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PERUBAHAN/PEMBAHARUAN

APAKAH MERUPAKAN KEBUTUHAN?

PILIHAN?

KEHARUSAN? 



MENCERMATI PERUBAHAN 

DALAM KEHIDUPAN

• Sepasang suami istri

• Kisah sewaktu studi lanjut

• Perkembangan anak



PENJELASAN ISTILAH

• Ecclesia Reformata Semper Reformanda, ungkapan 

dalam bahasa Latin, yang dicetuskan oleh tokoh 

Gereja Belanda: Johannes Hoornbeeck pada 

pertengahan abad ke-17.

• Artinya: Gereja Reformasi adalah gereja yang 

terus-menerus diperbarui.

• Reformasi = re + formasi, pembentukan ulang 

 pembaruan, perubahan



PERTANYAAN PENGARAH

• Kalau memang dalam Gereja telah ada 
perubahan; dalam hal apa Gereja telah berubah? 

• Kalau memang dalam Gereja perlu ada 
perubahan; dalam hal apa? Apakah semuanya 
harus turut berubah? Lalu, bagaimana 
melakukan perubahan tersebut? 

• Apa pandangan Alkitab sendiri tentang hakikat 
Gereja kalau begitu? Apa yang mendasar yang 
perlu dilakukan Gereja? 



GEREJA (GKI) & PERUBAHAN
[telah terjadi]

• Perubahan nama GKI (dulu: Tiong Hoa Kie 

Tok Kauw Hwee / Gereja Kristen Tiong Hoa).

• Penghapusan jabatan diaken.

• Penggunaan Liturgi GKI dan bacaan Leksionari 

di dalamnya.



KARTU GKI DI 

GKI KARANGSARU



APA YANG BUKAN TENTANG

EcclesiaReformataSemperReformanda

• Ungkapan newer is always better tidak dapat dipakai 

mutlak dalam pembaruan Gereja.

– Di satu sisi, dalam beberapa hal, yang baru memang 

lebih baik daripada yang lama. Misalnya: RFID card, 

handphone.

– Di sisi lain, yang lama punya nilai tersendiri; warisan 

yang berharga. Misalnya: lagu gereja dalam KJ, NKB, 

PKJ



HAL YANG PERLU DIUBAH

• Pemahaman, sikap dan juga praktik yang 

menghambat kita untuk dapat mengasihi Allah 

dan sesama dengan optimal.

• Contoh: birokratisme

• Pengambilan keputusan bersama, perlu!  Kis. 

15:1-21 sebagai contoh. 

• Birokratisme ditolak, namun prosedur yang 

prinsip dan perlu tidak diabaikan!



ALKITAB, GEREJA, DAN 

PERUBAHAN

• Hakikat gereja (bdk. Ef. 5:25-27):

25 Hai suami, kasihilah isterimu sebagaimana Kristus 

telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri-

Nya baginya 26 untuk menguduskannya, sesudah Ia 

menyucikannya dengan memandikannya dengan air 

dan firman, 27 supaya dengan demikian Ia 

menempatkan jemaat di hadapan diri-Nya dengan 

cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, 

tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela.





GEREJA
Godaan

Dosa

Panggilan kudus 

dan tak bercela



• Ketika Gereja melakukan perubahan, maka titik 

tolak utamanya adalah bukan apa-apa yang 

berlaku di dunia (meniru dunia). 

• Titik tolak utama: kesaksian Alkitab akan 

kebenaran!  perlu kesetiaan dan keseriusan 

mendalami Alkitab!

• Ecclesia Reformata Semper Reformanda Secundum 

Verbum Dei


