman Rasuli” 
karena: isi dari Credo dalam 
Pengakuan Iman Rasuli dihayati 
dan diimani sesuai dengan 
pengakuan para rasul dan 
jemaat Kristen perdana. 





• Kini dalam ekumenis, Pengakuan 
Iman Rasuli makin menempati 
kedudukan yang tinggi karena 
semua gereja dari berbagai 
denominasi dapat menyatakan 
pengakuan iman yang satu  untuk 
mewujudkan gereja Tuhan yang esa 
di atas muka bumi ini. 



  

1. Aku sebagai pribadi yang mengambil   
keputusan untuk beriman kepada Allah 
di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan tidak 
kepada yang lainnya. 

 
2.   Aku sebagai persekutuan umat     

percaya, yaitu gereja Tuhan yang am.  



• 12 rumusan iman dari Pengakuan Iman Rasuli 
terbagi 3 bagian, yaitu: 

  

 1.   Iman kepada Allah sebagai Bapa yang 
 menciptakan langit dan bumi (pasal 1). 

  

 2.   Iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah 
 Anak Allah untuk menebus dan melaksanakan 
 karya keselamatan Allah (pasal 2-7) 

 

 3.    Iman kepada Roh Kudus yang memper- 
 sekutukan umat Allah, yang mengampuni dosa 
 dan memberi hidup kekal (pasal 8-12). 

 

 



• Makna pengucapan Pengakuan Iman 
Rasuli dalam setiap kebaktian: 

 
 1.   Mengulang kembali janji baptis dan 

 pengakuan percaya/sidi, sehingga kita 
 setiap kebaktian melaksanakan 
 pembaharuan janji baptis dan pengakuan 
 percaya/sidi. 

 
 2.   Mewujudkan keesaan sebagai gereja yang 

 kudus dan am (universal), sehingga dalam 
 setiap kebaktian kita menempatkan diri 
 sebagai persekutuan umat percaya di segala 
 abad dan tempat.  



Sikap Jemaat Saat Mengucapkan 
Pengakuan Iman Rasuli 

- Ikrar yang dinyatakan dalam pengakuan iman 
rasuli pada prinsinya menunjuk sikap seperti 
pada saat kita mengaku percaya dan dibaptis 
di hadapan Tuhan dan jemaatNya. 

 

- Sikap berdiri tegak lebih dipahami sebagai 
sikap khidmat imaniah saat manusia 
menyadari kehadiran Allah. 



• Hal-hal yang perlu dihindari pada saat 
mengucapkan Pengakuan Iman Rasuli: 

 a.   Sikap tegak yang berlebihan dan terlalu    
 formal seakan-akan anggota jemaat 
 sedang upacara berhadapan dengan 
 komandan  upacara. 

 b.   Sikap berdoa, karena tujuan ikrar 
 Pengakuan Iman Rasuli adalah bersaksi. 

 c.   Pandangan mata yang tidak terfokus: 
 karena Pengakuan Iman Rasuli bertujuan 
 agar  setiap jemaat dapat menghayati dan 
 meresapi makna dari setiap ikrar yang 
 diucapkan.  



GKI menerima 3 bentuk  

Pengakuan Iman: 

 

 1. Pengakuan Iman Rasuli 

 

 2. Pengakuan Iman Nicea-  
 Konstantinopel 

  

 3.  Pengakuan Iman Athanasius 



• Pengakuan Iman Nicea-Konstantinopel 
umunya diucapkan dalam kebaktian hari raya 
gerejawi seperti: Natal, hari raya Paska, 
Kenaikan Tuhan dan dan Pentakosta. 

 

• Pengakuan Iman Athanasius berbentuk 
artikel panjang sehingga tidak diucapkan 
dalam kebaktian tetapi umumnya dipakai 
sebagai dasar atau risalah prinsip-prinsip 
ajaran iman Kristen. 


