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Pengantar

Booklet ini merupakan buku ketujuh dari seri booklet
Pengajaran, di mana tujuan booklet-booklet ini untuk:
1. Mengenal ajaran-ajaran teologis di GKI bagi yang belum

pernah mengetahuinya.
2. Mengingat 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 Keselamatan

Pengertian Keselamatan
Pertanyaan mengenai keselamatan merupakan pertan-

yaan utama dalam Alkitab. Hal yang utama di dalam firman
Tuhan adalah hal mengenai keselamatan. Tuhan Yesus pada
waktu berada di dalam kandungan Maria, telah diproklamasi-
kan sebagai Juruselamat. Dalam diri Tuhan Yesus karya
penyelamatan digenapi.

Alkitab sering menggunakan istilah keselamatan untuk
pengertian yang khusus, yaitu menunjuk pada penebusan umat
manusia dari akibat dosa dan perdamaian dengan Allah. Di
dalam pengertian ini, keselamatan berarti diselamatkan dari
malapetaka yang paling fatal, yaitu penghukuman Allah.
Keselamatan yang terutama atau yang paling penting telah di-
genapi oleh Kristus, “yang menyelamatkan kita dari murka
yang akan datang” (1Tes. 1:10).

Perbuatan dosa manusia adalah perbuatan yang tidak
diperkenan dan mendatangkan murka Allah. Alkitab berkata
bahwa nanti ada waktunya Allah akan datang menghakimi
umat manusia yang telah berbuat dosa. Manusia harus mem-
pertanggungjawabkan seluruh kehidupannya di hadapan Allah.

Jadi sebenarnya keselamatan itu demikian penting un-
tuk dimiliki, sebab tidak ada manusia yang tidak berbuat dosa,
semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah
(Rm. 3:23).

Kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia adalah me-
nyelamatkan umat manusia dari murka Allah; murka yang



akan membawa manusia kepada pertanggungjawaban seluruh
perbuatannya di hadapan Allah. Namun semua itu telah di-
tanggung-Nya di atas kayu salib menggantikan umat manusia
yang berdosa.

Bagaimanakah kita diselamatkan
1. Sola Scriptura–Hanya Alkitab. Kita percaya bahwa Alkitab

adalah Firman Allah dan Alkitab adalah satu-satunya standar
kebenaran tertinggi. “Segala tulisan yang diilhamkan Allah
memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan
kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik
orang dalam kebenaran” (2Tim. 3:16-17). Ini bukan berarti
tidak ada kebenaran di luar Alkitab, tetapi konsekuensinya
semua hal harus diuji oleh kebenaran Alkitab, apapun itu,
misal tentang pengajaran, tentang nubuat dan sebagainya,
jika tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab artinya itu bukan
dari Tuhan, karena tidak mungkin kebenaran saling berten-
tangan satu dengan yang lain. Alkitab bisa menjelaskan dan
menafsirkan dirinya sendiri, jika ada bagian yang kita ku-
rang mengerti sering kita bisa cari penjelasannya dari bagian
Alkitab yang lain. Kita percaya Alkitab kita itu sempurna,
jadi sudah tidak perlu ditambah apa-apa lagi, sehingga tidak
ada kebenaran di luar Alkitab yang boleh dijadikan standar
kebenaran yang sejajar dengan Alkitab.

2. Sola Fide–Hanya Iman. Maksudnya adalah keselamatan hanya
bisa kita dapatkan melalui iman. Kita tidak akan bisa selamat
jika kita tidak mempunyai iman. Itu sebabnya iman sangat
penting dan banyak dibicarakan dalam Alkitab.

3. Sola Gratia–Hanya Anugerah. Keselamatan yang kita peroleh



di dalam Kristus adalah mutlak seratus persen anugerah Al-
lah dan tidak ada sedikit pun jasa manusia. “Karena semua
orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan
Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cu-
ma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus” (Rm.3:23
-24). “Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh
iman; itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu
bukan hasil pekerjaanmu jangan ada orang yang memega-
hkan diri” (Ef. 2:8-9). Segala perbuatan baik kita tidak akan
menyelamatkan. Itu sebabnya kekristenan sangat berbeda
dengan agama lain. Dalam agama lain orang berbuat baik
agar bisa diselamatkan, tetapi dalam kekristenan kita berbuat
baik karena kita sudah diselamatkan. Karena kita tahu dalam
hidup ini sehebat apapun kita berusaha berbuat baik maka
kita tetap akan melihat bahwa dosa kita pasti tetap lebih ban-
yak, sehingga kalau keselamatan itu didasarkan perbuatan
baik, maka tidak akan ada orang yang bisa selamat. Itu
sebabnya Allah memberikan keselamatan itu secara cuma-
cuma, itu anugerah dan kita harus meresponinya, beriman
dan menjadi murid Kristus, menghasilkan buah yang terlihat
dari perbuatan baik dalam hidup kita.

4. Solus Christus–Hanya Kristus. " Akulah jalan dan kebenaran
dan hidup. Tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapa,
kalau tidak melalui Aku” (Yoh. 14:6). Kristus adalah satu-
satunya Mediator yang dapat membawa kita kepada hadirat
Allah yang Maha Kudus. Di dalam keilahian dan kemanusi-
aan-Nya yang tidak berdosa, Ia menggantikan posisi manu-
sia yang seharusnya menerima murka Allah dan merekonsi-
liasi kita dengan Bapa yang Maha Kudus. Point ini berhu-
bungan dengan Sola Fide dan Sola Gratia di atas. Jadi



artinya hanya oleh iman kepada Kristus maka anugerah
keselamatan dari Allah itu bisa kita peroleh. Jadi Kristus
adalah satu-satunya Juruselamat manusia dan tidak ada
keselamatan di luar Dia. “Dan keselamatan tidak ada di da-
lam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah ko-
long langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada
manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan” (Kis 4:12).

5. Soli Deo Gloria–Hanya untuk kemuliaan Allah. Segala kemu-
liaan hanya bagi Allah "bagi Dia, satu-satunya Allah yang
penuh hikmat, oleh Yesus Kristus: segala kemuliaan sampai
selama-lamanya! Amin” (Rm. 16:27). Kita diselamatkan
hanya oleh anugerah Allah tanpa sedikitpun usaha dari kita.
Segala talenta dan karunia yang kita miliki juga pemberian
Allah. Oleh karena itu segala kemuliaan harus diberikan
kepada Allah saja. Apapun yang kita lakukan di manapun
kita berada, hidup kita harus dengan tujuan memuliakan Al-
lah. Kita tidak berhak mencuri sedikitpun kemuliaan Allah
bagi kepentingan diri kita sendiri.

Banyak ajaran yang berlandaskan pada jasa atau per-
buatan manusia, yaitu dengan amal baik, artinya karena amal
baiknya sehingga seseorang harus diberi upah yaitu kesela-
matan. Ada juga yang berdasarkan perbuatan baik terhadap sesa-
manya, perbuatan- perbuatan baik yang melampaui apa yang
dituntut.

Karya Kristus datang pada  manusia  melalui  kasih
karunia (anugerah) berdasarkan iman. Kasih karunia merupakan
belas-kasihan Allah yang diberikan bukan berdasarkan amal
baik jasa atau perbuatan manusia karena keselamatan datangnya
dari inisiatif Allah. Agar iman terus tumbuh dengan benar, maka



Allah dalam inisiatif selanjutnya memberikan alat dari anugerah
-Nya yang melaluinya orang percaya mendapatkan pertolongan
di dalam kehidupannya sebagai orang Kristen. Alat-alat anuge-
rah itu adalah sakramen, doa, persekutuan, dan pemeliharaan
Allah melalui penggembalaan hamba- hamba-Nya.

Proses Keselamatan
Lahir Baru

Ada beberapa kata yang sama dengan kata lahir baru,
yaitu: dilahirkan kembali (Yoh. 3:3), ciptaan baru (2Kor. 5:17),
kelahiran kembali (Tit. 3:5), telah menghidupkan kita (Ef. 2:5),
manusia batiniah dibarui (2Kor. 4:16), mengenakan manusia
baru (Ef. 4:24), dll.

Tuhan Yesus berkata, “Sesungguhnya jika seorang tidak
dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat Kerajaan Al-
lah” (Yoh. 3:3). Dari apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus
dapat kita mengerti bahwa dilahirkan kembali merupakan suatu
kejadian yang sangat ajaib, sebab semua ini telah dikerjakan
oleh Allah Roh Kudus.

Pertobatan
Kelahiran kembali terjadi di dalam batin manusia, oleh

karenanya tidak dapat dilihat oleh manusia. Tetapi penyataan
kelahiran kembali itu dapat disaksikan melalui pertobatan dan
buah iman orang tersebut (Gal. 5:20-22). Hati yang bertobat
akan dikuasai oleh ketaatan kepada kehendak Allah, dan oleh
karenanya ia sanggup melakukan kehendak Allah dan mening-
galkan kelakuan lamanya yang memalukan (Kol. 3:9-10).

Sebagaimana arti kata bertobat adalah berpaling dari



hidup lama ke hidup baru, karenanya pembaruan batin yang te-
lah terjadi harus menjadi titik awal berubah menurut pembaruan
budi (Rm. 12:1-2). Segala perangai/kelakuan lama sebagaimana
yang dikatakan dalam Kolose 3:8: kemarahan, geram, kejahatan,
fitnah, kata-kata kotor, dusta, dan lain-lain haruslah dibuang,
karena kita telah menanggalkan manusia lama serta kelakuan-
nya.

Karena pertumbuhan hidup baru terus terjadi dalam ke-
hidupan orang percaya, maka kehidupan lamanya menjadi rusak/
menemui kebinasaan (Ef. 4:22). Proses ini terus terjadi, keduan-
ya berjalan dalam waktu yang bersamaan. Jadi hidup baru yang
dikuasai oleh Roh Kudus sebenarnya adalah suatu hidup yang
penuh peperangan, yaitu peperangan di antara perangai lama dan
baru. Hidup lama yang dikuasai oleh dosa berperang melawan
hidup baru yang dikuasai oleh Roh Kudus (Ef. 6).

Sering kali orang yang bertobat ini jatuh karena kalah
dalam peperangan rohani, tetapi orang beriman yang telah lahir
baru harus bangkit kembali, dan bertobat lagi. Inilah yang dise-
but pertobatan sehari-hari, yang dengannya orang beriman diba-
rui sehari-hari (2Kor. 4:16).

Pengampunan Dosa
Karena perbuatan dosa bukan tertuju kepada sesama,

tetapi kepada Allah, maka akibatnya sangatlah dahsyat, yaitu
kebinasaan yang kekal. Kedahsyatan dari penghukuman ini juga
diajarkan dalam agama-agama yaitu orang berdosa akan masuk
ke dalam api neraka. Ini juga disebut sebagai wahyu umum.

Ada perbedaan yang besar dalam pengajaran doktrin
kekristenan ini dengan pengajaran lainnya. Di dalam kekris-
tenan, jika seseorang  telah menerima penghukuman api neraka



maka tidak ada pengampunan lagi, artinya orang tersebut tidak
mungkin diampuni atau dikeluarkan dari api yang menyala di
alam maut (Luk. 16:26). Dalam Kitab Wahyu disebutkan se-
bagai “Lautan Api” atau “Jurang Maut”.

Kedatangan Tuhan Yesus ke dunia adalah dengan tujuan
memberikan pengampunan kepada manusia yang berdosa. Kisah
Para Rasul 4:12 mengajarkan bahwa hanya dalam Nama Tuhan
Yesus saja manusia memperoleh keselamatan, dan tanpa Dia
manusia akan binasa. Inilah rahmat Allah kepada manusia. Rah-
mat yang diberikan oleh Allah ini bukanlah rahmat yang murah
harganya, karena demi pengampunan dosa manusia, Allah telah
mengorbankan Anak-Nya, yaitu Tuhan Yesus.

Kematian Kristus di atas kayu salib adalah rahmat Allah
untuk pengampunan dosa, sebagaimana dikatakan dalam Yo-
hanes 3:16, “Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supa-
ya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melain-
kan beroleh hidup yang kekal.”

Konsekuensi dari percaya itu, kita bukan saja mem-
peroleh pengampunan dan keselamatan, tetapi kita juga
dibenarkan dan dikuduskan oleh darah-Nya, sehingga pada
akhirnya kita memperoleh hidup kekal dan karunia-karunia yang
akan datang yaitu sewaris dengan Tuhan Yesus dan bersama Al-
lah dalam surga (Ef. 1:18).

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 Penyelamatan

1. Allah tetap mengasihi manusia, walaupun manusia telah
jatuh ke dalam dosa, dan bumi menjadi rusak dan penuh
kekerasan. Untuk dunia yang demikian Allah
mengaruniakan Anak-Nya yang Tunggal, Yesus Kristus dan
di dalam Dia Allah menyediakan keselamatan bagi yang
percaya (Yoh. 3:16; Kis. 16:31). Hanya pada-Nya manusia
akan beroleh keselamatan yang kekal (Kis. 4:12; Yoh 14:6),
yang dicari oleh umat manusia di sepanjang zaman dan
dengan pelbagai cara. Keselamatan telah mencapai manusia
karena Yesus Kristus “yang walaupun dalam rupa Allah
tidak menganggap kesetaraan-Nya dengan Allah itu sebagai
milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan
diri-Nya sendiri, dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia
telah merendahkan diri-Nya dan taat sampai mati, bahkan
sampai mati di kayu salib” (Flp. 2:6-8), dan “Allah telah
membangkitkan-Nya dari antara orang mati sebagai buah
sulung bagi segenap orang percaya” (1Kor. 15:20-23).

2. Dalam Kristus yang mati karena pelanggaran manusia, dan



yang dibangkitkan demi pembenaran manusia (Rm. 4:25),
Allah mewujudkan rencana penyelamatan-Nya atas manusia.
Dalam Kristus Allah mendamaikan dunia dengan diri-Nya
(1Kor. 5:18-19; Kol. 1:20). Dalam Kristus manusia beroleh
pengampunan dari Allah dan diselamatkan dari kebinasaan.
Orang-orang yang percaya dan dibaptiskan dalam nama Ye-
sus Kristus dibaptikan dalam kematian-Nya dan dibangkit-
kan bersama Dia ke dalam kehidupan yang baru (Rm. 6:4;
Kol. 3:9-10). Sebagai manusia baru, orang percaya tidak ber-
dukacita dalam menghadapi maut, seperti orang lain yang
tidak mempunyai pengharapan (1Tes. 4:13). Karena manusia
baru yang mati dalam Kristus, akan dihidupkan kembali da-
lam persekutuan dengan Kristus (1Kor. 15:22).

3. Di dalam Kristus Allah mulai mewujudkan rencana penyela-
matan-Nya (Ef. 1:9-10) yang akan digenapkan-Nya pada
kedatangan Yesus kembali (1Kor. 15:22-25; Ibr. 9:28). Da-
lam menyongsong penggenapan rencana Allah itu, menuju
kegenapan janji Allah akan langit baru dan bumi baru di da-
lam kerajaan-Nya (Why. 21:5), orang-orang percaya sebagai
manusia baru dipanggil untuk melakukan perbuatan-
perbuatan baik sebagai ungkapan syukur atas keselamatan
yang dianugerahkan Kristus (2Pet. 3:14; Kol. 1:17; 4:15-17),
dengan memberitakan keselamatan yang disediakan Allah
kepada mahkluk (Mrk. 16:15) yang mencakup seluruh segi
kehidupan manusia di atas muka bumi ini (Luk.4:18-19).
Dalam hubungan dengan itu, orang-orang percaya dipanggil
untuk bekerjasama dengan semua orang yang berkemauan
baik, dari segala golongan dan lapisan masyarakat dalam
segala hal yang membawa kebaikan bagi semua orang,
dengan sikap rendah hati dan selalu menguji segala roh



(1Tes 5:13-15; 1Yoh. 4:1).
4. Dalam penantian penggenapan rencana penyelamatan Allah

itu, Allah menetapkan pemerintah sebagai hamba-Nya yang
dilengkapi dengan wewenang untuk memuji perbuatan baik
dan menghukum perbuatan yang jahat (Rm. 13:1-7; 1Pet.
2:13-14). Oleh karena itu, gereja yaitu persekutuan orang-
orang yang telah dibarui di dalam Kristus, dipanggil untuk
mendoakan dan membantu pemerintah dalam menjalankan
tugasnya sebagai hamba Allah demi kebajikan semua orang
(1Tim 2:1-2; bnd. Yer. 29:7). Tetapi pemerintah dapat pula
menyalahgunakan kuasa yang ada padanya (Why. 13). Oleh
sebab itu gereja pun dipanggil untuk senantiasa siap sedia
melaksanakan tugas kenabiannya dengan mendoakan dan
membantu pemerintah agar pemerintah tidak menya-
lahgunakan kuasa yang diberikan Allah kepadanya (Mzm.
58:23; Yes. 1:16-17; Mik. 6:8). Apabila pemerintah
melampaui batas kekuasaannya dengan menuntut sesuatu
yang hanya dapat diberikan kepada Allah (Mat. 22:21; Mrk.
12:17; Luk. 20:25), maka orang-orang percaya: “harus lebih
taat kepada Allah daripada kepada manusia” (Kis. 5:29).

5. Dalam penantian penggenapan rencana penyelamatan Allah
itu, orang-orang percaya terpanggil untuk mendoakan dan
ikut berusaha agar segala bentuk kekuasaan lainnya, seperti
kuasa keagamaan, kebangsaan, ideologi, politik, sosial,
ekonomi, militer, adat dan kebudayaan, ilmu pengetahuan
dan teknologi, dan sebaginya yang ikut memengaruhi perike-
hidupan masyarakat, dikembangkan dan digunakan untuk
kebaikan semua orang dan dipertanggungjawabkan kepada
Allah sumber segala kuasa, dan kepada semua orang yang
perikehidupannya dipengaruhi oleh penggunaan kuasa-kuasa



itu.
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