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PEGANGAN AJARAN & PEGANGAN SIKAP GKI1 
(Alkitab, Sakramen, Karunia Roh dan Wahyu Penglihatan) 

 

 Pdt. Natanael Setiadi, M.Th 
 

 
A. MENGAPA PERLU? 
 Mengapa calon penatua (dan penatua) di GKI perlu memahami tentang ajaran GKI, 
sehingga ada sesi khusus tentang “pegangan ajaran GKI” dalam pembinaannya? Sesungguhnya, 
ada berbagai alasan tentang hal ini, yakni: 
 

a. Sejak semula, gereja telah berhadapan dengan aneka rupa pengajaran di dalam dan di 
sekitar gereja. Oleh karena itu, bagian-bagian Alkitab Perjanjian Baru mengajarkan daya 
kritis dan kewaspadaan terhadap aneka rupa pengajaran yang berkembang. Misalnya: 
dalam 1 Yohanes 4:1, dikatakan: “Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya 
akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah; sebab banyak 
nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia.”2 
 

b. Mengingat hal di atas, maka memerhatikan dan menjaga ajaran menjadi salah satu dari 
tugas penatua (lih. Tager dan Talak GKI 2009 Bab XX tentang Ketentuan-ketentuan Pokok 
tentang Jabatan Penatua, pasal 82 ayat 1 huruf j). 

 

c. Tugas tersebut, lantas diimplementasikan dalam rumusan liturgis sewaktu dilangsungkan 
Kebaktian Peneguhan Penatua, bentuk pertanyaan yang diajukan kepada calon penatua 
(sebelum diteguhkan): 

 

Apakah Saudara percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru 

adalah Firman Allah yang menunjukkan jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus 

Kristus dan karena itu Saudara akan menjaga jemaat dari segala pengajaran 

yang bertentangan dengan kebenaran Alkitab? Apakah Saudara bersedia 

memberitakan Injil dari Tuhan dan Juruselamat kita Yesus Kristus, dan memegang 

kesaksian Alkitab itu serta menjaga keutuhan gereja? 
 

d. Menjaga jemaat dari segala pengajaran yang bertentangan dengan kebenaran Alkitab, 
lantas disimbolisasikan dengan kegiatan penyerahterimaan Alkitab dari penatua kepada 
pelayan Firman di awal dan akhir kebaktian Minggu. Penyerahterimaan Alkitab itu 
bukanlah dikarenakan pelayan Firmannya perlu dibantu dalam hal membawakan Alkitab, 
lalu kemudian diserahterimakan kepada pelayan Firman di depan mimbar. Akan tetapi, 
ada makna yang kuat terkait dengan upaya menjaga ajaran yang sehat.  

 Penyerahan Alkitab dari penatua kepada pelayan Firman (di awal kebaktian) 
dimaksudkan sebagai sebuah pemberian mandat dari penatua (yang mewakili 
suatu Majelis Jemaat) kepada pelayan Firman untuk memberitakan Firman sesuai 
dengan kebenaran yang diajarkan oleh Alkitab.  

 Pengembalian Alkitab dari pelayan Firman kepada penatua (di akhir kebaktian) 
dimaksudkan sebagai pengembalian mandat yang telah dipercayakan oleh 
penatua untuk memberitakan Firman sesuai dengan kebenaran. 

 

e. Pada tahun 1970-an, berkembang Gerakan Karismatik (Neo Pentakostal) di dalam dan di 
sekitar Gereja Protestan (termasuk GKI Jabar – yang pada waktu itu belum menyatu 

                                                           
1 Disampaikan dalam Bina Penatua GKI Klasis Jakarta Timur, 08 Februari 2020, bertempat di GKI Cikarang. 
2 Ayat-ayat lainnya adalah: Roma 1:27; Efesus 5:6; 2 Tesalonika 2:3; 1 Timotius 5:15; Ibrani 13:9; 2 Petrus 2:1; 3:17. 
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dalam satu sinode GKI). Pada saat itu, praktik tentang bahasa roh, wahyu penglihatan, 
nubuatan, dan lain-lainnya telah menyusup masuk dalam kehidupan persekutuan di 
Jemaat-jemaat GKI Jabar. Masuknya praktik dan pemahaman itu, lantas menimbulkan 
keresahan di sana-sini, sebab berbeda dengan apa yang dihayati oleh GKI Jabar selama 
itu, dan juga di sana-sini berbeda dengan apa yang dijelaskan oleh Alkitab. Alhasil, pada 
akhir tahun 1970-an, dimulai pembicaraan-pembicaraan untuk membuat konsep ajaran 
GKI Jabar dan pada tahun 1981, dalam Persidangan ke-39 Majelis Sinode GKI Jabar, 
Pegangan Ajaran dan Pegangan Sikap GKI Jabar disahkan. Seiring dengan penyatuan GKI, 
maka Sinode GKI telah menerima pegangan ajaran GKI Jabar tersebut dan diadopsi dalam 
Tata Gereja dan Tata Laksana GKI 2009 dengan beberapa penyesuaian di dalamnya. 

 
B. PEGANGAN AJARAN DALAM HAL APA SAJA? 
 Jika dilihat pada uraian di atas, maka tampak latar belakang yang kuat dari kemunculan 
pegangan ajaran GKI adalah menyebarluasnya pengajaran dari Gerakan Karismatik – yang di 
kemudian hari melembaga menjadi aneka gereja. Oleh karena itu, pegangan ajaran yang 
dikembangkan pun sebagian besar merupakan respons terhadap pengajaran dan praktik yang 
berlangsung di kalangan Gerakan Karismatik.  
 Adapun, pegangan ajaran dan pegangan sikap yang telah dimiliki oleh GKI adalah tentang 
hal-hal berikut ini, yakni: 

1. Pegangan Ajaran dan Sikap terhadap Pentakosta Baru (Karismatik):3 
a. Pegangan Ajaran tentang Bahasa Lidah 
b. Pegangan Ajaran tentang Kesembuhan 
c. Pegangan Ajaran tentang Wahyu Penglihatan 
d. Pegangan Ajaran tentang Baptisan Kudus 
e. Pegangan Ajaran tentang Perjamuan Kudus 
f. Pegangan Sikap terhadap Pentakosta Baru (Karismatik)4 

2. Pegangan Sikap terhadap Pengkhotbah/Penginjil non-GKI SW Jabar5 
3. Pegangan Ajaran mengenai Alkitab6 
4. Pegangan Ajaran mengenai Gereja7 

 
Untuk kepentingan pembinaan hari ini, maka pegangan ajaran yang akan dibahas adalah 

mengenai: Alkitab, Sakramen, Karunia Roh dan Wahyu Penglihatan. 
 

C. PEGANGAN AJARAN GKI MENGENAI ALKITAB 
 Sebelum seseorang diteguhkan ke dalam jabatan penatua di GKI, ada suatu pertanyaan 
yang diajukan dalam Kebaktian Minggu (yang di dalamnya dilayankan peneguhan penatua), yang 
berbunyi: 

 “Apakah Saudara percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah 
Firman Allah yang menunjukkan jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus dan 
karena itu Saudara akan menjaga Jemaat dari segala pengajaran yang bertentangan 
dengan kebenaran Alkitab?  

 Apakah Saudara bersedia memberitakan Injil dari Tuhan dan Juruselamat kita Yesus 
Kristus, dan memegang kesaksian Alkitab itu serta menjaga keutuhan gereja?  

                                                           
3 Butir a-e dapat dilihat dalam Tager dan Talak GKI 2009 (Lampiran 7),  h. 359-366. 
4 Lih. Tager, Tatib dan Talak GKI SW Jawa Barat Edisi XIV tahun 2000, hal. 216-217. 
5 Lih. Ibid., hal. 218-219. 
6 Lih. Tager dan Talak GKI 2009 (Lampiran 5), h. 345-349. 
7 Disahkan dalam Persidangan ke-47 Majelis Sinode GKI Jabar tahun 1989. 
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 Apakah Saudara bersedia mendalami Alkitab dengan rajin dan hidup dalam anugerah 
Tuhan?”8  
Selain itu, dalam Tata Gereja dan Tata Laksana GKI 2009, Bab XX pasal 82, dinyatakan 

salah dua dari tugas umum penatua adalah memelajari dan mendalami Firman Allah serta 
memperhatikan dan menjaga ajaran.9  
 Dari kedua hal yang disinggung di atas, tampak jelas bahwa seorang penatua di GKI harus 
memiliki pemahaman yang memadai dan benar mengenai ajaran yang dihayati oleh GKI, di mana 
ajaran-ajaran tersebut bersumber pada kebenaran Alkitab. Selain itu, dalam rumusan 
pertanyaan di atas, ada anak kalimat: memegang kesaksian Alkitab itu serta menjaga keutuhan 
gereja. Mengapa kedua hal yang nampaknya berbeda itu dirangkai bersama? Sebab pada 
kenyataannya, salah satu faktor penyebab perpecahan gereja adalah perbedaan pandangan atau 
pemahaman tentang suatu ajaran (sekalipun sama-sama bersumber pada Alkitab yang satu!). 
Contoh ajaran yang bisa menimbulkan perpecahan gereja: baptis percik [RNA: kepret] vs baptis 
selam. 

Karena itu, sungguh penting bagi seorang penatua untuk memiliki pemahaman yang 
memadai tentang apa itu Alkitab beserta kebenaran-kebenaran di dalamnya. Apa yang hendak 
diuraikan berikut ini, merupakan upaya untuk menguraikan beberapa hal penting tentang 
Alkitab yang sekiranya dapat membekali para penatua dalam melaksanakan tugas umum 
penatua terkait Alkitab.  
 

 Ada dua sifat Alkitab (PL & PB), yaitu: 
 Kanonik (kanon = patokan, ukuran): Alkitab sudah cukup menjadi patokan yang 

menuntun pada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus (2 Tim. 3:15). Ia 
tidak bisa ditambahi (Injil Yudas, Injil Maria Magdalena), tidak bisa dikurangi 
(Kidung Agung, Esther). 

 Kesatuan dalam kepelbagaian, mis: Poligami, Bahasa Roh 

 Isi dari Alkitab: 
 Tentang Allah, yang menyatakan diri, karya, dan kehendak-Nya yang berpusat 

pada Yesus Kristus 
 Jawaban manusia (+ & -) 

 Terbentuknya Alkitab : mekanis atau organis? 

 Alkitab ditulis dan disusun dengan kuasa dan bimbingan Roh Kudus yang menyertai dan 
mengilhami para penulisnya (2 Ptr. 1:21; 2 Tim 3:16)  organis 

 Karena Alkitab merupakan respon manusia dan manusia terlibat di dalam penulisan 
Alkitab, maka kita harus menyadari bahwa dalam penulisan Alkitab dipergunakan 
bentuk-bentuk dan unsur-unsur kebudayaan pada lingkup sejarah tertentu, sehingga 
menampakkan keterbatasan-keterbatasan tertentu. Mis.: kekerasan dalam PL, budaya 
patriarkhi yang menomorduakan perempuan (Im. 12:2, 5).  

 Alkitab ditulis oleh manusia dan menggunakan bahasa manusia, sehingga dengan 
demikian ia dapat dimengerti (Yoh. 1:14).  

 Sekalipun ada keterbatasan dalam Alkitab (dikarenakan konteks yang terentang k.l. 14 
abad), kebenaran dan kesaksian Alkitab melampaui ruang dan waktu. 

 Bagaimana dengan paham inerrancy (to err = berbuat salah)? 
o Inerrancy : Alkitab tidak dapat salah, sehingga segala macam pernyataan ilmiah 

maupun non-ilmiah yang bertentangan dengan Alkitab tidak dapat diterima.  

                                                           
8 Lih. “Liturgi Peneguhan Penatua” dalam BPMS GKI, Liturgi Gereja Kristen Indonesia (Jakarta: BPMS GKI, 2006), p. 
66. 
9 BPMS GKI, Tata Gereja dan Tata Laksana Gereja Kristen Indonesia (Jakarta: BPMS GKI, 2009), p. 165. 
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 GKI menolak paham inerrancy karena mempertentangkan secara langsung antara Alkitab 
dengan ilmu yang senantiasa berkembang. 

 Sejarah membuktikan bahwa ketika gereja memiliki sikap yang keliru terhadap Alkitab, 
maka tindak kekerasanlah yang muncul. Misal: Galileo Galilei  bumi itu bulat; Nicolaus 
Copernicus  heliosentris (bnd. Mzm. 104:1-5). 
 Memang Alkitab mengandung pengetahuan, namun ia terbatas oleh situasi ketika ia 

ditulis dan memang Alkitab bukanlah buku ilmu pengetahuan, tetapi buku kesaksian 
iman. 
o Ilmu pengetahuan  bagaimana sesuatu terjadi? 
o Alkitab  mengapa sesuatu terjadi? 

 Ilmu pengetahuan yang ada justru dapat melengkapi Alkitab, mis: arkeologi, sosiologi, 
sejarah, bahasa dsb. Dengan demikian maka kita dapat lebih memahami pesan dari 
Alkitab. Mis: lubang jarum 

 
D. PEGANGAN AJARAN GKI MENGENAI SAKRAMEN 

 Kata ini tidak terdapat dalam Alkitab, melainkan diambil dari adat-istiadat Roma, yaitu 
dari kata sacramentum, yang berarti: 

o Sumpah prajurit di hadapan panji-panji kaisar 
o Uang tanggungan yang harus diletakkan di dalam kuil oleh dua pihak yang sedang 

berperkara – maka kata sakramen (sacre = kudus) mengandung juga arti 
perbuatan atau perkara yang rahasia, yang kudus, yang berhubungan dengan 
para dewa.  

 O.k.i. kata sacramentum kemudian dipandang sebagai terjemahan dari kata mysterion (= 
rahasia ilahi), mis.: Ef. 1:9. 

 Sakramen = segala rahasia yang bersangkutan dengan Tuhan Allah serta penyataan-Nya. 

 Gereja Protestan mengakui dua sakramen: Baptisan Kudus & Perjamuan Kudus. 
 

D.1. Baptisan Kudus 

 Baptisan bukanlah tata cara baru dalam kekristenan, karena pada masa Yesus sudah 
ada praktik baptisan, mis: baptisan Yohanes, baptisan proselit (Kis. 2:11).  

 Membaptis berasal dari kata Yunani baptizo = mencelupkan, menenggelamkan untuk 
membersihkan.  

 Karena artinya yang demikian, maka ada gereja-gereja yang mempraktikkan baptisan 
selam. 

 Makna baptisan: tanda dan meterai perjanjian anugerah Allah dan manusia yang 
diwujudkan secara baru , yaitu sunat hati (Kol. 2:11-12) 

 Karena maknanya yang demikian, maka baptisan itu tidak terikat oleh cara.  

 GKI dan beberapa Gereja Protestan lainnya mempraktikkan baptisan dengan ‘percik’ 
[kenyataan: ditetesi] – bnd. Bil. 8:7, di mana air itu menyimbolkan pembersihan dari 
dosa. 

 Karena maknanya yang demikian, maka GKI tidak bisa menerima adanya baptisan ulang, 
baptisan selam yang ditambahkan bagi orang2 yang hanya menerima baptis percik, 
baptisan liar dan baptisan Roh. 

 Khusus mengenai baptisan Roh, memang dalam PB terdapat praktik tsb. dalam jemaat 
perdana. Namun itu harus dipahami sebagai belum adanya ketertiban dalam gereja 
perdana (Kis. 8:16-17; 10:44-47). Dalam perkembangan selanjutnya kita melihat mulai 
adanya keteraturan dan kesatuan baptisan (Ef. 4:5; 1 Kor. 12:13). 
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 GKI mempraktikkan baptisan anak, karena GKI mengakui bahwa anak-anak pun terhisab 
dalam janji anugerah Allah, sekalipun mereka belum memiliki iman, namun iman orang 
tualah yang memungkinkan itu terjadi. 

 
D.2. Perjamuan Kudus 

 Biasa juga disebut Perjamuan Tuhan, Perjamuan Suci, dan Perjamuan Malam (The Lord`s 
Supper). 

 Pada mulanya, ia dilaksanakan bersamaan dengan Perjamuan Kasih (baca: 1 Kor. 11:17-
34) 

 Perjamuan Kudus ditetapkan oleh Tuhan Yesus sendiri untuk dirayakan sebagai 
peringatan akan Dia, untuk memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang (1 Kor. 
11:23-26).  

 Maknanya adalah sebagai tanda dan meterai dari tubuh dan darah Kristus yang telah mati 
untuk menebus dosa umat manusia. Sebagai tanda berarti ia tidak lebih besar daripada 
apa yang ditandakannya (Kristus). Roti dan anggur itu sendiri tetaplah makanan biasa dan 
tidak pernah berubah menjadi benda-benda yang berkhasiat (bnd. Gereja Katolik Roma, 
yang memaknai bahwa roti dan anggur itu berubah menjadi tubuh dan darah Kristus 
(transubstansiasi)).  

 

SESI II 
 

E. PEGANGAN AJARAN GKI MENGENAI KARUNIA ROH 
 Jika kita mendengar tentang karunia Roh, maka biasanya pikiran kita tertuju pada hal-hal 
berikut ini: 

 Bahasa roh 

 Nubuatan tentang hal-hal yang akan datang (umumnya mengenai akhir zaman) 

 Wahyu penglihatan  

 Mukjizat kesembuhan 
Pikiran yang seperti itu tidaklah keliru, sebab hal-hal seperti itulah yang massif 

disebarluaskan di kalangan gereja tertentu sebagai wujud nyata karunia Roh dalam diri 
seseorang. Lebih lanjut, dalam praktik di kalangan gereja itu, karunia bahasa roh bahkan 
dipandang sebagai ukuran dari pertobatan seseorang. Jika seseorang telah bertobat dan 
memberikan diri untuk dibaptis oleh Roh Kudus10, maka ia bisa mendapatkan karunia berbahasa 
roh. Dengan kata lain, karunia bahasa roh menjadi penanda iman seseorang; karenanya bersifat 
umum (bisa dimiliki oleh “para petobat”). 

Sementara itu, tiga karunia roh lainnya, dipandang sebagai karunia Roh yang bersifat 
khusus, yang hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu saja; biasanya pemimpin-pemimpin 
gereja, seperti: pendeta atau penginjil.  

 
Jika karunia Roh merujuk pada hal-hal di atas, maka pertanyaannya adalah, “Apakah 

Anda sebagai pengikut Kristus – secara umum, dan (calon) penatua GKI – secara khusus, memiliki 
karunia Roh? Kalau “ya”, apa bentuknya?” 

 
Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang karunia Roh. Dalam Alkitab, kita 

dapat melihat ada banyak macam karunia Roh, sebagaimana yang disaksikan dalam Roma 12:6-
8; 1 Korintus 12:8-10; dan 1 Korintus 12:28-30.  

                                                           
10 Di sini, baptisan Roh dibedakan dengan baptisan air dan terjadi pada waktu / momen yang berbeda.  
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DAFTAR KARUNIA ROH 

ROMA 12:6-8 1 KORINTUS 12:8-10 1 KORINTUS 12:28-30 

Menasihati Berkata-kata dengan hikmat  

Mengajar Berkata-kata dengan 
pengetahuan 

 

 Iman  

 Menyembuhkan Menyembuhkan  

 Mengadakan mukjizat Mengadakan mukjizat 

Bernubuat Bernubuat   

 Membedakan bermacam roh  

 Berbahasa roh Berbahasa roh 

 Menafsirkan bahasa roh Menafsirkan bahasa roh 

Melayani  Melayani 

  Memimpin  

 
 Dari tabel di atas, kita dapat melihat bahwa karunia Roh itu ada beragam wujudnya, tidak 
melulu yang tampak spektakuler, seperti: bernubuat, menyembuhkan11 atau berbahasa roh. Hal 
yang tampaknya biasa saja, seperti menasihati, melayani atau memimpin, ternyata termasuk 
karunia Roh! Lebih lanjut, kita dapat melihat bahwa karunia Roh itu sangat beragam, tidak bisa 
diredusir hanya pada satu atau dua karunia Roh saja (apalagi yang sekadar spektakuler).  
 
 Berikut ini beberapa pedoman tentang karunia Roh: 

 Diberikan oleh Roh yang satu dan yang sama (1 Kor. 12:4, 9, bnd. ay. 13). 

 Tujuan pemberian karunia Roh adalah untuk kepentingan bersama (1 Kor. 12:7) atau 
untuk membangun Jemaat (1 Kor. 14:12; bnd. ay. 26). 

 Karunia adalah pemberian. Lagipula, Roh memberikan karunia kepada tiap-tiap orang 
secara khusus, seperti yang dikehendaki-Nya (1 Kor. 12:11).12 Karena itu, kita tidak 
memaksa Allah untuk memberikan kita karunia tertentu (misalnya: mengadakan mukjizat 
atau berbahasa roh). Jika Allah tidak berkenan, maka kita tidak dapat memiliki karunia 
Roh tersebut. Dengan kata lain, karunia Roh dalam diri seseorang bukanlah penanda 
iman seseorang (seolah-olah kalau seorang Kristen tertentu tidak memiliki karunia Roh 
seperti: bahasa roh, ia kurang beriman).  

 Setiap orang Kristen pastilah memiliki karunia Roh (mis.: iman, pengetahuan, atau 
lainnya). Namun orang Kristen dipanggil untuk tidak berpuas diri dengan karunia Roh 
yang telah dimilikinya, melainkan berusaha memperoleh karunia-karunia Roh yang paling 
utama (lih. 1 Kor. 12:31). Apakah itu? 1 Korintus 13 adalah jawabannya! Karunia Roh yang 
paling utama itu adalah KASIH.  

 

                                                           
11 Gereja-gereja tertentu, menggemari penyelenggaraan kebaktian yang di dalamnya ada praktik penyembuhan 
ilahi. Istilah “penyembuhan ilahi” atau “kesembuhan ilahi” sesungguhnya menunjuk pada kesembuhan melalui 
mukjizat. Namun pertanyaan kritisnya adalah, “Darimana sumber kesembuhan dalam jalur pengobatan biasa 
(seperti: pengobatan tradisional dan pengobatan modern)? Apakah semata-mata kesembuhan itu terjadi oleh 
karena kehebatan si dokter / tenaga kesehatannya? Ataukah juga kesembuhan itu bersumber dari Tuhan? Jika 
pengobatan tradisional dan modern pun bisa mendatangkan kesembuhan dan kita meyakini bahwa sumbernya pun 
adalah Tuhan, tidakkah kesembuhan itu layak disebut juga kesembuhan ilahi?”  
12 Dengan dasar ini, kita bisa menaruh rasa heran sekaligus curiga, jika ada suatu komunitas Kristen yang hampir 
seluruhnya memiliki karunia Roh yang cemderung sama, misalnya: sama-sama bisa berbahasa roh.  
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Jika diperhatikan dari uraian di atas, pembahasan Alkitab tentang karunia Roh, banyak 
terdapat dalam surat 1 Korintus. Mengapa demikian? Karena di Jemaat Korintus, ada gejala 
pementingan (atau pengistimewaan) karunia bahasa roh dan mengenyampingkan karunia 
lainnya, seperti: bernubuat.13 Secara panjang lebar, dalam 1 Korintus 12-14, Paulus menguraikan 
tentang adanya berbagai macam karunia Roh, namun yang terpenting adalah kasih. Oleh karena 
itu, yang perlu dikejar adalah kasih itu, bukan karunia-karunia yang lain (yang diberikan secara 
khusus oleh Allah kepada yang dikehendaki-Nya). 

 
F. PEGANGAN AJARAN GKI MENGENAI WAHYU PENGLIHATAN 

Kata ‘wahyu’ berarti petunjuk dari Allah yang diturunkan hanya kepada nabi / rasul; 
umumnya melalui penglihatan. Dalam Alkitab, nabi / rasul adalah penerima wahyu penglihatan. 
Mereka mengalaminya sebagai mimpi di malam hari (mis.: Bil. 12:6) dan juga sadar di malam 
hari (seperti: Kej. 46:2); maupun sewaktu sadar di siang hari (mis.: Kel. 3:3; Yeh. 1:1; Kis. 10:31).  

Umumnya, wahyu penglihatan ini diberikan kepada perorangan, yaitu mereka yang 
melayani Allah, dan tidak dimengerti oleh orang lain yang bersamanya ketika penerima wahyu 
itu berlangsung (mis.: Dan. 10:7). 

Melalui pengalaman ekstatis ini Allah memberikan pengetahuan baru tentang kebenaran 
yang akan datang, dalam bentuk gambar-gambar yang dapat dilihat. 
 
Isi wahyu penglihatan umumnya menyangkut hal-hal sebagai berikut: 

o Hal-hal yang akan segera terjadi (pengungkapan sejarah yang akan datang) – 1 Raj. 
22:17-19. 

o Perintah Allah dalam rangka mempersiapkan rencana-Nya (Kej. 46:2  perintah Allah 
agar Yakub pergi ke Mesir). 

o Pernyataan kehendak Allah (2 Sam. 7:1-17  janji Tuhan kepada Daud dan 
kerajaannya) 

o Hal-hal yang berhubungan dengan perkembangan kerajaan Allah (Kis. 9:3-7  
penglihatan Saulus dalam perjalanan ke Damsyik). 

 
Kesimpulan :  

1. Wahyu penglihatan adalah kemampuan kesadaran langasung manusia akan realitas 
Allah, sekaligus merupakan ciri kenabian seseorang. 

2. Wahyu penglihatan diberikan Allah dalam rangka mengungkapkan kehendak dan 
rencana-Nya bagi keselamatan umat manusia. Jadi, dalam kaitan dengan kepentingan 
kerajaan Allah. 

3. Wahyu penglihatan yang tidak ada kaitan dengan Firman Allah dalam Alkitab serta tidak 
menyangkut rencana Allah dan kepentingan kerajaan-Nya, sangat boleh jadi adalah 
proyeksi / khayalan atau potensi kejiwaan manusia belaka (sarana seperti telepati, 
sugesti, kemampuan meramal, dan sebagainya). 

4. Sebab itu, apabila ada wahyu atau ilham yang datang melalui pembacaan ayat-ayat 
Alkitab yang digunakan sebagai ramalan atau tanda bukti kehendak Allah, tetapi isinya 

                                                           
13 Perbedaan kontras antara karunia bahasa roh dan bernubuat dapat dilihat dalam 1 Korintus 14, yakni: (1) 
berbahasa roh  berkata-kata hanya kepada Allah, bukan kepada manusia (ay. 2); bernubuat  berkata-kata 
kepada manusia sehingga bisa membangun, menasihati dan menghibur (ay. 3); (2) karunia bahasa roh  tanda 
untuk orang yang tidak beriman (ay. 22a); bernubuat  tanda untuk orang yang beriman (ay. 22b). Lebih jauh, 
karena karunia berbahasa roh sifatnya individual dan kurang membangun jemaat, maka jika ada orang yang mau 
menggunakannya harus ada orang yang menafsirkan bahasa roh (ay. 13, 27), dan diucapkan oleh dua atau sebanyak-
banyaknya tiga orang dan seorang demi seorang (ay. 27) – sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai 
sejahtera (ay. 33, bnd. ay. 40). 
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terutama menyangkut kepentingan dan acara-acara kegiatan manusiawi, wahyu atau 
ilham sejenis ini harus ditolak. Sebab, wahyu penglihatan dalam Alkitab yang 
disampaikan oleh para nabi / rasul dalam menyatakan kehendak Allah ternyata tidak 
sama dengan ilham-ilham ramalan.  

Tentang hal yang satu ini, firman Tuhan dalam Yeremia 23:16 mengingatkan kita, 
sebagai berikut: 

 

Beginilah firman TUHAN semesta alam: "Janganlah dengarkan perkataan para nabi 

yang bernubuat kepada kamu! Mereka hanya memberi harapan yang sia-sia 

kepadamu, dan hanya mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya sendiri, bukan 

apa yang datang dari mulut TUHAN…” 
 

5. Kita tidak bisa membatasi kuasa Allah untuk memakai hamba-hamba-Nya untuk 
menyatakan wahyu penglihatan dari-Nya (Rm. 8:28; bnd. Kis. 2:17), namun pada saat 
yang sama, kita pun dipanggil untuk menguji apakah wahyu penglihatan itu adalah 
sesuatu yang sejalan dengan Firman Allah dan seturut dengan kepentingan kerajaan Allah 
atau tidak.  

 
G. PELAYANAN PEMBERITAAN FIRMAN 
 Pada bagian B di atas, dijelaskan bahwa GKI (SW Jabar) memiliki pegangan sikap terhadap 
pengkhotbah / penginjil yang berasal dari non-GKI (SW Jabar). Ketika GKI berderap dalam 
kesatuannya secara formal – yang ditandai dengan pemberlakuan Tata Gereja dan Tata Laksana 
GKI (versi 2003), pedoman pelaksanaan tentang pelayan Firman dari gereja non-GKI belum diatur 
di dalamnya.  
 Barulah pada masa-masa kemudian, yakni dalam forum Rapat Kerja BPMS GKI, hal 
tentang pendeta atau tenaga pelayanan dari gereja lain untuk melayani kebaktian atau acara-
acara lain yang terkait dengan ajaran diwujudkan dalam suatu pedoman pelaksanaan (yang 
melengkapi Tager dan Talak GKI 2009 dan turunannya). 
 Berikut ini dikutipkan pedoman pelaksanaan yang dimaksud:14 
 

Syarat bagi pendeta atau tenaga pelayanan dari gereja lain yang diundang untuk 
melayani kebaktian atau acara-acara lain yang terkait dengan ajaran adalah 
sebagai berikut: 

 
1. Khotbahnya dan kegiatan-kegiatan lainnya selama ini tidak bertentangan 

dengan ajaran GKI dan tidak mengganggu relasi antargereja dan/atau 
antarumat beragama. 

2. Yang bersangkutan: 
a. Berasal dari gereja yang seajaran dengan GKI dan yang masih 

mempunyai hubungan yang jelas dengan gerejanya.15 Dalam hal gereja 
asalnya adalah gereja anggota PGI namun tidak seajaran dengan GKI, ia 
hanya dapat melayani melalui pertukaran pelayan kebaktian yang 
diselenggarakan leh PGI / PGIW / BKS. Dalam hal ini tidak 
dimungkinkan adanya pertukaran mimbar secara bilateral. 

                                                           
14 Lih. Risalah Rapat Kerja BPMS GKI 16-17 Februari 2011 di Surabaya – Jawa Timur, h. 20-21.  
15 Daftar anggota PGI selengkapnya dapat dilihat di: https://pgi.or.id/gereja-anggota-pgi/. Sementara daftar gereja-
gereja yang seajaran dengan GKI adalah gereja anggota PGI yang tidak rangkap keanggotaan di Persekutuan Injili 
Indonesia (PII) atau di Persekutuan Gereja-gereja Pantekosta Indonesia (PGPI). Selengkapnya dapat dilihat dalam 
buku Akta Persidangan Majelis Sinode Gereja Kristen Indonesia XIV Tanggal 22-25 Nopember 2005, Lampiran 28, h. 
216-240. 

https://pgi.or.id/gereja-anggota-pgi/
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b. Bekerja pada suatu badan / yayasan yang mempunyai hubungan 
struktural dengan gereja atau badan-badan oikoumenis yang diakui oleh 
GKI. 

c. Berasal dari gereja yang menjadi anggota dari lembaga oikoumenis di 
mana GKI menjadi anggota, setelah dikonsultasikan kepada Badan 
Pekerja Majelis Sinode Wilayah atau Badan Pekerja Majelis Sinode. 

d. Menempuh pendidikan teologi pada perguruan tinggi teologi yang 
didukung oleh GKI atau perguruan tinggi teologi yang ditetapkan oleh 
Majelis Sinode GKI 

 

Jika pertimbangan pada butir 2 tidak dapat dipenuhi, harus dikonsultasikan 
dengan Badan Pekerja Majelis Klasis dan / atau Badan Pekerja Majelis Sinode 
Wilayah dan / atau Badan Pekerja Majelis Sinode.  

 
GKI juga membuka diri bagi pemberdayaan anggota jemaat untuk dapat melayani pemberitaan 
Firman di dalam kebaktian atau acara-acara lain yang terkait dengan pengajaran. Tentang hal ini, 
sudah tersedia pedoman pelaksanaannya, yang dapat dilihat dalam Risalah Rapat Kerja BPMS 
GKI 6-8 Maret 2013 di Pacet, Jawa Timur, halaman 39-45. 
 
H. PENUTUP 
 Ajaran gereja adalah sesuatu yang dinamis dan akan terus berkembang. Apalagi, 
kompleksitas persoalan manusia pun semakin rumit dari waktu ke waktu. Isu tentang rekayasa 
genetika menjadi pekerjaan rumah yang belum cukup direspons dengan serius oleh gereja. 
Belum lagi pada masa kini dan akan semakin massif di masa depan ada sejumlah pekerjaan 
manusia yang digantikan oleh robot dengan Artificial Intelligence (A.I.). Hadirnya robot dengan 
A.I. dalam kehidupan manusia tentu memunculkan tantangan teologis tersendiri, misalnya: 

 Apa artinya menjadi manusia yang segambar dan serupa dengan Allah di tengah konteks 
hadirnya teknologi robot dalam kehidupan manusia? 

 Apakah boleh mengembangkan bionic pada tubuh manusia, guna 
menunjang aktivitas yang terganggu oleh karena suatu difabilitas? 

 Bagaimana manusia (d.h.i. kaum beriman) seharusnya berelasi 
dengan robot, termasuk robot dengan A.I.?  

 Apakah perintah untuk mengasihi sesama manusia juga relevan 
terhadap para robot dengan A.I.? 

 Apakah robot dengan A.I. dimungkinkan untuk hadir dalam suatu 
kebaktian, entah sebagai pengunjung kebaktian maupun pelayan kebaktian? 

Hal yang mau dikatakan dari hal-hal ini adalah bahwa pemimpin gereja (d.h.i. pendeta dan 
penatau), harus sungguh-sungguh mau belajar tentang Alkitab dan aneka ajaran yang 
dikembangkan oleh gereja di kemudian hari, sehingga berita Injil tetap menemukan relevansi 
dan aktualisasinya. Sekaligus, para pemimpin gereja dapat melaksanakan perannya untuk 
menjaga ajaran yang sehat yang berkembang di tengah-tengah jemaat yang dilayaninya.  
 

“Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan,  

karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik  

untuk menggembalakan jemaat Allah  

yang diperoleh-Nya dengan darah Anak-Nya sendiri.”  

(Kisah Para Rasul 20:28) 

Bionic man 
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