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Pengantar

Booklet ini merupakan buku kedelapan 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 Gereja

Hakikat Gereja
Yang dimaksud dengan “Gereja” adalah Jemaat, bukan

gedung tempat beribadat. Gereja adalah orang-orang yang
dihimpun, dilindungi, dan dipelihara oleh Roh Kudus dan Fir-
man Allah dalam suatu persekutuan orang percaya yang benar
dari permulaan dunia sampai ke akhir zaman.

Berdirinya Gereja atau Jemaat itu bukanlah hasil usaha
dari manusia, tetapi karya Allah. Orang-orang yang datang
berhimpun bukanlah atas kemauan mereka sendiri tetapi ber-
dasarkan pilihan dan panggilan Allah melalui Yesus Kristus.
Orang-orang pilihan dan yang dipanggil Allah ini dipersatukan
oleh penebusan Yesus Kristus yang dipanggil sebagai anak-
anak Allah. Maka jemaat ini harus selalu berhimpun bersama-
sama, tidak boleh berdiri sendiri-sendiri, yang satu lepas dari
yang lain (Ibr. 10:25).

Arti kata Gereja
Kata “Gereja” berasal dari bahasa Portugis igreja, sa-

ma dengan bahasa Yunani kyriake, berarti “yang menjadi
milik Kurios”. Milik Kurios atau Tuhan adalah orang-orang
yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Juruselamatnya.
Jadi Gereja memiliki arti orang-orang yang menjadi  milik Tu-
han.

Dalam PB sering dipakai kata ekklesia untuk Gereja.
Kata ekklesia terdiri atas dua kata kerja Yunani yaitu ”ek”
artinya keluar dan ”kaleo” artinya dipanggil, jadi artinya



“orang-orang yang dipanggil keluar,” yaitu orang-orang yang
dipanggil keluar dari dunia yang fana dan berhimpun bersama-
sama untuk beribadah kepada Tuhan dan melakukan pekerjaan-
Nya

Pengertian
Pada umumnya gereja memiliki dua pengertian yaitu:

1. Gereja yang Kelihatan atau Gereja Lokal
Yang dimaksud dengan Gereja Lokal adalah suatu

perhimpunan orang-orang percaya yang dipersekutukan dengan
Allah oleh iman kepada Kristus. Gereja Lokal ini berhubungan
dengan suatu tempat dan organisasi, misalnya dalam PB disebut
Gereja Korintus, Gereja Efesus, Gereja Filipi, dll. Jika di Indo-
nesia misalnya Gereja Kristen Immanuel, Gereja Kristen Indo-
nesia, Gereja Kristen Pasundan, dll.

Gereja Lokal mengandung tiga pengertian yaitu:
a. Suatu perhimpunan kecil dalam rumah orang percaya (Rm.

16:15; Flp. 2).
b. Gereja dalam satu kota atau negeri (1Tes. 1:1; 1Kor. 1:2).
c. Segala gereja dalam satu negara atau satu kerajaan (Gal.1:2).

2. Gereja yang Tidak Kelihatan atau Gereja Universal
Yang dimaksud dengan Gereja Universal adalah suatu

perhimpunan orang-orang percaya dari segala bangsa dan segala
zaman yang dipersatukan dengan Allah melalui iman kepada
Yesus Kristus, baik di surga maupun di bumi, yang tidak
berhubungan dengan suatu tempat atau organisasi. Kepala Ge-
reja adalah Yesus Kristus (Ef. 5:23).

Kata yang biasa dipakai dalam Alkitab untuk menya-



takan keuniversalan gereja adalah ekklesia juga (Ibr. 12:23; Ef.
5:27). Gereja adalah kumpulan jemaat yang telah menerima
darah Yesus Kristus untuk penebusan dosanya dan telah meneri-
ma Yesus sebagai Juruselamatnya dan telah dilahirkan baru.
Orang yang telah dibaptis secara tradisi/ceremonial namun be-
lum menerima keselamatan dan dilahirkan kembali, mereka ha-
nya disebut sebagai anggota Gereja Lokal saja, tapi tidak terma-
suk jemaat Gereja Universal.

Gereja Universal ini tidak dibatasi oleh lokasi dan orga-
nisasi seperti gereja-gereja di dunia ini. Gereja Universal adalah
gereja di masa yang akan datang, yang akan digenapkan kelak di
surga.

Gambaran Gereja
Gereja selain digambarkan sebagai Tubuh Kristus, juga

digambarkan dengan gambaran-gambaran yang lain seperti Ru-
mah Allah, Bangunan Allah atau sebagai Tanaman Allah dan
Mempelai Kristus. Gambaran- gambaran ini sangat berhubungan
dengan kewajiban gereja, sebab Gereja sebagai Tubuh Kristus
berkewajiban memperlengkapi para anggotanya bagi pekerjaan
pelayanan (Ef. 4:11-16) supaya para anggota tersebut dapat
memperluas Kerajaan Surga.
1. Rumah Allah. Dalam 1Petrus 2:5 disebutkan bahwa Gereja

adalah sebuah rumah rohani yang dibangun dari batu-batu
yang hidup, yaitu para orang beriman, supaya Gereja men-
jadi imamat yang kudus, untuk mempersembahkan korban
rohani, yang berkenan kepada Allah oleh sebab Yesus
Kristus. Gereja adalah Rumah Allah (1Kor. 3:16-17; 2Kor.
6:16; Ef. 2:21). Roh Kudus berdiam dalam diri orang
percaya, bahkan Kristus juga (Ef. 3:17).



2. Bangunan Allah. Kecuali sebagai Rumah Allah, Gereja juga
digambarkan sebagai bangunan yang dibangun oleh Allah
(1Kor. 3:9) dan orang beriman disebut “orang seisi rumah
Allah” atau “keluarga Allah” (Ef. 2:19). Sedangkan yang
memegang, mengurus atau mengatur disebut “pelayan/
hamba” (Kol. 1:25; 1Kor. 4:1), atau sebagai “penilik/
penatua” (Tit. 1:7; bdk. Ef. 2:19-22, 4:12-16).

3. Tanaman Allah. Ada gambaran lain lagi mengenai Gereja yai-
tu Tanaman Allah. Dalam 1Korintus 3:6-9, Gereja digam-
barkan sebagai tanaman yang ditanam oleh Paulus, disiram
oleh Apolos, dan ditumbuhkan oleh Allah. Sedangkan dalam
Efesus 3:17 dan Kolose 2:7 disebutkan tanaman tadi berakar
dalam Kristus, serta menghasilkan buah (Kol. 1:10).

4. Mempelai Kristus. Dalam PL, Allah sering digambarkan se-
bagai mempelai, yang memberikan arti betapa hubungan Al-
lah dengan umat-Nya demikian erat sebagaimana suami dan
istri (bdk. Kitab Hosea). Dalam PB, Tuhan Yesus juga me-
makai gambaran ini, misalnya dalam Matius 25:1-13. Paulus
dalam surat-suratnya juga menyebut Gereja sebagai
Mempelai Kristus (2Kor.11:2; Ef. 5:22-23).

Tugas Panggilan Gereja
Sebenarnya Gereja telah dipanggil keluar dari persekutu-

an dengan dunia yang berdosa, namun pada saat yang sama Tu-
han mengutus kembali ke dalam dunia yang berdosa untuk
menunaikan tugas dan panggilan Tuhan. Tugas panggilan ger-
eja:
1. Koinonia (Bersekutu). Gereja sebagai Koinonia adalah tubuh

Kristus. Di dalam tubuh Kristus, semua orang menjadi satu,
dan satu di dalam semua oleh Kristus (1Kor.12:26). Perseku-



tuan koinonia itu dialaskan atas dasar Firman Allah, Bap-
tisan dan Perjamuan Kudus. Dengan dasar itu pulalah ang-
gota gereja saling mempedulikan dan dikumpulkan bersama
dalam Perjamuan Kudus sebagai komunitas yang kudus
secara nyata. Persekutuan koinonia itu bukan hanya merupa-
kan perkumpulan begitu saja, melainkan persekutuan yang
bersifat soteriologis (keselamatan). Oleh Roh Kudus, gereja
bergerak dinamis menuju akhir, yaitu penggenapan Hari Tu-
han (parusia). Di dalam persekutuan Koinonia ibadah
(workship) berperan merefleksikan kekudusan persekutuan.
Ibadah menjadi pusat penyampaian syukur dan terima kasih
kepada Tuhan Allah atas seluruh bekat yang melimpah da-
lam seluruh sisi kehidupan komunitas gereja, misalnya
perkawinan, pekerjaan, kesehatan, peningkatan ekonomi,
keberhasilan, keselamatan dari mara bahaya, dsb. Semua
berkat ini tentunya meneguhkan iman yang patut kita syuku-
ri. Oleh sebab itu, ibadah juga harus merefleksikan komit-
men hidup melayani Tuhan dengan perkataan dan tindakan
setiap hari.

2. Marturia (Bersaksi). Ibadah koinonia yang berpusat atas dasar
Baptisan, Firman Tuhan dan Perjamuan Kudus bukan ber-
tujuan hanya untuk persekutuan itu secara eksklusif tetapi
harus melahirkan komitmen untuk memberitakan dan
menyaksikan berita keselamatan kepada semua makhluk.
Pemberitaan dan kesaksian itu harus dilakukan oleh orang
percaya baik secara individu maupun sebagai persekutuan.
Kita dipanggil oleh Tuhan Yesus secara individu maupun
persekutuan untuk melaksanakan misi Tuhan di bumi ini.
Yesus Kristus mati di kayu salib – kita percaya Tuhan Allah
datang ke dunia ini di dalam Anak-Nya Yesus Kristus yang



telah mati untuk menyelamatkan kita dan dunia ini. Oleh
sebab itu tugas pemberitaan (marturia) itu harus dilakukan
oleh persekutuan gereja baik individu maupun persekutuan
masing-masing. Setiap orang sadar akan kemuridannya
(discipleship) dalam perjalanan hidupnya. Sekali kita
menyadari hal itu maka kita harus memiliki komitmen dan
kesetiaan sebagai murid Yesus Kristus. Dengan kesadaran
sedemikian persekutuan menjadi alat yang kuat untuk
mengkomunikasikan berita keselamatan Kristus.

3. Diakonia (Melayani). Pemberitaan dan kesaksian itu tidaklah
selalu dilaksanakan dengan kata-kata tetapi juga dengan per-
buatan atau pelayanan diakonia. Perlu kita ingat, ada kalanya
suara perbuatan lebih nyaring gaungnya dari pada perkataan.
Dengan tindakan maka Injil juga dapat diberitakan dan di
dengar oleh orang-orang tuli. Barangkali di suatu konteks
tertentu gereja sulit melakukan pemberitaan firman Tuhan
(khotbah) karena peraturan-peraturan negara terkait, dengan
tujuan membungkam gereja akan berita keselamatan itu.
Akan tetapi dengan pelayanan diakonia gereja tidak dapat
dibungkam sebab persekutuan koinonia memiliki seluruh
berkat dalam kehidupannya yang dapat dibagi kepada orang
lain dalam nama Yesus Kristus. Perkataan, kehidupan dan
tindakan diakonia yang kita berikan kepada orang lain atas
nama Tuhan Yesus Kristus adalah juga marturia. Maka dari
itu, diakonia adalah bagian integral dari misi Gereja. Martu-
ria dan diakonia adalah dua sisi dari mata uang yang sama
dan merupakan misi gereja yang mendasar. Pelayanan dia-
konia sering dipahami hanya sebatas konsep caritas, mem-
bantu para janda, yatim piatu, fakir miskin demi kesejahte-
raannya. Sebenarnya, gereja dalam pelayan diakonia harus



mencakup upaya pemahaman akar penyebab keprihatinan
sosial sekaligus mengembangkan prakarsa pemberdayaan
masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak.
Hanya dengan pemahaman pelayanan diakonia sedemikian
gereja dapat berfungsi sebagai agen transformasi di tengah
masyarakat sebagai pewujudan karya keselamatan Yesus
Kristus. Gereja menjadi garam dan terang dunia.

Sistem Pemerintahan Gereja
Dalam Gereja Lokal terdapat beberapa sistem pemerinta-

han gereja. Sistem pemerintahan ini sebenarnya merupakan  sua-
tu  sistem pelayanan, sebab dalam suatu jemaat yang besar, yang
melintasi batas negara, bangsa, dan budaya, diperlukan suatu
sistem pelayanan yang baik agar semua anggota jemaat dapat
terlayani.

Secara umum ada tiga macam sistem pemerintahan ge-
reja, yaitu:
1. Sistem Episkopal (keuskupan). Sistem pemerintahan gereja

yang dipegang oleh satu orang saja: paus, uskup/bishop atau
pendeta. Contoh: Gereja Anglikan, Gereja Roma Katolik,
Gereja Methodis, dll.

2. Sistem Kongregasional. Sistem ini juga disebut sistem inde-
penden/bebas. Setiap gereja lokal bersifat otonom, dan kuasa
pemerintahan gereja terletak pada anggota jemaat. Contoh:
Gereja-gereja Pantekosta.

3. Sistem Presbiterial. Sistem ini mengakui bahwa Kristus  ada-
lah kepala dan sumber otoritas Gereja. Dan dalam pelaksa-
naan kuasa pemerintahan dipegang oleh sekelompok orang
yang disebut penatua (presbuteros). Ada dua macam Pres-



biterial, yaitu Presbiterial Sinodal dan Sinodal Presbiterial.
Gereja Kristen Indonesia menerapkan sistem pemerintahan
Presbiterial Sinodal.

Pejabat Gereja di Zaman Perjanjian Baru
Para Pejabat Luar Biasa
1. Rasul. Sebutan ini hanya diberikan kepada keduabelas murid

Tuhan Yesus, juga kepada Paulus. Yang disebut sebagai
rasul adalah mereka yang menerima amanat secara langsung
dari Tuhan Yesus (Luk. 6:12). Mereka juga adalah saksi ma-
ta dari Tuhan Yesus (Yoh. 15:27), orang yang mendapat in-
spirasi Roh Kudus baik secara lisan atau tulisan (Kis. 15:28;
1Kor. 2:13) dan memiliki kuasa untuk melakukan mukjizat.

2. Nabi. Dalam PB juga masih ada nabi (Kis. 11:28, 13:1-2;
1Kor. 12:10, 13:2; Ef. 2:20, dll). Para nabi ini berbicara di
bawah suatu inspirasi khusus.

3. Pemberita Injil, yang selalu menyertai dan membantu para
rasul dalam tugas-tugas tertentu (Ef. 4).

Para Pejabat Biasa
1. Penginjil. Tugasnya sama dengan gembala hanya tidak

melaksanakan sakramen dan upacara gerejawi.
2. Penatua, yaitu orang-orang yang diberi kepercayaan dan

kemudian juga disebut sebagai penilik jemaat. Penatua
merupakan  satu kelompok para pejabat yang kurang lebih
setara dengan mereka yang bertugas di sinagoge (rumah
sembahyang orang Yahudi). Dalam Alkitab kata yang sering
dipakai adalah presbuteroi dan episkopoi (Kis. 20:17,28;
1Tim. 3:1, 4:14, 5:17-19; Tit. 1:5-7; 1Ptr. 5:1-2). Para pena-



tua ini jelas merupakan para pejabat gereja yang selalu mem-
berikan perlindungan dan penjagaan terhadap domba yang
dipercayakan kepada mereka. Para penatua ini harus me-
melihara, memerintah, dan melindungi domba-dombanya
sebagai satu keluarga Allah.

3. Guru Injil. Oleh karena rasul dan nabi sudah tidak ada lagi
maka gereja membutuhkan guru Injil untuk mengajar.

4. Gembala/Pendeta (Ef. 4:11). Tugasnya seperti yang dikata-
kan dalam 2Timotius 2:2 adalah melaksanakan penggemba-
laan dan sakramen.

5. Diaken (Kis. 6:1-6; Flp. 1:1; 1Tim. 3:8-12). Tugasnya adalah
melayani meja, yaitu melayani orang-orang miskin di bidang
sandang pangan.

Pejabat Gereja di GKI
1. Penatua adalah anggota jemaat yang diangkat sebagai pena-

tua.
2. Pendeta adalah orang yang telah menerima pendidikan teolo-

gi dan menempuh berbagai pendidikan, persiapan serta
pembekalan sampai ditahbiskan menjadi pendeta GKI.

Disiplin Gereja (Penggembalaan)
Disiplin Gereja diarahkan untuk menjunjung tinggi

kemuliaan nama Tuhan, bagi keselamatan orang-orang yang ber-
dosa, untuk kesucian jemaat, juga peringatan dan pengajaran
bagi jemaat.
1. Dalam PL disiplin ini diberikan dengan keras kepada umat

yang dengan sengaja mencemarkan nama Tuhan (Kel. 22:18
-20; Im. 24:11- 16; Bil. 35:16; Ul. 19:11-12).



2. Dalam catatan Injil disiplin dijalankan biasanya di sinagoge
(Mat. 10:17, 23:34; Yoh. 9:22). Dalam pengajaran-Nya Tu-
han Yesus memberikan prinsip yang harus dijalankan untuk
disiplin kepada para pengikut-Nya (Mat. 18:15-19).

3. Rasul Paulus juga memberikan prinsip-prinsip disiplin gereja
kepada jemaat yang melakukan perbuatan yang tidak benar
atau yang mengikuti ajaran sesat/bidat (1Kor. 5; 2Kor. 2:6,7;
1Tes. 5:15; Gal. 5:2; Tit. 3:10-11).

4. Kekuasaan untuk menjalankan disiplin gereja itu ada di ta-
ngan Kristus sebagai Kepala Gereja. Kristus menjalankan
disiplin ini melalui perantaraan para pejabat gereja yang te-
lah ditetapkan dalam jemaat.

5. Disiplin gereja ini tertuju kepada seluruh anggota jemaat,
termasuk para pemimpin gereja. Disiplin gereja ini dijalan-
kan dengan prinsip:

a. Diberi nasihat dan peringatan, jika tidak menunjukkan
pertobatannya maka tidak diperkenankan mengikuti Per-
jamuan Kudus.

b. Jika masih tidak menunjukkan adanya pertobatan, maka
bagi pejabat gereja di-nonaktif-kan dari jabatan untuk
jangka waktu tertentu.

c. Dikeluarkan dari keanggotaan gereja.

Disiplin gereja berakhir bila anggota jemaat tersebut
menyatakan penyesalannya dan dengan sungguh-sungguh
menyatakan pertobatannya serta tidak akan mengulangi lagi.
Majelis Jemaat wajib melakukan perkunjungan dan penggem-
balaan khusus kepada anggota jemaat tersebut. Setelah
melakukan pembicaraan dengan seksama serta mendoakannya,
dalam rapat majelis dapat diputuskan untuk menerima kembali



yang bersangkutan ke dalam keanggotaan gereja, sedangkan
hak dan kewajibannya juga dipulihkan kembali.

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 Gereja

1. Kami percaya bahwa Allah Roh Kudus menghimpunkan
umat-Nya dari segala suku, bangsa, kaum, dan bahasa ke
dalam suatu persekutuan, yaitu gereja di mana Kristus ada-
lah Kepala (Why. 7:9, Ef. 4:3-16; Kis. 2:41). Gereja yang
terdiri dari orang-orang berdosa yang telah dibenarkan oleh
anugerah Allah berdasarkan iman kepada Yesus Kristus
(Rm. 3:28), memerlukan pertobatan dan pembaruan yang
terus-menerus. Untuk itu gereja memerlukan bimbingan,
pemeliharaan, dan teguran Roh Kudus yang terus-menerus
membarui, membangun, dan mempersatukannya yang



sesuai dengan kepenuhan Kristus (Ef. 4:13-14).
2. Allah menjadikan gereja sebagai persekutuan yang

mengaku satu Allah, satu Tuhan, dan satu Baptisan (Ef. 4:5-
6). Dengan demikian gereja itu esa. Keesaan gereja bukan-
lah keesaan menurut pola dunia, melainkan keesaan seperti
keesaan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus (Yoh. 17:21-22).
Maka keesaan itu tidak didasarkan pada kekuasaan duniawi,
melainkan pada persekutuan dan kasih (Fil. 2:1-4). Kristus
menghendaki keesaan seperti itu, yang merupakan suatu
kesaksian kepada dunia ini agar dunia percaya bahwa
sesungguhnya Yesus Kristus telah diutus oleh Allah (Yoh.
17:21-23).

3. Persekutuan itu dikuduskan dalam kebenaran (Yoh.
17:17,19). Dengan demikian gereja itu kudus. Pengudusan
itu dilakukan oleh Kristus yang telah menguduskan diri-
Nya bagi gereja (Yoh. 17:19) dan menguduskan gereja itu
sebagai umat kepunyaan-Nya (Tit. 2:14). Persekutuan yang
dikuduskan itu diutus-Nya ke dalam dunia. Maka gereja ada
di dunia tetapi bukan dari dunia (Yoh. 17:14-18).

4. Persekutuan itu mencakup semua orang percaya dari segala
tempat dan sepanjang zaman, dan mencakup segala suku,
bangsa, kaum, dan bahasa. Dengan demikian gereja itu
katolik (am). Sebab, Kristus telah memerintahkan agar
segala bangsa dituntun dan dijadikan murid yang percaya
dan taat kepada nama-Nya (Mat. 28:19; Rm. 1:5).

5. Persekutuan itu bertekun di dalam dan dibangun di atas aja-
ran para rasul tentang Injil Yesus Kristus (Kis. 2:42; Ef.
2:20). Dengan demikian gereja itu Rasuli. Persekutuan yang
rasuli itu terpanggil untuk memelihara dengan murni ajaran



para rasul itu (2Tes. 3:6; 1Tim. 1:3) dan meneruskannya
kepada semua orang di segala tempat dan di sepanjang za-
man.

6. Oleh karena itu gereja-gereja dan orang-orang percaya di
segala tempat dan di sepanjang zaman terpanggil untuk
mewujudkan keesaan, kekudusan, kekatolikan, dan kera-
sulan gereja itu, baik dalam kehadiran gereja secara sendiri-
sendiri maupun secara bersama-sama. Dengan demikian
semua bentuk kehadiran gereja itu adalah ungkapan dari
gereja yang esa, kudus, katolik, dan rasuli.

7. Meski bentuk kehadiran gereja sendiri-sendiri itu berbeda-
beda di banyak tempat dan di sepanjang zaman, kita
percaya bahwa semuanya mengungkapkan suatu kenyataan
tubuh Kristus di dunia ini (Rm. 12:4 dst.; 1Kor 10:16 dst.;
Kol. 1:18, Ef. 1:22 dst.; 4:12 dst.; 5:23,29 dst.), dan oleh
sebab itu setiap orang yang percaya dan menyerahkan diri
kepada Kristus, tidak bisa berbuat lain kecuali terhisap dan
menghisapkan di dalam Tubuh Kristus ini.

8. Selain segi-segi esensial dari gereja yang muncul dari
hakikatnya, yakni panggilan dan tugasnya, perwujudan ge-
reja dalam bentuk kelembagaan yang kongkret di dunia ini
memegang peranan yang penting sebagai wujud kehadiran
dan kesaksiannya kepada dunia. Bentuk kelembagaan ge-
reja itu mulai muncul sejak gereja mula-mula di zaman para
rasul (Kis. 15; 21; 1Kor 1:2;  Gal.1:2; Flp. 1:1; 1Tes. 1:1;
Why. 1:4), dan pemantapan serta perkembangannya ber-
lanjut dalam sejarah gereja yang lebih kemudian. Namun
sesuai dengan kesaksian Perjanjian Baru lembaga itu adalah
lembaga gereja dan bukan lembaga lainnya.

9. Kelembagaan gereja yang membawa dalam dirinya segala



sifat yang dianugerahkan Tuhan Kepala Gereja meliputi
keanggotaan, penyelenggaraan ibadah dan pemberitaan fir-
man, penyelenggaraan sakramen, penyelenggaraan
penggembalaan dan pengajaran, kepejabatan dan kepem-
impinan gereja, yang keseluruhannya diatur dalam sebuah
tata gereja.

10. Kelembagaan Kristen di luar gereja, dalam satu dan lain
cara pada hakikatnya berkaitan dan berpangkal kepada ge-
reja yang adalah tubuh Kristus satu-satunya di dunia.
Kelembagaan Kristen di luar gereja itu dipahami sebagai
perluasan fungsi kesaksian dan pelayanan gereja. Hal ini
tidak boleh dipahami sebagai sikap anti dan reaksi terhadap
pelemahan yang ada pada gereja, sebab sesungguhnya tak
ada gereja yang sempurna di dunia ini. Oleh karena itu ger-
eja perlu berusaha untuk mencapai kedewasaan penuh dan
tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan
Kristus.
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