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Pengantar

Booklet ini merupakan buku ketiga 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 Kristus

Kepribadian Kristus memiliki dua natur yaitu Natur
Manusia dan Natur Allah. Dua natur itu tidak dapat dipisahkan,
dibagi, dan bercampur, keduanya ada dalam satu pribadi Yesus
Kristus (Konsili Chalcedon).

Kemanusiaan Kristus
Allah Anak mengambil natur manusia merupakan dok-

trin yang penting dalam sejarah kekristenan. Doktrin yang
penting ini telah diserang oleh bidat-bidat seperti Doketisme.
Bidat Monofisit memanusiakan yang ilahi dan mengilahikan
yang manusia. Meskipun ada beberapa ajaran-ajaran sesat sep-
erti Doketisme yang menyangkal keberadaan tubuh Kristus,
dan ajaran Eutikhes yang menjadikan tubuh Kristus itu tubuh
ilahi, namun sebagian besar dari Gereja mula-mula tidaklah
mempersoalkan kemanusiaan Kristus. Apakah yang menjadi
bukti bahwa Yesus adalah manusia yang sejati?
1. Yesus memiliki tubuh jasmaniah (Luk. 2:52; Mat. 4:2),

haus (Yoh. 19:28), lelah (Yoh 4:6). Dia juga merasakan
sedih dan gentar ketika berada di Taman Getsemani (Mat.
26:37-38).

2. Yesus memiliki mental dan emosi: Ia mengasihi Lazarus
(Yoh. 11:3), orang muda yang kaya (Mrk. 10:21), hatinya
tergerak oleh belas kasihan kepada mereka yang lelah dan
terlantar (Mat. 9:36), Dia dapat marah dan berdukacita
(Mrk. 3:5).

3. Yesus memiliki kehidupan religius yang sama seperti



manusia lainnya, dicobai tapi Ia tidak berdosa (Ibr. 4:15,
7:26). Melalui perkataan “Manusia bukan hidup dari roti sa-
ja” (Mat. 4:4) Dia menunjuk diri-Nya sebagai manusia yang
tidak hanya hidup dari roti saja.

Implikasi kemanusiaan Kristus
1. Menanggung dosa dan membawa korban, yaitu Diri-Nya

sendiri, satu kali untuk selamanya karena “Dengan menjadi
manusia Dia dapat menyelami penderitaan kita” (Flp. 1:29,
3:10; 2Tim. 1:8).

2. Kemanusiaan Yesus menunjukkan “The Image of God.”
Melalui “Serupa dengan Kristus” (The Image of Christ),
kepada kita dinyatakan bagaimana manusia yang sejati/ideal.

3. Teladan dan model, “buah sulung” manusia yang diperkenan
Tuhan.

Keilahian Kristus
Saat Konsili Nicea pada tahun 325 Masehi, Gereja perlu

menyatakan bahwa “Yesus dilahirkan, bukan diciptakan dan si-
fat ilahi-Nya mempunyai esensi yang sama dengan Bapa.” Pern-
yataan itu dikeluarkan untuk melawan ajaran sesat Arianus.
Pengakuan Nicea ini menyatakan bahwa Pribadi kedua dari Al-
lah Tritunggal mempunyai esensi yang sama dengan Allah
Bapa. Jadi keberadaan Kristus adalah  keberadaan  Allah.  Dia
bukan hanya seperti Allah, tetapi Dia adalah Allah.

Perjanjian Baru menunjukkan bahwa Dia adalah Allah
dengan berbagai cara:
1. Sifat-sifat ilahi-Nya. Kristus memiliki lima sifat yang secara

khas adalah sifat ilahi:



a. Kekal (Yoh. 17:5,24; Yoh. 1:1; Yes. 9:5-6).
b. Mahahadir (Mat. 18:20).
c. Mahatahu (Mat. 16:21; Luk. 6:8, 11:17; Yoh. 2:24-25,

4:29). Dia mengetahui siapa yang akan mengkhianati-Nya
(Yoh. 6:70-71).

d. Mahakuasa. Yesus berkuasa atas penyakit (Luk. 4:38-41),
atas kematian (Mat. 9:18-25), atas alam ketika Dia
menghentikan angin ribut, dan atas segala sesuatu (Mat.
28:18).

e. Yesus tidak berubah (Ibr. 1:12, 13:8).
2. Jabatan-jabatan ilahi. Yesus adalah pencipta (Yoh. 1:3; Kol.

1:16; Ibr. 1:10) serta penopang segala sesuatu yang ada (Kol.
1:17; Ibr. 1:3).

3. Hak-hak istimewa Allah: mengampuni (Mat. 9:2,6), mem-
bangkitkan orang mati (Yoh. 5:25-29, 6:39-40), menghakimi
(Yoh. 5:22), dll.

4. Yesus disamakan dengan Yehova dalam PL (Mzm. 102:26-
28; Ibr. 1:10-12). Ia dipandang sebagai Yang Kudus (Yes.
8:13; 1Ptr. 3:15).

5. Nama-nama Yesus menyatakan keilahian-Nya:
a. Yesus memakai beberapa kiasan yang menyiratkan sifat

adikodrati misalnya:
 “Akulah roti yang telah turun dari surga” (Yoh. 6:41-50).
 “Akulah pintu… gembala yang baik” (Yoh. 10:9-11).
 “Akulah jalan dan kebenaran dan hidup” (Yoh. 14:6).
 “Akulah pokok anggur yang benar” (Yoh. 15:5).
 “Akulah alfa dan omega” (Why. 22:13).

b. Ia disebut Immanuel yang artinya "Allah menyertai
kita" (Mat. 1:22-23).



c. Istilah “Firman” (logos) dipakai untuk menyatakan kei-
lahian-Nya (Yoh. 1:1-14).

d. Anak Manusia (Mat. 9:6, 12:8; Yoh. 5:27).
e. Yesus disebut Tuhan. Gelar Tuhan yang sering dipakai un-

tuk Yesus merupakan terjemahan dari nama Ibrani
"Yehovah." Jadi Kristus disamakan dengan Yehovah dari
PL (Yoh. 12:40-41; Rm. 10:9,13).

f. Yesus disebut Allah (Yoh. 1:1, 20:28).

Implikasi keilahian Yesus:
1. Yesus mengatakan, “Siapa yang telah melihat Aku maka ia

telah melihat Bapa” (Yoh. 14:9). Jika kita ingin mengenal
akan kasih Allah, kekudusan Allah, kuasa Allah itu seperti
apa maka kita perlu melihat kepada Yesus.

2. Penebusan tersedia bagi kita.
3. Allah dan manusia telah disatukan kembali. Bukanlah ma-

laikat atau manusia, tetapi Allah sendiri disalibkan oleh ka-
rena adanya jurang yang diakibatkan oleh dosa.

KARYA KRISTUS
Kelahiran Kristus

Kelahiran dari anak dara dan dikandung Roh Kudus,
didasarkan atas dua bagian Alkitab yang sangat jelas, yaitu Ma-
tius 1:18-25 dan Lukas 1:26-38. Apakah kelahiran dari anak da-
ra ini merupakan sebuah doktrin yang penting? Tentu saja, kare-
na hal ini mengingatkan kita bahwa keselamatan kita adalah su-
pranatural, bukan karena usaha kita (manusia).



Kematian Kristus
Penderitaan Juruselamat mencapai puncak tertinggi pada

waktu kematian-Nya. Berkenaan dengan hal ini ada beberapa
hal yang perlu diperhatikan:
1. Derajat kematian-Nya. Katekismus Heidelberg mengatakan

bahwa “sepanjang umur hidup Yesus di dalam dunia dan
terutama pada akhir masa hidup-Nya, Ia mengalami, dalam
tubuh maupun jiwa, murka Allah atas dosa seluruh umat
manusia.” Hal ini menyatakan bahwa natur manusiawi Ye-
sus pada waktu itu kehilangan persekutuan dengan kasih
ilahi dan merasakan murka Allah yang dicurahkan kepada-
Nya oleh karena dosa umat manusia. Dari sini kita dapat me-
mahami bahwa kematian Yesus memiliki derajat yang lebih
tinggi sebab jika manusia lain mati akibat dosanya sendiri,
tidaklah demikian dengan Yesus.

2. Sifat yuridis kematian-Nya (Kis. 2:23).
3. Pentingnya kematian Yesus.

a. Kematian Yesus sudah dinubuatkan dalam PL (Kej. 22:13,
8:20, 12:8, 26:25, 33:20; Kel. 12:1-28; Im. 1-7). Selanjut-
nya terdapat nubuat yang menunjuk kepada kematian Ye-
sus dan penggenapannya:

 Tentang pengkhianatan terhadap Yesus (Mzm. 41:10;
bdk. Yoh. 13:18).

 Penyaliban (Mzm. 22:2,8,9; bdk. Mat. 27:39-40,46;
Mrk. 15:34; Yoh. 19:23-24).

 Yesaya menulis, “Tetapi Dia tertikam oleh karena
pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena
kejahatan kita” (Yes. 53:5).

 Dijual seharga 30 uang perak (Zak. 11:12-13; Mat.
26:15, 27:9- 10).



b. Kematian Yesus adalah pusat ajaran PB dan iman sejati
(1Kor. 15:1-5).

Makna Kematian Yesus
1. Kematian itu dijalani-Nya untuk orang lain. Jelas bahwa Ye-

sus tidak mati untuk dosa-Nya sendiri (Yoh. 8:46; Ibr. 4:15;
1Ptr. 2:22). Di seluruh Alkitab dikatakan bahwa Ia mati un-
tuk dosa-dosa orang lain (Mrk. 10:45).

2. Kematian Kristus memenuhi tuntutan keadilan Allah (Rm.
3:25-26, 8:3-4, 10:3-4).

3. Kematian Kristus merupakan penebusan.

Kebangkitan Kristus
Kebangkitan Yesus bukan sekedar fakta bahwa bahwa Ia

hidup lagi. Jika seandainya kebangkitan Yesus hanya itu saja,
maka Ia tidak akan dapat disebut sebagai yang sulung di antara
semua yang meninggal, atau yang pertama bangkit dari antara
orang mati (1Kor. 15:20; Kol. 1:18), sebab ada orang-orang lain
yang pernah hidup kembali sebelum Dia.

Kebangkitan Yesus lebih merupakan kenyataan bahwa
natur manusia-Nya diperbarui dalam keadaan kekuatan dan kes-
empurnaan lebih tinggi. Kebangkitan seperti ini kelak akan di-
alami oleh  orang percaya. Tubuh kemuliaan yang diterima oleh
orang percaya tidak akan rusak, mulia, penuh dengan kekuatan.

Pentingnya Kebangkitan Kristus
Dalam 1Korintus 15:12-19 Paulus menunjukkan bahwa

iman kita berdiri atau jatuh bersama dengan kebangkitan tubuh



Kristus. Sepanjang Kisah Para Rasul, para rasul senantiasa men-
gutamakan kebangkitan Kristus dalam pemberitaan mereka (Kis.
2:24,32, 3:15,26, 4:10, 10:40, 13:30-37, 17:31). Hal ini juga
tampak dalam surat-surat kiriman Rasul Paulus dan dalam kitab-
kitab lainnya dalam PB (Rm. 4:24-25, 6:4,9, 7:4, 8:11; 1Kor.
6:14, 15:4; Gal. 1:1; Ef. 1:20; Kol. 2:12; 1Tes. 1:10; 1Tim. 2:8;
1Ptr. 1:21, 3:21; Why. 1:5, 2:8).

Kebangkitan Kristus merupakan bagian penting dalam
penerapan keselamatan:
1. Allah membangkitkan Kristus agar Kristus menjadi kepala

bagi gereja (Ef. 1:20-22).
2. Penting bagi Kristus untuk bangkit sebelum Ia dapat mem-

baptiskan orang yang percaya dengan Roh Kudus (Yoh.
1:33; Kis. 1:5; 1Kor. 12:13).

3. Kematian, kebangkitan dan kenaikan Kristus ke surga meru-
pakan peristiwa-peristiwa yang mempersiapkan Kristus un-
tuk memberikan karunia-karunia kepada manusia (Ef. 4:7-
13) dan turunnya Roh Kudus di Yerusalem pada hari Pen-
takosta (Kis. 2, 5:31).

Sifat Kebangkitan Kristus
1. Aktual. Bukti menentang teori Yesus hanya pingsan dinya-

takan oleh kepala pasukan dan prajurit-prajurit Romawi
(Mrk. 15:45;  Yoh. 19:33), oleh perempuan-perempuan yang
membawa rempah-rempah untuk meminyaki tubuh Yesus
(Mrk. 16:1), dari darah dan air yang keluar dari luka Yesus
(Yoh. 19:34); dari keyakinan para murid bahwa Ia telah mati
sehingga mereka terkejut mendengarkan tentang kebang-
kitan-Nya (Mat. 28:17; Luk. 24:37). Karena Yesus benar-
benar mati maka kebangkitan-Nya juga merupakan peristiwa



aktual, bukan manipulasi.
2. Kebangkitan Kristus adalah kebangkitan tubuh (Luk. 24:39).

Perempuan-perempuan yang bertemu dengan Yesus dapat
memeluk kaki Yesus (Mat. 28:9). Kuburan Yesus kosong
sedangkan kain kafan-Nya masih ada ketika murid-murid
memeriksa kubur tersebut (Mrk. 16:6; Yoh. 20:5-7). Kristus
ikut makan di hadapan para murid setelah Ia bangkit (Luk.
24:41-43).

3. Kebangkitan Kristus adalah kebangkitan yang unik. Putra janda
dari Sarfat, putra perempuan Sunem, putri Yairus, pemuda
dari Nain, Lazarus, Tabita, dan Euthikus, semuanya pernah
dibangkitkan tetapi kemudian mereka mati lagi. Mereka tid-
aklah menerima tubuh kebangkitan seperti Yesus.

Kenaikan Kristus
Banyak ayat dalam PB mencatat bahwa Kristus naik ke

surga setelah kebangkitan-Nya. Matius dan Yohanes tidak
mengisahkan  fakta kenaikan Yesus ke surga, namun Yohanes
mencatat bahwa Kristus telah menubuatkan hal tersebut dengan
jelas (Yoh. 6:62, 20:17; bdk 13:1, 15:26, 16:10,16-17,28).
Markus juga menyebutkannya dalam Mrk. 16:19. Lukas dalam
Injilnya (Luk. 24:50-51) dan dalam Kisah Para Rasul (Kis. 1:9)
memberikan laporan yang terinci mengenai peristiwa ini. Pau-
lus, Petrus, penulis surat Ibrani membicarakan tentang kenaikan
Kristus ke surga (Ef. 4:8-10; Flp. 2:9; 1Tim. 3:16; 1Ptr. 3:22;
Ibr. 4:14). Jadi jelaslah, Gereja mula-mula menganggap peristi-
wa kenaikan ke surga adalah suatu peristiwa sejarah.

Alkitab menyaksikan bahwa Yesus naik ke surga dengan
awan. Awan ini mungkin berkaitan dengan awan kemuliaan Al-
lah atau Shekinah. Shekinah lebih bercahaya dibandingkan



dengan awan-awan yang lain. Ini merupakan manifetasi secara
nyata dari sinar kemuliaan Allah. Oleh karena itu cara Yesus
pergi bukan merupakan sesuatu yang biasa. Peristiwa saat itu
penuh dengan keagungan. Kenaikan ke surga adalah transisi
Kristus dari suatu tempat (bumi) ke tempat yang lain (surga).
Akan tetapi kenaikan Yesus ke surga bukan hanya merupakan
sebuah transisi dari suatu tempat menuju ke tempat lain, tetapi
juga mencakup perubahan selanjutnya dari natur Kristus. Natur
itu sekarang berubah menuju kepada kepenuhan kemuliaan
surgawi dan dengan sempurna disesuaikan pada kehidupan di
surga.

Kedatangan Kristus kedua kali
Titik tertinggi dari tingkatan kemuliaan Kristus akan

dinyatakan pada saat kedatangan-Nya yang kedua kali untuk
menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Yesus sendiri
mengatakan ini sebagai hak prerogatif khusus sebagai penganta-
ra (Yoh. 5:22-27).

Parousia berarti “penampilan”, “manisfestasi” atau
“kedatangan” dari Yesus dalam kemuliaan pada akhir zaman
nanti. Istilah itu menunjuk  pada pengharapan Gereja akan janji
kedatangan-Nya yang kedua kalinya.

Bagaimanakah cara kedatangan Kristus yang kedua kali-
nya nanti? Sebagian orang mengatakan bahwa kedatangan
Kristus yang kedua kali digenapi ketika Roh Kudus turun. Mere-
ka mengacu kepada janji Allah dalam Yoh. 14-16 dan menafsir-
kan kata parousia hanya sekedar kehadiran. Sekarang ini dapat
dikatakan bahwa dalam satu pengertian Kristus memang datang
dalam Roh Kudus dan sekarang tinggal di dalam diri orang
percaya. Akan tetapi hal ini hanyalah kedatangan secara  rohani,



padahal Alkitab mengajarkan untuk menantikan kedatangan-
Nya secara fisik dan dapat dilihat (Kis. 1:11). Bahkan juga
setelah Pentakosta kita juga diajarkan untuk menantikan ked-
atangan Kristus yang kedua kali (1Kor. 1:7, 11:26; Flp. 3:20;
Kol. 3:4; 1Tes. 4:15-17; 2Tes. 1:7-10; Tit. 2:13; Why. 1:7).

Tujuan dari kedatangan Kristus yang kedua adalah untuk
menghakimi dunia “dalam kasih kemurahan dan dalam huku-
man/murka” dan menyempurnakan keselamatan umat-Nya (Mat.
24:30-31, 25:31-46).

Jabatan Kristus
Ada  tiga jabatan Yesus yang berkenaan dengan karya-

Nya yaitu jabatan sebagai nabi, imam, dan raja.

Jabatan Nabi
Dalam PL, nabi adalah sesorang yang datang dengan se-

buah berita dari Allah kepada umat-Nya. Nabi berbicara secara
langsung dari Allah, dan mengungkapkan kehendak Allah kepa-
da orang-orang. Yesus sendiri mengklaim bahwa diri-Nya mem-
bawa pesan dari Bapa-Nya (Yoh. 8:26-28), menyatakan hal-hal
yang akan datang (Mat. 24:3-35; Luk. 19:41-44), dan berbicara
dengan otoritas tunggal (Mat. 7:29). Karya-Nya yang agung
menjadikan pesan yang Ia sampaikan otentik. Berkenaan dengan
semuanya itu tidaklah heran jika orang banyak mengenali Dia
sebagai nabi (Mat. 21:11,46; Luk. 7:16, 24:19; Yoh. 3:2, 4:19).

Jabatan Imam
Alkitab menyatakan perbedaan yang besar dan penting

antara seorang nabi dan seorang imam. Keduanya memang di-
tunjuk oleh Tuhan (Ul. 18:18; Ibr. 5:4), namun nabi dipilih un-



tuk menjadi wakil Tuhan bagi umat-Nya, untuk menjadi utusan-
Nya, dan untuk menafsirkan kehendak-Nya. Nabi adalah guru
agama. Tetapi di pihak lain imam adalah wakil manusia di hada-
pan Allah. Imam mempunyai hak khusus untuk datang men-
jumpai Allah dan berbicara serta bertindak atas nama umat.

Memang benar bahwa imam juga merupakan guru pada
masa PL, tetapi ajaran mereka berbeda dari ajaran para nabi. Ka-
lau nabi menekankan tugas-tugas moral dan spiritual, tanggung
jawab dan hak-hak khusus, maka imam menekankan aturan-
aturan ritual yang tercakup pada waktu orang-orang mendatangi
Tuhan. Pekerjaan yang khusus dari  imam adalah memberikan
persembahan dan korban karena dosa, bersyafaat bagi umat (Ibr.
7:25) dan memberkati mereka dalam Nama Tuhan.

Yesus juga menggenapi peran sebagai imam besar. Da-
lam PL seorang imam mempersembahkan korban secara teratur,
tetapi Yesus mempersembahkan korban yang bernilai kekal, yai-
tu satu kali dan berkhasiat untuk selamanya. Yesus memberikan
diri-Nya sendiri kepada Allah Bapa. Dia adalah yang mem-
persembahkan dan menjadi persembahan itu sendiri.

PL menyatakan dan menyebutkan lebih dahulu tentang
keimaman dari Sang Penebus yang akan datang. Ada acuan-
acuan yang jelas tentang hal ini dalam Mazmur 110:4 dan
Zakharia 6:13. Dalam PB hanya Surat Ibrani menyebut Dia se-
bagai imam, dan dalam surat ini nama-Nya disebutkan beru-
langkali yaitu dalam Ibr. 3:1, 4:14, 5:5, 6:20, 7:26, 8:1.

Jabatan Raja
Dalam PL, umumnya nabi, imam dan raja diperankan

oleh orang yang berbeda, tetapi Yesus memerankan ketiga peran
itu sendiri dengan sempurna. Yesus telah menggenapi nubuat



dalam Mazmur 110. Dia adalah keturunan Daud dan pada saat
yang sama Dia juga adalah Tuhan dari Daud. Dia adalah Imam
yang juga adalah Raja. Domba Allah yang disembelih juga ada-
lah Singa Yehuda. Keadaan Kristus sebagai Raja untuk menga-
tur dan menguasai segala sesuatu di surga dan di bumi bagi
kemuliaan Allah dan bagi pelaksanaan rencana Allah atas
keselamatan.

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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