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Pengantar

Booklet ini merupakan buku pertama dari seri Booklet
Pengajaran, di mana tujuan booklet-booklet ini adalah untuk:

1. Mengenalkan ajaran-ajaran teologis di GKI bagi yang belum
pernah mengetahuinya.

2. Mengingatkan kembali bahan-bahan pengajaran selama masa
katekisasi.

3. Sebagai pegangan ajaran dan referensi saat dibutuhkan.
Booklet-booklet ini dibuat secara ringkas, agar mudah

dibaca dan fokus hanya pada satu tema pengajaran, sehingga ti-
dak “menakutkan” karena biasanya buku-buku pengajaran sa-

ngat tebal.
Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Cibubur, Juli 2019

Pnt. Meida  E. Andel



Doktrin Alkitab

Alkitab adalah Firman/Wahyu Allah yang tertulis yang
diberikan kepada manusia supaya manusia dapat mengenal
dan percaya kepada Allah melalui Tuhan Yesus Kristus.

Wahyu/Penyataan
Pengertian

Wahyu/penyataan adalah tindakan Allah dalam menya-
takan diri-Nya dan kebenaran-kebenaran-Nya kepada manusia.
Tanpa wahyu ini, manusia dengan kemampuannya sendiri tid-
ak mungkin dapat mengenal Allah.

Dua Macam Wahyu
1. Wahyu Umum: Tindakan Allah menyatakan diri-Nya secara

umum kepada semua manusia, pada segala zaman melalui
alam semesta (Mzm. 19:1-6), sejarah (khususnya sejarah
Bangsa Israel), dan hati nurani (Rm. 1:18-21). Wahyu
Umum tidak menyelamatkan manusia dan tidak membawa
manusia kepada pengertian dan pengenalan yang utuh ten-
tang Allah. Wahyu Umum ini hanya berfungsi untuk mem-
batasi dosa manusia dan mempersiapkan manusia untuk
menerima Wahyu Khusus.

2. Wahyu Khusus: Tindakan Allah menyatakan diri-Nya secara
khusus kepada manusia hanya melalui karya penebusan
Tuhan Yesus Kristus di dalam sejarah (Yoh. 1:14; Ibr. 1:1-
3) dan wahyu ini hanya terdapat di dalam Alkitab (2Tim.
3:16).



Proses Pembakuan Alkitab
Inspirasi

Pekerjaan Allah melalui Roh-Nya yang menggerakkan,
menguasai dan memimpin orang-orang yang telah dipilih-Nya
untuk menuliskan perkataan-perkataan yang dikehendaki-Nya
tanpa salah (2Tim. 3:16; 2Ptr. 1:20-21).

Bukti-bukti bahwa Alkitab diinspirasikan oleh Roh Ku-
dus:

1. Alkitab berkali-kali disebut sebagai Firman Allah. Buk-
tinya, di dalam Alkitab kata-kata seperti “Allah berfirman”
atau “maka Firman Tuhan datang kepadaku,” terdapat lebih
dari 3.800 kali. Selain itu, beberapa penulis Alkitab juga
mengatakan bahwa Allah memerintahkan mereka untuk
menuliskannya, misalnya: Musa (Kel. 34:27; Ul. 31:24-26),
Yeremia (Yer. 30:1-2, 36:1-4), Yohanes (Why. 1:11), dll.

2. Para penulis PB percaya bahwa PL adalah Firman yang di-
wahyukan Allah.

3. Mereka percaya bahwa sejarah dan orang-orang dalam PL
adalah sungguh-sungguh ada.

4. Mereka mengutip ayat-ayat PL untuk membuktikan bahwa
perkataan mereka benar adanya (Gal. 3:6-13).

5. Mereka terus-menerus mengatakan bahwa nubuat PL sudah
atau pasti akan digenapi.

6. Para penulis PB menghargai kitab-kitab yang mereka tulis
sebagai Alkitab yang sederajat dengan PL. Mereka menga-
takan  bahwa Injil yang mereka beritakan telah diwahyukan
Allah kepada mereka (Gal. 1:11-12; 1Ptr. 1:12b).

7. Tuhan Yesus menyaksikan bahwa Alkitab adalah Wahyu



Allah. Tuhan Yesus percaya bahwa catatan-catatan sejarah
dalam PL benar adanya (Mrk. 13:19). Ia juga sering men-
gutip PL dalam pelayanan-Nya (Mat. 4:1-11).

8. Isi Alkitab membuktikan bahwa Alkitab adalah Wahyu Al-
lah. Alkitab terdiri dari 66 kitab (PL 39 kitab dan PB 27
kitab), ditulis oleh kira- kira 40 orang, dalam kurun waktu
sekitar 1.500 tahun, tetapi isinya saling melengkapi dan
merupakan satu kesatuan.

9. Nubuat yang digenapi membuktikan bahwa Alkitab adalah
Wahyu Allah (Kej. 12:3 = Mat. 1:1-2; Yes. 7:14 = Mat.
1:18-25).

10. Pengaruh Alkitab di dunia membuktikan bahwa Alkitab
adalah Wahyu Allah. Alkitab berpengaruh baik dalam bi-
dang  seni, literatur, musik, undang-undang, dan yang teru-
tama pertobatan orang berdosa.

11. Tetap adanya Alkitab, dan masih dibaca sampai sekarang
ini, juga tersebar luas membuktikan bahwa Alkitab adalah
Wahyu Allah.

Ineransi
Ineransi adalah suatu keyakinan bahwa hanya Alkitab,

dan Alkitab secara keseluruhan baik PL maupun PB adalah Fir-
man Allah yang tertulis dan tanpa salah pada naskah aslinya.
Namun  demikian, Tuhan menggerakkan juga hamba-hamba-
Nya yang setia untuk menyalin Alkitab yang asli ke dalam sa-
linan-salinan dengan akurat, sehingga walaupun ada kekurang-
tepatan, itu tidak menyangkut masalah-masalah yang prinsip
(pengungkapan kebenaran dan data sejarah).



GKI tidak memegang doktrin ineransi, (doktrin yang
secara ekstrim beranggapan Alkitab tidak ada salahnya dalam
segala hal baik secara penulisan, terjemahan, penyalinan, ce-
takan, atau iptek) tapi juga bukan  memegang doktrin eransi, ka-
rena tidak ada doktrin seperti itu. GKI memahami Alkitab  se-
bagai tulisan yang diinspirasi Allah tetapi manusia yang
terbatas diikutsertakan dalam prosesnya. Alkitab bukan sebagai
buku  iptek, atau sejarah atau astronomi, biologi atau geografi.
Alkitab adalah buku yang berisikan Firman Allah yang menun-
jukkan jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh
karena  itu, Alkitab jangan dipakai dengan maksud lain daripada
itu. GKI tidak hanya mengajarkan  kesetiaan membaca Alkitab,
tapi kesetiaan mendalami Alkitab. Bukan praktikal tapi esensial!
GKI bersifat positif, kreatif, relevan, kritis dan realistis.

Kanon Alkitab
Kata “kanon” berasal dari Bahasa Yunani kuno yang be-

rarti sebatang tongkat, penggaris, atau alat pengukur. Jadi Kanon
Alkitab adalah kitab-kitab yang telah diuji dan diterima sebagai
kitab yang diinspirasikan oleh Roh Allah sendiri.

Prinsip-prinsip Kanonisasi Alkitab:
1. Kitab-kitab itu berotoritas karena diinspirasikan oleh Roh

Allah.
2. Kitab-kitab itu ditulis oleh hamba Allah (Man of God).
3. Kitab-kitab itu berisi kebenaran, karena menceritakan hal-

hal yang benar tentang Allah, manusia, dosa, dll.
4. Kitab-kitab itu bersifat dinamis, karena memiliki kuasa Al-

lah yang dapat mengubah hidup manusia.
5. Kitab-kitab itu diterima, dikumpulkan, dan dibaca oleh Umat

Allah.



Golongan
Kitab-kitab PL

Nama
Kitab-Kitab PL Jmlh

Golongan
Kitab-kitab PB

Nama
Kitab- Kitab PB Jmlh

Kitab Taurat Kejadian,
Keluaran,
Imamat,

Bilangan,
Ulangan

Kitab Injil Matius,
Markus,

Lukas, Yohanes

Kitab Sejarah Yosua,
Hakim- hakim,

Rut,
1-2 Samuel,

1-2 Raja-raja,
1-2 Tawarikh,

Ezra, Nehemia,
Ester

12 Kitab Sejarah Kisah Para
Rasul

Kitab Syair Ayub, Mazmur,
Amsal,

Pengkotbah,
Kidung Agung

Surat-Surat
Paulus

Roma,
1-2 Korintus,

Galatia, Efesus,
Filipi, Kolose,
1-2Tesalonika,
1-2 Timotius,
Titus, Filemon

13

Kitab
Nabi- Nabi

Besar

Yesaya, Yere-
mia, Ratapan,

Yehezkiel,
Daniel

Surat-Surat
Umum

Ibrani,
Yakobus,

1-2 Petrus,
1-3 Yohanes,

Yudas

Kitab
Nabi- Nabi

Kecil

Hosea, Yoel,
Amos, Obaja,
Yunus, Mikha,

Nahum,
Habakuk,

Zefanya, Hagai,
Zakharia,
Maleakhi

12 Kitab Nubuat Wahyu

Isi Alkitab
Alkitab terdiri atas Perjanjian Lama (39 buku) dan Per-

janjian Baru (27 buku), seperti pada tabel.



Sifat-sifat Alkitab
1. Berotoritas. Alkitab dikatakan berotoritas karena seluruh isi

Alkitab adalah Firman Allah yang merupakan dasar, tolok
ukur, dan sumber pengajaran gereja yang harus ditaati.

2. Mutlak. Keberadaan Gereja tidak dapat dipisahkan dari Al-
kitab. Alkitab mutlak diperlukan sebagai sumber pengajaran,
dan untuk memelihara Gereja. Gereja hidup dan bersaksi
berdasarkan Firman Allah.

3. Cukup. Alkitab yang terdiri dari 66 kitab (PL 39 kitab dan PB
27 kitab) bersifat cukup bagi pengenalan jalan keselamatan
dan pengetahuan yang benar tentang Allah.

Kitab Apocrypha dan Deuterokanonika
Gereja Kristen Protestan tidak mengakui Apocrypha dan

Deuterokanonik,  sebagai kanon dengan beberapa alasan.

Kitab Apocrypha
1. Tuhan Yesus, secara umum penulis-penulis dalam PB, tidak

pernah mengutip tulisan-tulisan yang terdapat dalam Apoc-
rypha secara nyata.

2. Perjanjian Lama versi bahasa Ibrani tidak memuatnya dalam
kanon dan hanya pada bahasa Yunani yang memuat, itu pun
baru terdapat pada abad 4 M sedangkan penerjemahannya
dilakukan pada abad 3 SM.

3. Dalam konsili besar orang Yahudi di Jamnia pada tahun 90
M, dinyatakan bahwa Apocrypha tidak termasuk kanon PL.

Namun demikian Apocrypha masih bermanfaat untuk
mempelajari masa kekosongan wahyu Allah. Untuk dapat
melihat budaya dan pengharapan umat pada waktu itu. Sehingga



dapat mengungkapkan latar belakang cara pandang mereka ter-
hadap kedatangan Tuhan Yesus.

Kitab-kitab Deuterokanonika
1. Masalah Kanon: Semasa Tuhan Yesus hidup di dunia ini,

kanon Perjanjian Lama hanya 39 kitab, dan Yesus tidak
mengubahnya sehingga dianggap menyetujuinya. Selain itu
dalam Perjanjian Baru terdapat sekitar 260 kutipan langsung
dari Perjanjian Lama dan pengggunaan 370 bagian dari Per-
janjian Lama yang bukan kutipan langsung. Yang menan-
dakan bahwa baik Yesus maupun para rasul mengakui otori-
tas Perjanjian Lama sebagai dasar iman dan ajaran mereka.
Namun mereka tidak pernah mengutip dari kitab Deuteroka-
noika meskipun pada masa itu kitab-kitab ini telah beredar.
Maka disimpulkan bahwa Yesus dan para rasulnya tidak
mengakui kitab Deuterokanonika sebagai Firman Tuhan.

2. Sifat kenabian penulisnya: Para penulis kitab deuterokanoni-
ka sendiri tidak menunjukkan bahwa dirinya adalah penulis
Firman Tuhan. Sebagai contoh, pada kitab Wahyu pasal
22:18-19, dinyatakan otoritas dari tulisan rasul Yohanes da-
lam kitab tersebut sebagai Firman Tuhan yang tidak boleh
ditambahi ataupun dikurangi. Sedangkan dalam bagian akhir
kitab Deuterokanonika, yaitu 2 Makabe 15:37b-38 isinya
tidak menunjukkan bahwa orang tersebut menulis Firman
Tuhan atas pengilhaman Roh Kudus. Tidak ada otoritas sep-
erti yang disebutkan pada bagian akhir kitab Wahyu.

3. Ditemukan beberapa kesalahan dalam kitab Deuterokanoni-
ka: misalnya pada kitab Yudit 1:1,7,11 yang menyebut
Nebukadnezar sebagai raja Asyur di Niniwe, sedangkan pa-
da kitab Perjanjian Lama sendiri disebutkan bahwa



Nebukadnezar adalah raja Babilonia.
4. Konsistensi doktrin dalam keseluruhan Perjanjian Lama: da-

lam kitab Deuterokanonika terdapat doktrin ‘keselamatan
karena perbuatan baik’ atau ‘salvation by works’ yang tidak
alkitabiah. Misalnya dalam Tobit 4:10; Tobit 12:9; Tobit
14:10-11a; atau Sirakh 3:3 yang menyatakan perbuatan baik
seperti sedekah dapat menghapuskan dosa. Doktrin
‘salvation by works’ ini bertentangan dengan ayat-ayat da-
lam kitab Perjanjian Baru seperti dalam: Roma 3:27-28; Ga-
latia 2:16a; Galatia 2:21b; dan Efesus 2:8-9 yang menya-
takan bahwa manusia dibenarkan karena iman, dan
diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Pengampunan dosa
merupakan pemberian Allah, bukan hasil usaha manusia itu
sendiri.

Pegangan ajaran GKI
Apa yang dimaksud dengan istilah Pegangan Ajaran

Gereja Kristen Indonesia dengan Ajaran? Bedanya sangat seder-
hana yaitu GKI tidak bermaksud membuat sendiri ajarannya
secara eksklusif. Ia mau mengakui semua ajaran dan tradisi yang
diwariskan oleh kekayaan sejarah Gereja. Di dalam pengakuan-
nya itu GKI memilih ajaran yang dianggapnya sesuai untuk di-
pegang sebagai ajarannya.

Dengan penjelasan ini berarti GKI melihat dirinya se-
bagai Gereja yang memiliki sikap terbuka sekaligus kritis ter-
hadap perbedaan yang ada. Karenanya istilah yang digunakan
oleh kita bukanlah membuang segala yang dianggap tidak benar
karena berbeda dengan apa yang kita yakini tetapi 'pemantapan
pegangan ajaran'.



Pegangan  Ajaran GKI Mengenai  Alkitab
1. Alkitab adalah kitab suci kita. Alkitab yang dimaksud terdiri

dari Perjanjian Lama dan Baru yang berjumlah 66 kitab. Ia
merupakan Alkitab yang bersifat kanonik (kanon: ukuran/
patokan) artinya jumlahnya sudah tetap, tidak dikurangi dan
tidak ditambahi.

2. Isi Alkitab adalah kesaksian menyeluruh tentang Allah yang
menyatakan diri dan kehendak-Nya serta karya penciptaan,
pemeliharaan, penyelamatan dan penggenapan-Nya kepada
manusia dan dunia. Kesaksian ini diyakini cukup untuk men-
jadi ukuran bagi iman kita dalam pergumulan kehidupan ini
untuk tetap setia kepada-Nya.

3. Selain itu Alkitab juga berisikan kesaksian mengenai jawa-
ban manusia terhadap pernyataan Allah, baik jawaban yang
positif maupun negatif. Namun demikian yang hendak
disampaikan adalah bagaimana seharusnya kita menjawab
yaitu menjawab secara positif dalam menyambut pernyataan
Allah.

4. Semua kesaksian itu berpusat pada Yesus Kristus yang ada-
lah “Firman yang telah menjadi manusia” (Yoh. 1:14), yang
memberitakan Kerajaan Allah sudah datang dan akan dige-
napi. Melalui Alkitab kita dapat mengetahui dan mengerti
tentang keselamatan dalam Yesus Kristus.

5. Semua kesaksian dalam Alkitab harus dipahami sebagai satu
kesatuan dan tidak boleh mengabaikan keutuhannya. Pusat
yang menyatukannya yaitu Yesus Kristus.

6. Alkitab yang merupakan kesaksian iman orang percaya, di-
yakini ditulis oleh para penulis dan penyusunnya dalam
kuasa dan bimbingan Roh Kudus. Dalam kesadaran bahwa
betapa rumit proses penulisan, pengumpulan, pelestarian



kitab-kitab dalam Alkitab, maka kita meyakini jika Alkitab
yang kita terima sebagai Kitab Suci ini bukan sekedar se-
buah proses upaya manusia melainkan manusia yang diter-
angi dan dibimbing oleh Roh Kudus.

7. Alkitab yang merupakan kesaksian iman orang percaya
menggunakan bentuk dan unsur kemanusiaan dan ke-
budayaan pada lingkup sejarah tertentu. Tentunya tiap se-
jarah memiliki kekhasan yang tidak serta merta dapat dipa-
hami dan diukur oleh manusia masa kini. Keterbatasan
manusia di zamannya memengaruhi manusia yang menulis-
kan kesaksiannya. Namun keterbatasan tersebut tidak men-
gurangi peranan Alkitab dalam kehidupan umat yang meya-
kininya.

8. Pusat dari kesaksian Alkitab adalah Yesus Kristus dan Kera-
jaan-Nya. Dialah kebenaran itu. Kebenaran ini melampaui
batasan ruang dan waktu, karena itu kesaksian Alkitab yang
pusatnya pada Yesus Kristus bukan hanya berlaku dalam
budaya dan sejarah di mana ia dituliskan melainkan juga
berlaku bagi kita dalam budaya dan sejarah kita, kini dan di
sini. Oleh karena itu kita mengakui bahwa Alkitab adalah
Firman Allah meskipun Firman Allah tidak identik dengan
Alkitab. Alkitab sebagai buku adalah barang yang fana na-
mun Firman Allah kekal selamanya (Yes. 40:8; Luk. 21:33).

9. Bagi kita Alkitab mempunyai kewibawaan tertinggi. Se-
bagaimana pemazmur mengatakan Firmanmu itu pelita bagi
kakiku dan terang bagi jalanku (Mzm. 119:105) dan Paulus
mengingatkan kepada Timotius untuk menjadikan Kitab
Suci sebagai dasar dan pedoman bagi perbuatan dan ke-
hidupan orang beriman (2Tim. 3:16-17) maka demikianlah
artinya kita menempatkan Alkitab sebagai ukuran kewi-



bawaan tertinggi.
10. Penting bagi kita sebagai umat Tuhan di masa kini untuk

mencintai Alkitab dalam pemahaman yang benar dan
penghayatannya. Hal ini hanya dapat terjadi dalam bimb-
ingan Roh Kudus. Roh Kudus membantu kita dengan segala
cara termasuk dengan cara yang sudah teruji akan membantu
kita untuk menemukan pemahaman dan penghayatan yang
benar. Dalam pemahaman ini kita meyakini bahwa kerja
Roh Kudus bukan saja ajaib tapi juga wajar.
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Seluruh Kitab Suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk  mengajar,
untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan

untuk mendidik orang dalam kebenaran .
2 Timotius 3:16
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