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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Kitab Wahyu selalu menjadi bahan diskusi yang menarik bagi setiap anak Tuhan. 

Hal yang menyebabkannya demikian adalah karena kesesuaiannya dengan sifat manusia 

yang selalu tertarik akan masa depan. Seperti yang telah diketahui oleh para pelajar 

Alkitab, kitab Wahyu merupakan kitab yang banyak mencatat tentang kisah-kisah yang 

akan datang, tetapi kitab Wahyu juga bukanlah sekadar membahas tentang masa yang akan 

datang, melainkan juga tentang masa yang telah berlalu (terjadi) dan yang sedang terjadi. 

Kesimpulan ini didapatkan dari kitab itu sendiri, sebagaimana telah tercatat di Wahyu 1:19, 

“Karena itu tuliskanlah apa yang telah kaulihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang 

akan terjadi sesudah ini.” 

Bertolak dari nats ini, maka topik pembahasan di dalam paper ini, yaitu “Pengajaran 

Kitab Wahyu Tentang Doktrin Gereja” juga sangat relevan untuk dibahas. Salah satu 

alasannya adalah karena ‘Gereja’ telah eksis pada zaman Rasul Yohanes, dan masih sedang 

terjadi saat ini, bahkan masih akan ada masa akhir gereja tersebut yang belum dilalui 

orang-orang zaman sekarang. Alasan berikutnya mengapa topik ini relevan untuk dibahas 

adalah karena pesan yang tertulis di dalam kitab Wahyu ini ditujukan secara khusus kepada 

jemaat-jemaat (1:4-8). 

Jadi, melalui paper singkat ini, penulis akan menguraikan dengan serinci mungkin 

pengajaran sang Rasul Yohanes tentang doktrin Gereja. Sehingga setiap pembaca yang 

budiman dapat mengerti dengan lebih baik lagi tentang rencana Tuhan mendirikan Gereja 

di muka bumi ini. Semoga tulisan ini sangat bermanfaat bagi pembaca, dan bagi penulis 

secara khusus, dan kiranya nama Tuhanlah yang dipermuliakan. 
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BAB II 

PENGAJARAN KITAB WAHYU TENTANG DOKTRIN GEREJA 

 

Doktrin tentang gereja (ekklesiologi) adalah salah satu bagian terpenting dari doktrin 

Kristen, sebab doktrin ini merupakan pintu masuk bagi semua ajaran yang mempengaruhi 

anggota jemaat di dalam suatu gereja tertentu. Oleh karena itu, meneliti tentang doktrin 

gereja di dalam kitab Wahyu merupakan pekerjaan yang penting, sebab di dalam kitab 

inilah ditemukan Allah menyampaikan pujian, teguran, nasihat dan tantangan kepada 

masing-masing gereja secara khusus. Penelitian yang cermat terhadap topik ini akan 

memberikan berkat yang sangat penting bagi setiap orang yang percaya, baik itu tentang 

sifat gereja, gereja sebagai pintu semua doktrin, kepemilikan gereja, eksistensi gereja, 

bahkan sikap gereja terhadap pengajar-pengajar sesat. Poin-poin berikut ini adalah uraian 

tentang topik yang sangat penting tersebut. 

 

2.1. SIFAT GEREJA DI DALAM KITAB WAHYU 

Sifat gereja di dalam kitab Wahyu ini merupakan salah satu poin yang teramat 

penting, sebab kesalahan mengidentifikasikannya akan berpotensi mengurangi kualitas 

pesan dari sang Pemilik gereja itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Dua pandangan terhadap 

sifat gereja yang paling populer dianut adalah tentang gereja yang lokal atau universal. 

Para penganut pandangan gereja lokal menyimpulkan bahwa setiap orang percaya harus 

bersatu secara rohani di dalam iman yang benar dan juga harus bersatu di dalam satu 

organisasi, yaitu jemaat lokal. Tetapi pandangan gereja universal berpendapat bahwa setiap 

orang percaya tidak harus menggabungkan diri pada satu jemaat lokal.
1
 Selain itu, 

penganut pendangan gereja universal juga mengatakan bahwa masing-masing gereja 

                                                             
1  http://www.gotquestions.org/Indonesia/gereja-universal-setempat.html. Disadur tanggal 30 Juli 

2014. 

http://www.gotquestions.org/Indonesia/gereja-universal-setempat.html
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walaupun memiliki ‘keistimewaan’ masing-masing tetap satu tubuh di dalam Tuhan.
2
 

Sambil melakukan penelitian di dalam kitab Wahyu ini, maka para pembaca sekalian 

nantinya akan melihat salah satu pandangan yang lebih tepat dari antara kedua pandangan 

tersebut di atas. Pandangan yang lebih tepat adalah bahwa gereja harus bersifat lokal, 

bahkan independen. Beberapa alasan yang mendasari bahwa gereja harus bersifat lokal 

adalah sebagai berikut: 

 

a) Masing-masing jemaat mendapat pesan khusus dari Kristus 

Pesan khusus yang Kristus sampaikan kepada jemaat-jemaat di Asia Kecil 

ternyata tidak ditujukan kepada seorang pemimpin saja dan kemudian akan diterus-

kan kepada jemaat-jemaat lainnya. Pesan tersebut diberikan kepada gereja dengan 

kekhususannya masing-masing. Ada gereja yang mendapat teguran dan adapula 

gereja yang tidak mendapat teguran sama sekali. Hal ini cukup jelas menunjukkan 

bahwa sifat gereja yang diajarkan di kitab Wahyu ini adalah bersifat lokal. Setiap 

jemaat sama posisinya di hadapan Allah, dalam arti jemaat yang satu tidak mem-

bawahi jemaat yang lainnya. Oleh karena itu, maka setiap jemaat di setiap zaman 

harus menerapkan sistim yang sama, yaitu jemaat harus bersifat lokal dan indepen-

den. 

Selain pesan tersebut tidak diberikan kepada seorang pemimpin gereja saja, 

tetapi kepada jemaat-jemaat di Asia Kecil, maka secara sederhana telah menunjuk-

kan lokalitas gereja tersebut. Lokalitas gereja di Asia Kecil tersebut tentu tidak sama 

seperti yang dimaksud penganut gereja universal yaitu gereja lokal berada di bawah 

gereja universal. Hal ini disebabkan tidak ada indikasi yang demikian didapati di 

dalam kitab ini. Setiap gereja di dalam kitab Wahyu memiliki masalahnya masing-

                                                             
2 Richard D. Philips, Philip G. Ryken dan Mark E. Dever, Gereja: Satu, Kudus, Katolik dan Rasuli 

(Surabaya: Momentum, 2012), hlm. 35 
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masing dan Allah tidak menghubung-hubungkan kesalahan mereka dengan gereja 

yang lain melainkan dengan tegas menegur dosa mereka sendiri. Oleh karena itu 

tidak ada alasan yang berarti untuk menolak konsep gereja lokal di dalam kitab ini. 

 

b) Perbedaan isi tiap pesan yang disampaikan oleh Allah 

Pesan yang disampaikan oleh Kristus kepada jemaat-jemaat ternyata bervariasi 

satu dengan yang lainnya. Jika ditinjau dari segi isi pesannya, maka pesan tersebut 

berpola: pujian, teguran, nasihat, dan tantangan; kecuali jemaat Smirna dan Fila-

delfia, mereka tidak mendapat teguran dari Kristus. Hal yang menarik dari pengama-

tan tersebut berarti satu jemaat tidak dipengaruhi jemaat lain sehingga mereka sama-

sama mengarah kepada kesesatan yang sama. Apabila sifat gereja di dalam kitab 

Wahyu tersebut adalah bersifat universal, maka setiap jemaat harus mendapat 

teguran tanpa terkecuali sebab menurut pemahaman gereja universal, semua gereja di 

seluruh dunia adalah satu tubuh. Tetapi dari penjelasan kitab Wahyu ini, terbukti 

tidak seperti yang dimaksudkan oleh para pendukung gereja universal. 

 

c) Pertanggung jawaban yang langsung kepada Kristus 

Jika diperhatikan setiap jemaat yang dikirimi pesan oleh Kristus, maka jelas 

terlihat bahwa setiap jemaat langsung bertanggung jawab kepada Kristus. Gereja 

yang satu tidak disuruh untuk melapor kepada suatu perkumpulan tertentu, apakah 

kepausan atau sinode atau badan organisasi lainnya. Semua gereja mendapat pen-

disiplinan langsung dari Kristus. Apabila ada gereja yang tidak melakukan peker-

jaannya dengan sebaik-baiknya, maka jemaat tersebut akan langsung berurusan 

dengan Tuhan. Jemaat yang tidak segera berbalik dari ajarannya yang salah atau 

yang meninggalkan kasih yang mula-mula, maka Tuhan akan mengambil kaki dian 
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jemaat tersebut. Kaki dian yang dimaksud adalah perkenanan Tuhan kepada jemaat 

tersebut. Jadi jemaat yang diambil kaki diannya oleh Kristus tentu bukan jemaat 

Kristus lagi melainkan jemaat tandingan yang menyesatkan yang membawa orang-

orang yang tidak kritis kepada kebinasaan. 

 

2.2. KEPEMILIKAN GEREJA 

Yesus Kristus adalah sang Kepala gereja (Efesus 1:22; 4:15; 5:25; Kolose 1:18), 

bahkan dikatakan Dia adalah Gembala Agung (Ibrani 13:20; 1 Petrus 5:4). Kitab Wahyu 

merupakan kitab yang paling jelas menunjukkan bahwa Kristus adalah pemilik gereja. 

Bukti kepemilikan Kristus sangat “kental” terlihat dari perhatian-Nya kepada ketujuh 

jemaat di kitab Wahyu tersebut. Kristus sangat peduli akan pekerjaan, kasih, dan pengor-

banan tiap-tiap jemaat. Selain memuji tiap-tiap jemaat, Kristus juga menegur jemaat-

jemaat yang tidak melakukan tugasnya dengan baik, bahkan akan mengambil kaki dian 

mereka jika tidak bertobat. 

Oleh karena Kristus berhak mengambil kaki dian dari jemaat tersebut, maka sangat 

tepatlah untuk disimpulkan bahwa pemilik gereja yang sejati adalah Yesus Kristus. 

Berbeda dengan  keadaan zaman sekarang bahwa gereja sepertinya adalah milik ketua 

sinode, paus, atau kelompok-kelompok tertentu. Sehingga gereja telah menjadi seperti 

suatu usaha nirlaba, sebab ketua sinode atau paus berhak mengambil ‘kaki dian’ suatu 

jemaat. Hal ini sangat bertentangan dengan Alkitab, sebab Alkitab telah menyatakan 

dengan tegas bahwa kepala gereja adalah Kristus dan pemiliknya juga adalah Kristus. 

Bahkan seorang gembala juga tidak boleh merasa bahwa jemaat adalah miliknya, seorang 

gembala hanyalah alat yang dipakai Tuhan untuk mengurus jemaatNya. 

Dengan serangkaian fakta ini, maka jelaslah sekarang bahwa kepemilikan gereja 

harus diserahkan sepenuhnya kepada Kristus. Tidak ada satu orang manusiapun di muka 
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bumi ini yang merasa sebagai pemilik jemaat, bahkan yang berusaha mengambil ‘kaki 

dian’ jemaat tertentu yang berbeda doktrin dengannya. Ini adalah kesalahan besar, sebab 

tindakan tersebut sedang mengkudeta Kristus yang adalah satu-satunya pemilik jemaat. 

 

2.3. GEREJA ADALAH PINTU MASUK SEMUA DOKTRIN 

Keselamatan yang diajarkan oleh Alkitab adalah bahwa apabila seseorang tersebut 

telah bertobat dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamatnya (Roma 10:9-

10). Keselamatan itu murni hanya kasih karunia dari Allah tanpa ada tambahan dari pihak 

manusia (Efesus 2:8-9). Oleh karena itu pula, dapat disimpulkan bahwa gereja tidak 

memiliki kemampuan untuk memberikan keselamatan kepada manusia yang berdosa. 

Gereja Katolik memiliki doktrin yang kacau terhadap topik ini. Gereja Katolik mengakui 

bahwa hanya orang-orang yang berada di dalam Gereja Katoliklah yang akan mendapatkan 

keselamatan dari Allah. 

Dr. Paul Enns dalam bukunya The Moody Handbook of Theologi 2, merincikan 

kesesatan  dogma  Gereja Katolik tersebut yang mengajarkan bahwa di luar gereja Katolik 

tidak ada keselamatan. 

Sepanjang sejarah Roma Katolikisme, penekanan utamanya adalah bahwa kesatuan 

dengan gereja Roma Katolik merupakan hal yang esensial untuk keselamatan. Pada 

abad kedua belas, Albigenses, suatu gerakan reformasi yang memisahkan diri dari 
iman Katolik, dinyatakan sesat oleh konsili Lateran keempat pada tahun 1215: “hanya 

ada satu gereja universal dari orang yang setia, di luarnya tidak ada seorangpun yang 

diselamatkan.” Hal ini diteguhkan kembali oleh ketetapan dari Paus Boniface VIII, 
Unam Sanctam, pada tahun 1302. Tahun 1854 Paus Pius IX mendeklarasikan “harus 

dipegang sebagai sesuatu yang harus diimani, bahwa tidak ada seorangpun yang dapat 

diselamatkan diluar gereja Roma apostolik. Hanya itulah bahtera keselamatan dan 

orang-orang yang tidak memasukinya akan tenggelam dalam air bah.”
3
 

 

Pengamatan yang teliti terhadap kitab Wahyu ini memberikan bukti yang tegas, 

bahwa di antara ketujuh jemaat yang dikirimi surat oleh Tuhan, didapati lima diantaranya 

bercacat-cela. Mereka adalah gereja-gereja yang kompromi dan apatis, bahkan membiar-

                                                             
3  Paul Enns, The Moody Handbook of Theology, jilid 2 (Malang: Lembaga Literatur SAAT, 2012), 

hlm.  
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kan pengajar-pengajar palsu (bidat) tinggal di dalam gereja bahkan menjadi pengajar. 

Pengajaran di dalam Alkitab adalah suatu tolok ukur bagi segala kebenaran rohani. Alkitab 

mencatat bahwa guru-guru palsu telah mengajar di jemaat Tiatira dan ada anggota jemaat 

di Pergamus yang tidak sedoktrin dengan anggota jemaat yang lainnya. Semua fakta ini 

berarti bahwa di dalam gereja bisa terdapat dua kategori besar orang, yaitu mereka yang 

sudah diselamatkan dan yang belum diselamatkan. Oleh karena itu, maka teguran dari 

mimbar harus selalu didengungkan. Tidak boleh ada satu anggota jemaat pun yang merasa 

bahwa tinggal di dalam satu jemaat pasti akan diselamatkan, tetapi dia juga harus mene-

rima Yesus secara pribadi jika ingin diselamatkan. 

Hal yang membuat semua kekacauan ini mungkin terjadi adalah karena gereja 

merupakan pintu masuk dari semua doktrin. Apabila di gereja diizinkan seorang penyesat 

mengajar, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah orang-orang di dalam gereja terse-

but menjadi sesat. Iblis sangat ingin agar setiap gereja menjadi sesat sehingga tidak heran 

jika Iblis juga sedang menempatkan duta-dutanya di gereja. Orang yang tidak waspada 

pasti akan termakan perangkap ini. Iblis memiliki sejuta taktik untuk menyesatkan gereja 

sehingga siapapun berpeluang untuk terjerat. Selain kehebatan merancang penyesatan, Iblis 

juga adalah pribadi yang sabar menggiring orang-orang yang berpotensi ia sesatkan. Iblis 

tidak akan memberikan penyesatan yang mencolok, melainkan secara progresif sesuai 

tingkatan masing-masing orang. Puncak dari tujuannya ialah agar orang yang ia sesatkan 

tidak sadar bahwa mereka tidak sesat. 

Gereja Laodikia yang suam-suam kuku adalah salah satu yang telah terjerat tipu 

muslihat Iblis. Sangat mungkin di dalam gereja tersebut gembalanya tidak tegas menya-

takan mana yang benar atau mana yang salah, tetapi selalu berjalan di tengah-tengah kedua 

perbedaan tersebut. Sebagai akibatnya adalah mereka tidak punya pegangan yang mantap, 

dan jemaatpun tidak bisa menghakimi pengajaran yang ada di sekitar mereka. Semua 
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ajaran mereka lihat sepertinya tidak ada masalah, tetapi inilah keberhasilan Iblis tersebut. 

Gereja telah membutakan mereka. Gereja adalah pintu kesuaman mereka, sebab jika gereja 

dengan tegas menyuarakan kebenaran dan jelas memihak kebenaran, maka gereja tersebut 

pasti tidak akan mendapat teguran yang sedemikian keras dari Tuhan. 

Jemaat di Efesus merupakan salah satu yang disusupi Iblis juga. Jemaat di Efesus 

telah dengan sangat mantap melawan para pengajar-pengajar palsu dan membuktikan 

bahwa mereka tidak benar namun Tuhan memiliki keberatan kepada mereka karena mere-

ka telah meninggalkan kasih yang mula-mula. Jika pertanyaan yang sama diajukan tentang 

keadaan gereja Efesus, apa yang menyebabkannya demikian? Jawabannya adalah karena di 

gereja tersebut tidak ada himbauan yang tegas untuk menginjil, melainkan di dalam jemaat 

tersebut berkumpul para apologet-apologet hebat tanpa hati yang murni untuk menyelamat-

kan yang terhilang. Gereja Efesus telah kehilangan kasih yang mula-mula disebabkan 

khotbah yang hambar dari mimbar mereka. Jika gereja tetap menyuarakan pertobatan, 

maka sudah pasti mereka tidak akan ditegur secara keras oleh Tuhan. 

 

2.4. EKSISTENSI GEREJA 

Oleh karena penafsiran yang kurang tepat tentang kitab Wahyu ini, maka sebagian 

teolog telah keliru memahami eksistensi gereja sejak zaman Yohanes Pembaptis, saat ini, 

hingga hal yang akan terjadi kelak. Tim Lahaye, di dalam bukunya yang berjudul 

“Revelation Unveiled” mengidentifikasikan gereja dengan tujuh periode: (a) Efesus adalah 

gereja Apostolik (10-100), (b) Smirna adalah gereja yang dianiaya (100-313), (c) 

Pergamus adalah gereja Negara (313-590), (d) Tiatira adalah gereja Kepausan (590-1517), 

(e) Sardis adalah gereja Reformasi (1517-1790), (f) Filadelfia adalah gereja Misioner 

(1790-1900), dan (g) Laodikia adalah gereja yang Murtad (1900-).
4
 

                                                             
4  Tim Lahaye, Penyingkapan kitab Wahyu (Revelation Unveiled), (Batam: Gospel Press, 2006), hlm. 

40-41. 
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Lahaye adalah seorang penganut pandangan pre-tribulation, yaitu pengajaran yang 

percaya bahwa kedatangan Tuhan yang kedua harus terjadi sebelum masa kesusahan besar. 

Tetapi dengan memegang penafsiran seperti yang telah disebutkan di atas, maka dia 

akhirnya akan kewalahan apabila ditanyakan: Apakah gereja Roma Katolik adalah milik 

Kristus? Ketika membahas tentang jemaat di Tiatira, Lahaye berkata: 

Puji Tuhan kita untuk gereja Tiatira yang dinyatakan dalam enam kata (Wahyu 2:19). Dia 

memuji mereka karena (1) “pekerjaan” mereka – yang menunjukkan bahwa sepanjang sejarah 

Roma yang panjang telah setia melayani Dia akibat mereka menerima Dia; (2) “kasih” – kasih 

bagi umat manusia merupakan ciri dari gereja ini karena bahkan pada zaman dahulu kala 

rumah sakit dan sanitarium hampir eksklusif merupakan tugas gereja yang melayani melalui 

para imam dan biarawati; (3) “iman” – meskipun iman tidak mendapat tempat yang menonjol 

pekerjaan dan kasih, tetapi iman itu merupakan ciri zaman itu dan gereja itu, kecuali dalam hal 

yang telah kita bahas dalam paragrap di atas tadi; (4) “pelayanan”; (5) “ketekunan” artinya 

bertahan dan berbicara tentang lamanya masa gereja ini; dan (6) “pekerjaanmu yang terakhir 

lebih banyak dari yang pertama” – pekerjaan baik dari Gereja Roma (kecuali pada periode 
Inkuisisi, ketika banyak orang yang dengan semena-mena dibunuh) cukup terpuji.5 

 

Dari uraian di atas, maka jelas terlihat bahwa gereja yang benar tidak ada hampir 

seribu tahun (590 – 1517). Hal ini tentu tidak tepat jika di bandingkan dengan kesimpulan 

Alkitab, sebab di dalam Alkitab tercatat bahwa orang benar harus selalu ada setiap zaman.
6
 

Implikasi dari kenyataan tersebut −bahwa orang benar harus ada dalam segala zaman− 

maka gereja yang benar juga harus selalu eksis, mulai dari gereja itu didirikan hingga 

kedatangan Tuhan yang kedua. 

Mengakui bahwa Gereja Roma Katolik (GRK) adalah gereja yang benar merupakan 

suatu bomerang bagi kekristenan, sebab sejak dari mulanya GRK adalah gereja yang 

salah.
7
 Perikop yang terkutip di atas telah menunjukkan ketidakbenaran GRK, yaitu GRK 

melakukan Inkuisisi terhadap orang-orang yang tidak mau patuh kepada GRK. Cermin 

yang demikian tidak pernah disebutkan di dalam Alkitab. Perbuatan membunuh dengan 

semena-mena adalah tindakan yang sangat keji bagi Tuhan. Oleh karena itu, Lahaye sedikit 

                                                             
5  Ibid, hlm. 82-83. 
6  Sebagai contoh: Nuh hidup di tengah orang berdosa tetapi imannya menonjol (Kejadian 6:9 - …), 

Elia pada suatu ketika berseru kepada Tuhan bahwa hanya dirinyalah tinggal nabi yang benar dan teman-

temannya telah dibunuh, tetapi Tuhan berkata bahwa masih ada 7000 orang yang setia bagi Tuhan (Roma 

11:1-4). Melanjutkan pernytaan tersebut Rasul Paulus mengatakan bahwa pada zamannya juga masih ada 

tersisa orang-orang yang benar, yang tentu juga berlaku sepanjang zaman (ayat 5). 
7  Thomas Strouse, I Will Build My Church (Virginia Beach: Tabernacle Baptist Theological Press, 

1995), hlm. 88 
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kewalahan dengan fakta ini, sehingga ia membuat fakta tersebut sebagai suatu penge-

cualian. Lahaye mencantumkan tindakan Inkuisisi tersebut di dalam sebuah tanda kurung, 

yang artinya hal ini tidak terlalu berarti jika dibandingkan dengan pekerjaan kasih GRK 

yang lain. 

Selain dari kebenaran bahwa gereja akan selalu eksis sejak didirikannya hingga 

kedatangan Tuhan yang kedua, ternyata di dalam kitab Wahyu juga diberikan petunjuk 

tentang akhir masa gereja. Di dalam Wahyu 3:10 dikatakan “Karena engkau menuruti 

firman-Ku, untuk tekun menantikan Aku, maka Akupun akan melindungi engkau dari hari 

pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di 

bumi.” Ayat terkutip ini menujukkan bahwa orang benar akan dilindungi dari pencobaan 

yang datang atas seluruh dunia, atau sebutan yang lebih umum adalah tribulasi. Cara Allah 

melindungi orang-benar dari tribulasi tersebut tidak berarti bahwa orang benar masa gereja 

hidup berdampingan dengan orang-orang yang menentang Allah melainkan orang benar 

tidak mengalami saat terjadinya tribulasi tersebut di bumi. Keterangan lebih jelas adalah 

apabila pembaca sekalian memperhatikan hingga ke bahasa aslinya, sebab terjemahan 

bahasa Indonesia bisa memberikan penafsiran seperti yang telah disebutkan sebelumnya. 

Di dalam bahasa aslinya disebutkan bahwa cara Tuhan melindungi umatNya dari tribulasi 

adalah dengan cara mengeluarkan mereka dari masa tribulasi tersebut. Hal ini ditunjukkan 

oleh frasa “kavgw, se thrh,sw evk th/j w[raj tou/ peirasmou,”  preposisi “evk” adalah kata 

kunci bagi cara perlindungan Tuhan tersebut, yang berarti “keluar atau mengeluarkan” 

orang benar dari jam (Yun. w[raj) tribulasi tersebut. Jadi, orang-orang percaya pada masa 

gereja tidak akan mengalami masa tribulasi yang sangat mengerikan tersebut, sebab 

mereka telah dikeluarkan oleh Allah. 

Cara Tuhan untuk menyelamatkan orang percaya dari tribulasi adalah dengan 

mengeluarkan mereka dari waktu kesusahan besar tersebut. Pandangan seperti ini sesuai 
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dengan konsep pre-tribulasi, yaitu Tuhan akan datang dan menjemput para salehNya di 

awan-awan. Berkaitan dengan doktrin gereja, momen ini menandai berakhirnya masa 

gereja di bumi. Masa gereja di bumi merupakan masa sisipan yang tidak tertulis di dalam 

nubuatan Daniel (Daniel 9:25-27). Masa gereja muncul adalah karena penolakan bangsa 

Israel terhadap Yesus Kristus sebagai Mesias (Roma 11:11-15). Jadi masa gereja adalah 

masa rahasia. Ada teolog yang berkata bahwa masa gereja ini adalah plan B, dan bangsa 

Israel adalah plan A. Oleh karena bangsa Israel (plan A) menolak Yesus sebagai Mesias, 

maka rencana-rencana dan berkat bagi bangsa Israel pun ditunda hingga berlangsung plan 

B (masa gereja).
8
 Masa tribulasi adalah masa yang secara khusus ditujukan kepada bangsa 

Israel. Oleh karena itu juga masa ini juga disebut sebagai kesusahan Yakub (Yeremia 

30:7). Orang-orang percaya pada masa gereja tidak akan berada di dalam masa tribulasi 

tersebut, melainkan akan diangkat untuk bertemu dengan Yesus Kristus di awan-awan (1 

Tesalonika 4:16-17). Jadi, gereja akan berakhir saat kedatangan Tuhan yang kedua kali 

tersebut (saat rapture). 

 

2.5. SIKAP GEREJA TERHADAP PENGAJAR SESAT 

Poin yang sangat penting lainnya yang perlu diperhatikan tentang doktin gereja di 

dalam kitab Wahyu adalah sikap gereja terhadap pengajar sesat. Di dalam kitab Wahyu ini 

setidaknya ada tiga sikap yang harus dilakukan setiap jemaat yang benar, terhadap para 

pengajar sesat dan doktrin-doktrin yang menyimpang di sekitar mereka, yaitu: 

 

1) Menghakimi para pengajar sesat 

Di dalam kitab Wahyu ini terlihat jelas pujian yang disampaikan oleh Yesus 

Kristus, sang Pemilik gereja, kepada setiap gereja yang melakukan perlawanan 

                                                             
8 Suhento Liauw, Cara Menafsir Alkitab (Jakarta: STT Graphe, 2002), hlm. 93 – 101. 
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terhadap guru-guru palsu. Kepada jemaat Efesus diberikan pujian karena mereka 

tidak sabar terhadap orang-orang jahat, dan mereka telah mencobai mereka yang 

menyebutnnya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan mereka 

adalah pendusta (Wahyu 2:2-3). Jadi, melalui ayat ini tersirat pesan bagi jemaat 

Tuhan untuk menghakimi segala ajaran yang ada dan menyatakan kesalahan para 

guru-guru palsu tersebut. Hal yang serupa juga pernah dipesankan oleh Rasul Paulus 

kepada anak rohaninya, Timotius, agar siap sedia dalam segala waktu, apakah dalam 

waktu yang baik maupun tidak baik untuk memberitakan firman, menyatakan kesa-

lahan dan menasihati dengan segala pengajaran dan kesabaran (2 Timotius 4:2). 

Prinsip ini secara tegas telah meruntuhkan konsep yang dianut oleh kebanyakan 

orang Kristen saat ini yang berkata tidak boleh menghakimi orang lain, apalagi 

menyatakan kesalahan mereka, sebab sesama anak Tuhan tidak boleh saling men-

jatuhkan. Lebih lanjut mereka mengeluarkan statement “doktrin memisahkan tetapi 

kasih mempersatuhan.” Orang Kristen harus bersikap tidak sabar untuk mencobai 

setiap orang yang mengatakan dirinya rasul atau bahkan nabi di setiap zaman, baik 

pada zaman rasul-rasul maupun di zaman sekarang ini. 

Penyataan kesalahan gereja lain ternyata bukanlah tindakan yang negatif, asal 

saja motifasinya adalah kasih. Kasih yang sejati adalah kasih yang tidak membiarkan 

saudaranya terhanyut di dalam kesalahan. Hal inilah yang Tuhan katakan kepada 

jemaat di Efesus. Allah mencela mereka karena mereka telah meninggalkan kasih 

yang semula. Dan Yesus berkata bahwa mereka telah jatuh dengan sangat dalam 

(Wahyu 2:4-5). Jadi, jemaat tidak boleh hanya menyatakan gereja lain salah tanpa 

ada kasih yang murni di dalamnya. Gereja yang benar harus menegur pengajaran 

yang salah sambil mengajarkan ajaran yang benar dan mengajak mereka untuk sama-

sama melakukan kebenaran. Apabila ada gereja menjelek-jelekkan gereja lain agar 
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mereka hancur maka tindakan yang demikian pasti tidak dikenan oleh Yesus. Oleh 

karena itu, teguran atau penyataan kesalahan tersebut harus berdasarkan kasih, 

kelembutan, dan pengajaran. 

Oleh karena itu adalah baik bagi setiap gereja untuk saling menguji demi 

memurnikan pengajaran-pengajaran di dalam gerejanya masing-masing. Hanya 

dengan demikianlah setiap orang percaya dapat mempersiapkan dirinya untuk 

menantikan penjemputan dari Yesus Kristus pada kedatangannya yang kedua. 

 

2) Melakukan separasi terhadap para pengajar sesat 

Hal kedua yang harus dilakukan oleh gereja kepada para pengajar palsu 

sebagai kelanjutan dari poin pertama, yaitu melakukan separasi. Apabila suatu 

jemaat telah berusaha mencobai para rasul palsu dan nabi palsu, maka bagi jemaat 

tersebut juga harus menerapkan prinsip separasi dengan mereka. Jemaat yang tidak 

menerapkan prinsip ini akan mendapat teguran yang keras dari Tuhan, sebagaimana 

beberapa gereja yang telah melakukan kesalahan ini telah ditegur. Jemaat di 

Pergamus telah berkompromi dengan membiarkan beberapa orang menganut ajaran 

Bileam dan menjadi pengikut Nikolaus yang juga dibenci oleh Yesus. Jemaat Tiatira 

juga dicela karena jemaat ini telah berkompromi dengan membiarkan Izebel menga-

jar di dalam jemaat tersebut. Oleh karena kompromi ini, beberapa orang di dalam 

jemaat tersebut tersesat dengan melakukan perzinahan dan memakan persembahan-

persembahan berhala. 

Jadi, tindakan separasi adalah keharusan bagi jemaat apabila kesepakatan untuk 

ajaran yang benar tidak dapat dicapai. Pemisahan dari ketidakbenaran adalah lebih 

mulia daripada persekutuan di dalam ketidakbenaran tersebut, bahkan Rasul Palus 

pernah berkata bahwa lebih baik ada perpecahan di antara jemaat tersebut demi 
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membuktikan siapa yang tahan uji, yaitu yang mau menuruti nasihat firman Tuhan (1 

Korintus 11:19).  

 

3) Berpihak kepada yang benar (tidak suam-suam kuku) 

Selain sikap kompromi dan tindakan mencobai para guru palsu, ternyata masih 

ada satu hal lain lagi yang perlu diperhatikan mengenai sikap gereja terhadap 

pengajar palsu tersebut. Jemaat di Laodikia merupakan contoh yang baik untuk poin 

yang ketiga ini. Jemaat ini dicela karena sikap mereka yang tidak memihak salah 

satunya, apakah akan mendukung kebenaran atau tidak. Jemaat ini digambarkan 

sebagai jemaat yang suam-suam kuku, yaitu yang tidak panas ataupun dingin. Sikap 

seperti ini ternyata bukanlah sikap yang terpuji, walaupun pada zaman sekarang 

posisi ini dipegang oleh banyak kalangan, yaitu mereka yang tidak berani tegas 

mengatakan yang benar dan menentang yang salah. 

Tuhan Yesus memerintahkan jemaat yang demikian agar segera mengubah 

sikap mereka untuk melakukan sikap yang jelas, apakah panas atau dingin. Gereja 

Laodikia ini sangat mirip dengan gerakan oikumene pada zaman sekarang, sebab 

gerakan oikumene tidak memiliki patokan doktrin yang jelas. Di dalam gerakan 

oikumene, masing-masing gereja bebas memiliki konsepnya sendiri tentang Yesus, 

Alkitab, Akhir zaman, Gereja, dan lain-lain. Oleh karena kebebasan menganut 

konsep ini dan tetap menyatakan satu di dalam Tuhan, maka sesama anggota oiku-

mene akhirnya bersikap suam-suam kuku, yaitu tidak panas ataupun dingin. Lahaye 

menyebut jemaat ini sebagai “…gereja oikumene yang murtad yang makin 

mengumpulkan kekuatan saat ini.”
9
 Oleh karena itu, setiap orang yang mengaku 

pengikut Kristus harus memihak kebenaran dengan sangat jelas. Tidak dibenarkan 

                                                             
9  Tim Lahaye, hlm. 105. 
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untuk mengambil posisi netral, sebab bagi Tuhan tidak ada posisi yang demikian. 

Orang yang tidak mendukung kebenaran adalah musuh Allah.  
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BAB III 

PENUTUP 

 

Setelah melakukan pembelajaran yang cermat terhadap doktrin Gereja di dalam kitab 

Wahyu, maka dapat ditarik kesimpulan tentang beberapa hal, yaitu: 

1. Gereja Tuhan harus bersifat lokal dan independen, karena dengan konsep ini 

kemurnian iman jemaat akan terpelihara dengan baik. Doktrin gereja universal 

adalah alat Iblis untuk melemahkan gereja dalam mendeteksi ajaran-ajara sesat 

yang sedang beredar. Oleh karena itu selain memahami ajaran yang benar, jemaat 

juga dituntut untuk memisahkan diri dari penganut ajaran yang menyimpang ini. 

2. Pemilik gereja yang sejati adalah Yesus Kristus yang adalah Allah yang sejati. 

Jadi setiap anggota jemaat, maupun gembala bertanggung jawab langsung kepada 

Yesus Kristus. Oleh karena itu, sistim kepausan maupun sinodal harus ditolak, 

karena sistim ini berusaha mengaburkan kepemilikan jemaat lokal. 

3. Jemaat adalah pintu masuknya semua ajaran, apakah pengajaran  yang benar 

ataupun pengajaran yang sesat. Dan di dalam jemaat bisa saja ada orang yang 

belum diselamatkan, oleh karena itu baiklah tiap-tiap orang di dalam suatu gereja 

lokal saling menguji dirinya dengan firman Allah supaya ia mendapat kejelasan 

akan posisinya, sebab berada di salah satu gereja bukanlah bukti otentik bahwa 

seseorang tersebut sudah diselamatkan. 

4. Gereja yang benar harus selalu ada sejak saat pendiriannya hingga kedatangan 

Tuhan yang kedua. Sistim pembagian periode gereja adalah faham yang kurang 

tepat, sebab dengan demikian akan mengakui gereja yang salah sebagai milik 

Tuhan. 
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5. Masa gereja akan berakhir ketika Tuhan datang untuk kedua kalinya dan 

menjemput para salehnya di angkasa. 

6. Gereja harus bersikap tegas terhadap semua ajaran yang ada di sekitarnya. Gereja 

tidak boleh bersikap apatis ataupun suam-suam kuku, tetapi harus dengan tegas 

memihak kepada kebenaran. 

7. Tindakan menghakimi setiap ajaran adalah tindakan terpuji, sebagaimana 

disebutkan di dalam kitab Wahyu. Barangsiapa yang mencobai rasul palsu dan 

nabi palsu akan mendapat pujian dari Tuhan. Namun satu hal yang tidak boleh 

diabaikan adalah bahwa tindakan untuk menghakimi pengajaran-pengajaran yang 

salah tersebut harus berlandaskan kasih. Teguran yang tidak berlandaskan kasih 

tentu bukan ajaran yang berdasarkan Firman Tuhan. 
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