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Pengantar

Booklet ini merupakan buku kedua 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 Allah
Iman Kristen bertumpu pada pengakuan bahwa Allah

itu ada (theisme). Sekalipun telah sering mengalami tantangan
dari berbagai filsafat manusia, pemikiran kristiani yang ber-
sumber dan berpusat pada Allah (theosentris) tidaklah hancur.

Dasar pemikiran yang harus dimiliki setiap orang da-
lam usaha mengenal Allah:
1. Allah adalah pribadi yang tidak terbatas karena itu tidak

mungkin dimengerti secara sempurna dan tuntas oleh
manusia yang terbatas.

2. Manusia hanya bisa mengenal Allah sejauh Allah mem-
perkenalkan diri-Nya.

3. Allah memperkenalkan diri-Nya melalui Wahyu Umum
dan Wahyu Khusus.

4. Alkitab memberikan kesaksian tentang hakikat, sifat dan
pekerjaan Allah

Hakikat Allah
Kata “hakikat” secara sederhana dapat dimengerti se-

bagai “keadaan dasar atau keadaan yang sebenarnya.” Hakikat
Allah yang diperkenalkan oleh Alkitab adalah:
1) Allah adalah Esa (Ul. 6:4; Mzm. 18:32; Yes. 44:1-8; Gal.

4:8; 1Yoh. 5:20). Hanya ada satu Allah yang benar di da-
lam alam semesta, yaitu Allah yang diberitakan oleh Al-
kitab. Ia adalah Sang Pencipta langit  dan bumi.

2) Allah adalah Pribadi
1. Allah bukanlah zat atau sejenis kuasa (Kel. 20:23; Yer.

16: 20).



2. Allah adalah Allah yang hidup dan sumber segala ke-
hidupan (Yer. 10:10; Yoh. 5:26, 6:35, 11:25).

3. Allah adalah pribadi yang memiliki: (a) Kesadaran diri
(Kel. 3:6,13-14; Im. 11:44-45; Yes. 44:6, 45:22,46:9).
(b) Kehendak (Yes. 46:9-10; Rm. 11:33-34; Ef. 1:11). (c)
Rasio/pikiran (Yes. 1:18, 55:9). (d) Emosi (Mzm. 5:6,
139:17; Yoh.3:16; Rm. 11:34).

4. Allah berfirman (Mzm. 145:13; Yes. 45:19; Yoh. 6:68;
2Tim. 3:16).

5. Allah berelasi dengan manusia (Mzm. 139:1-10; Kis.
17:28).

6. Allah adalah Pribadi yang tidak terbatas. Ia adalah satu-
satunya Pribadi yang sempurna dan tidak dapat dibatasi
oleh ruang atau waktu (1Raj. 8:27; Mzm.145:3;
Kis.17:24).

7. Allah adalah Pribadi yang mandiri (Mzm.115:3).
Keberadaan-Nya tidak bergantung pada pengakuan
manusia dan Ia  bekerja menurut pengetahuan, hikmat
dan kehendak-Nya yang sempurna tanpa dipengaruhi
oleh apapun atau siapapun (Allah yang Transenden)

8. Keberadaan-Nya tidak berubah dan tidak dapat diubah
(Mzm. 102:27; Mal. 3:6; Yak. 1:17; Ibr. 13:8 ).

3) Allah adalah Roh (Yoh. 1:18, 4:24; 1Tim. 1:17, 6:15-16). Ia
tidak memiliki tubuh dan berada di luar jangkauan materi
dan Ia bersifat kekal (Kej. 21:33; Mzm. 90:2).

4) Allah Tritunggal (Ul. 6:4; Mat. 28:20; 1Kor. 8:6). Ia adalah
Allah yang Esa namun menyatakan diri dalam tiga pribadi.

Sifat Allah
Kata “sifat” secara sederhana dapat dimengerti sebagai



“sesuatu yang mengikuti atau sesuatu yang menjadi konsekuensi
langsung dari sebuah hakikat.” Jadi sifat-sifat Allah merupakan
penjelasan dari hakikat Allah yang sempurna. Alkitab mem-
perkenalkan sifat-sifat Allah sebagai berikut:

1. Sifat Non-moral / Sifat Unik (hanya ada pada Allah)
a. Berdaulat (Ef. 1:21). Allah adalah penguasa tunggal. Ia

tidak takluk terhadap suatu kuasa apapun yang berada di
luar diri-Nya.

b. Mahakuasa (Mat. 19:26; Why. 19:6). Allah adalah pribadi
yang berkuasa atas segalanya.

c. Mahahadir (Mzm. 139:7-12; Yer. 23:23-24). Allah adalah
pribadi yang mahahadir tanpa dibatasi ruang dan waktu.

d. Mahatahu (Mzm. 139:1-4, 147:4-5; Mat. 11:21). Allah
mengetahui semua hal aktual dan segala yang mungkin
terjadi.

2. Sifat  Moral  Allah
a. Kudus (1Ptr. 1:16). Allah adalah pribadi yang benar, sem-

purna, terpisah dari segala sesuatu yang berdosa.
b. Benar (Mzm. 19:7-9; Yer. 9:24a; Yoh. 14:6, 17:3). Allah

adalah pribadi yang selalu mengerjakan kebenaran bahkan
Ia adalah kebenaran yang sejati. Hal ini menjamin keabsa-
han dari segala pewahyuan diri Allah.

c. Baik (Kel. 33:19; Mzm. 145:9). Allah adalah pribadi yang
selalu menunjukkan kebajikan, kemurahan dan anugerah.
Allah tidak memiliki kejahatan di dalam diri-Nya.

d. Adil (Kis.10:34-35; Rm. 2:11). Allah berhak menuntut
pertanggungjawaban secara moral dari manusia. Ia tidak
memandang bulu dan tidak dapat dikelabui.

e. Kasih (Mzm.103:17; Ef. 2:4-5; 1Yoh. 4:8,10). Allah selalu



mencari kebaikan yang tertinggi bagi manusia dengan har-
ga yang tidak terbatas dan Ia bersedia menanggungnya. Ia
adalah pribadi yang selalu memberikan kemurahan yang
tidak seharusnya diterima oleh manusia sesuai dengan
kebutuhan manusia tersebut (anugerah; Kel. 34:6; Ef. 2:8-
9; Tit. 2:11).

f. Setia dan Sabar (Bil. 23:19; Mzm. 86:15, 89:2; Luk. 15: 11
-32; Rm. 2:4, 9:22; 1Tes. 5:24). Allah selalu memegang
perkataan dan janji-Nya. Allah adalah pribadi yang rela
menderita dan menunjukkan kesabaran kepada umat-Nya.

Pekerjaan Allah
1. Menciptakan (Kej. 1-2; Yes. 40: 28; Why. 4:16, 10:6). Sega-

la sesuatu adalah ciptaan Allah dan pada mulanya ciptaan
tersebut adalah baik adanya.

2. Memelihara ciptaan-Nya (Mzm. 115:3; Mat. 10:30; Rm.
8:28; Ef. 1:11). Allah adalah pribadi yang setia dan tidak
pernah meninggalkan perbuatan tangan-Nya. Ia bekerja da-
lam segala sesuatu dan mengarahkan segala hal kepada
tujuan yang telah ditetapkan-Nya (Ef. 2:10).

3. Mengadakan Perjanjian (covenant) dengan manusia (Kej.
15; Kel. 20; Luk. 22:20; Ibr. 13:20-21). Allah adalah pribadi
yang ingin berinteraksi dengan manusia ciptaan-Nya. Ikatan
Perjanjian Allah dan manusia disempurnakan di dalam diri
Tuhan Yesus Kristus.

4. Merencanakan, mengerjakan dan menggenapkan kesela-
matan manusia (Kej. 3:15; Yes. 12:2, 43:3; Yoh. 3:16, 14:6;
Kis. 4:12; 1Yoh. 5:11-12; Why. 3:5).



Allah Tritunggal
Istilah “tritunggal” berasal dari bahasa Latin “trinitas.”

Sedangkan dalam bahasa Inggris kata “trinity” merupakan
gabungan kata “tri” (berarti tiga) dan “unity” (berarti kesatuan).
Jadi Tritunggal/Trinitas secara hurufiah berarti tiga tetapi juga
satu kesatuan yang tunggal. Jadi istilah “tritunggal” tidak men-
jelaskan adanya tiga Allah di dalam Alkitab, tetapi menyatakan
tentang satu Allah yang memiliki tiga pribadi: Bapa, Anak dan
Roh Kudus. Memang harus diakui bahwa formulasi “tritunggal”
ini merupakan  suatu hal yang misteri dan sulit dimengerti oleh
rasio manusia. Namun hal ini tidak berarti “irasional” tapi
“suprarasional” (melampaui rasio).

Kesaksian Alkitab tentang Tritunggal
Alkitab tidak pernah menggunakan istilah “tritunggal,” tetapi
Alkitab mengungkapkan konsep tersebut dengan jelas.
a. Kesaksian Alkitab Perjanjian Lama. Sekalipun dalam PL kita

tidak mengungkapkan dengan tersurat tentang Allah Bapa,
Anak dan Roh Kudus, namun secara tersirat hal itu nyata di
dalam beberapa ayat (Kej. 1:26, 11:7, 18:2,10,13-15; Mzm.
33:6, bdk. Yoh. 1:1; Mzm. 45:6-7, bdk. Ibr 1:8-9; Yes. 61:1,
bdk. Luk. 4:18-19).

b. Kesaksian Alkitab Perjanjian Baru. Konsep yang terlihat
masih abstrak di dalam PL akhirnya dinyatakan dengan jelas
di dalam PB. PB dengan jelas menyebut tiga pribadi dari Al-
lah: Bapa, Anak dan Roh Kudus (Mat. 3:16-17, 28:19; Yoh.
14:16-17; 1Kor. 12:4-6; 2Kor. 13:14; Ef. 2:18; 1Ptr. 1:2;
1Yoh. 5:7).



Ajaran yang salah tentang Tritunggal
1) Ada tiga Allah.
2) Sabelianisme. Paham ini mengajarkan Allah hanya memiliki

satu pribadi tetapi memiliki tiga peran: Bapa pada masa PL,
Anak pada masa PB dan Roh Kudus pada masa sekarang.

3) Arianisme. Paham ini berusaha menyangkal keilahian Anak
dan Roh Kudus. Anak adalah ciptaan pertama Bapa yang
supranatural dan lebih unggul dari semua ciptaan dan Roh
Kudus adalah kuasa Allah. Paham inilah yang merupakan
dasar ajaran Saksi Yehovah.

4) Subordinisme. Paham ini mengajarkan bahwa esensi Allah
Anak hanya serupa (similar) dengan Bapa, tidak sama
(same) dengan esensi Allah Bapa. Esensi Allah Anak lebih
rendah dari Allah  Bapa, dan Allah Roh Kudus lebih rendah
dari Allah Bapa dan Allah Anak.

5) Socianisme. Paham ini mengajarkan bahwa hanya Bapa
satu-satunya Allah yang sejati. Kristus adalah manusia yang
suci yang diciptakan oleh Bapa dengan kelahiran yang su-
pranatural untuk memberitakan hukum baru bagi manusia.
Setelah menyelesaikan tugasnya Ia bangkit dari kematian
dan naik ke surga dan mengenakan sifat ilahi. Sedangkan
Roh Kudus hanya kekuatan Allah, bukan pribadi.

Analogi istilah Tritunggal
Perlu diperhatikan bahwa tidak ada satu pun analogi

yang dapat menjelaskan dengan tepat tentang Allah Tritunggal.
Gambaran di bawah ini mengungkapkan apa yang dikatakan
oleh Alkitab (baca booklet Trinitas-Dasar Iman Kristen: Semua
orang Kristen bisa memahami Trinitas)



Penerapan
Menyadari anugerah Allah yang telah memperkenalkan diri-Nya
kepada manusia, maka setiap manusia seharusnya:
1. Menyembah dan beribadah kepada-Nya karena Ia adalah

Sang Pencipta (Kel. 4:31, 20:1-6; Mat. 22:37-38).
2. Melayani-Nya sebagai respon yang tepat untuk mengucap

syukur atas karya Allah dalam hidup kita. Secara langsung
melayani berarti mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan
di dalam berbagai bidang (Rm. 6:13; 1Kor. 6:19; Yak. 1:8).

3. Memberitakan dan memproklamirkan kebenaran ini sehing-
ga setiap manusia mengerti siapa yang seharusnya disembah
dan dimuliakan (Mat. 28:19-20; Yoh. 14:15-16; Kis. 1:8).

4. Bersukacita dan melangkah dengan lebih pasti di dalam ke-
hidupan ini (Mat. 6: 5-34; Ibr. 13:5b).



Pegangan ajaran
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 Allah
1. Sesungguhnya “Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa” (Ul.

6:4). Tidak ada Allah selain Dia (Kel.20:3; Ul. 5:7). Dialah
Allah yang telah menciptakan langit dan bumi serta seluruh
isinya, dan yang tetap memeliharanya hingga kesudahan
alam (Kej. 1:2; Mzm. 24:1; 89:12; 104:1, dst; Kol. 1:16).
Allah menyatakan diri dalam karya penciptaan-Nya dalam
sejarah umat manusia (Mzm. 19:2-3; Rm. 1:19-20) dan
secara khusus dan sempurna dalam Yesus Kristus Anak-Nya
yang Tunggal (Yoh. 1:18). Oleh pimpinan Roh Kudus  kami
mengenal dan menyembah Dia sebagai Bapa dalam Yesus
Kristus, sebab semua orang yang dipimin Roh Allah adalah
anak-anak Allah (Rm. 8:14-15).



2. Allah berbicara kepada manusia, berulang kali dan dalam
pelbagai cara dengan perantaraan nabi-nabi, dan pada zaman
akhir ini dengan perantaraan Yesus Kristus Anak-Nya yang
Tunggal (Ibr. 1:1-2). Dalam Yesus Kristus, Allah menya-
takan diri sebagai Allah yang mengampuni dan me-
nyelamatkan manusia dari penghukuman karena dosa, yaitu
dengan jalan mengosongkan diri-Nya sendiri, dan mengam-
bil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia.
Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan
diri-Nya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib.
Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan
mengaruniakan kepada-Nya nama di atas segala nama, supa-
ya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di
langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi,
dan segala lidah mengaku: “Yesus Kristus adalah Tuhan”
bagi kemuliaan Allah, Bapa (Flp. 2:7-11).

3. Allah hadir dan bekerja di dalam dunia dan dalam gereja me-
lalui Roh Kudus yang memerdekakan, membarui, dan me-
neguhkan, serta memberi kuasa pada gereja untuk menjadi
saksi, menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran dan
penghakiman, dan memimpin orang-orang percaya kepada
seluruh kebenaran Allah (Yeh. 37; Kis. 1:8; Ef. 3:16-17; 4:3-
4; Rm. 8:1; 1Kor. 12:7,12; 14:26,33; 2Tim. 1:7; Yoh. 16:8-
11,13). Karena itu kami mengaku dan memuliakan serta
menyaksikan Allah yang Esa dan kekal, yaitu Allah bapa, Anak dan
Roh Kudus (Yes. 43:10; 44:6; Mat. 28:19; 2Kor.13:13; Flp.
4:20, Ibr. 13:8; Why. 4:8).
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Engkau harus mengajar kepada orang-orang lain hal-hal yang
engkau dan banyak orang lain telah dengar dari aku.

Ajarkanlah kebenaran-kebenaran agung ini kepada orang-orang
yang dapat dipercaya yagn selanjutnya akan menyampaikannya

kepada orang-orang lain lagi.
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