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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Alkitab adalah dasar pengajaran orang kristen, di mana setiap pengajaran di 

bangun di atasnya, Tuhan Yesus adalah pusatnya dan Gerejalah yang menjadi pintu 

masuk doktrin-doktrin tersebut. Saat ini semua manusia bebas untuk memiliki Alkitab 

dan membacanya kemudian menafsirkannya. Oleh karena hal tersebutlah, maka pada 

masa sekarang ini muncul berbagai denominasi gereja dengan pengajaran yang beragam. 

Ada gereja Baptis, Katholik, Protestan, Kharismatik, Advent dll. 

Pada zaman sekarang ini, muncul berbagai upaya yang dilakukan antar 

denominasi gereja untuk mempersatukan orang-orang percaya. Ada yang ingin 

mempersatukannya secara rohani (konsep gereja lokal), dan ada pula yang ingin 

mempersatukan orang percaya tersebut dalam bentuk suatu organisasi (konsep ekumene). 

Tentu keinginan-keinginan tersebut harus dinilai secara obyektif dari sudut pandang 

Alkitab, apakah ada anjuran dari Alkitab untuk mempersatukan gereja secara rohani atau 

bahkan juga secara organisasi. Orang kristen yang benar harus bersikap kritis terhadap 

semua pengajaran yang diajarkan di gerejanya masing-masing, mereka harus menilainya  

apakah pengajaran itu seluruhnya Alkitabiah atau bukan, seperti yang dilakukan jemaat 

Berea (Kis. 17:11). 

Dalam tugas paper yang singkat ini, penulis akan berusaha menjelaskan apa-apa 

saja yang menjadi perbedaan antara persatuan orang-orang kristen secara organisasi 

dengan persatuan orang kristen secara organisasi. Persatuan manakah yang diinginkan 

Alkitab dan yang sudah seharusnya diikuti oleh seluruh umat kristen di dunia. 
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BAB II 

PERBEDAAN ANTARA PERSATUAN ORANG-ORANG 

KRISTEN SECARA ROHANI DAN SECARA ORGANISASI 

 

A. Persatuan Orang Kristen Secara Rohani 

Persatuan orang kristen secara rohani yang dimaksud di sini adalah kesatuan 

pemahaman atau konsep, baik konsep Alkitab, keselamatan, gereja dan lain-lain. Hal ini 

tertulis dalam Efesus 4:3-6, 

(3) Dan berusahalah memelihara kesatuan Roh oleh ikatan damai sejahtera:(4) satu 

tubuh, dan satu Roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang 

terkandung dalam panggilanmu, (5) satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, (6) satu Allah 

dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. 

Tuhan menghendaki supaya orang kristen seluruh dunia bersatu secara rohani, tetapi 

tidak secara organisasi. Kesatuan secara rohani tersebut bertujuan agar setiap orang 

percaya saling mendoakan, saling mendukung bahkan harus saling menegur agar tidak 

semakin salah, itulah hal yang paling dikehendaki Tuhan. Tuhan Yesus berdoa kepada 

Allah Bapa supaya setiap orang percaya bersatu secara rohani (Yoh. 17:21).  

 

Gereja Lokal 

Gereja lokal yang Alkitabiah adalah tubuh Tuhan secara rohani, dan Tuhan 

adalah kepala atas jemaat itu (Kol. 1:18). Dengan demikian, orang-orang yang sudah 

bertobat dan percaya kepada Dia, dan yang telah menjadi satu dengan kematian dan 

kebangkitan-Nya, dia harus ikut ambil bagian dalam persatuan tersebut. Orang percaya 
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dituntut supaya senantiasa berkumpul bersama saudara-saudara seiman dalam pertemuan-

pertemuan (Ibr. 10:25), supaya melalui jemaat lokal kebenaran bertumbuh dan 

ditegakkan. Hal ini merupakan suatu keharusan, karena gereja lokal adalah tiang 

penopang dan dasar kebenaran (1 Tim.3:15). 

Di dalam gereja lokal yang Alkitabiah, semua pengajarannya harus didasarkan 

pada Alkitab. Apabila suatu gereja lokal memiliki penyimpangan ajaran terhadap Alkitab, 

maka gereja lokal lainnya harus langsung menegurnya dengan penuh kasih, apabila 

nantinya tidak ditemukan kesepahaman, maka gereja lokal tersebut harus melakukan 

separation (keterpisahan) hal ini dimaksudkan supaya gereja lokal lainnya yang masih 

murni tidak terkontaminasi oleh ajaran yang menyimpang tersebut. Sama sekali tidak ada 

seruan untuk bersatu di atas perbedaan, malahan Tuhan menyuruh kita untuk menguji 

segala sesuatu dan memegang yang baik (1 Tes. 5:21) dan memberitakan firman itu baik 

atau tidak baik waktunya, menyatakan apa yang salah, tegorlah dan nasihatilah dengan 

segala kesabaran dan pengajaran (2 Tim. 4:2). Untuk memegang yang baik tentu kita 

harus meninggalkan semua hal-hal yang salah (Mat.916-17, Kol. 3:9), dan sesudahnya 

adalah bersatu dengan kebenaran tersebut, seperti perumpaan Tuhan Yesus tentang harta 

yang terpendam (Mat. 13:44-46). 

Perbedaan pertama antara persatuan orang kristen secara rohani dengan 

persatuan secara organiasai ialah seruan untuk tidak bersama di dalam kesalahan 

(kompromi) inilah yang menjadi pem-beda antara kesatuan orang kristen secara rohani 

dengan persatuan orang kristen secara organisasi. Dalam persatuan orang kristen secara 

organisasi, setiap anggota diupayakan untuk tidak menyinggung-nyinggung kesalahan 

saudaranya. Hal semacam ini dipandang sebagai suatu sikap mencerai-beraikan tubuh 
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Tuhan dan tidak memiliki kasih. Namun jika difahami secara cermat, kasih yang tulus itu 

sebenarnya ialah menegur kesalahan sesama dengan kasih dan memberitahukannya 

kebenaran yang seharusnya ia lakukan. Bukan dengan cara “membungkus” kesalahan 

orang lain dengan rapi seolah-olah tidak salah ataupun berbahaya sehingga seorang 

tersebut merasa nyaman tetapi sebenarnya dia sudah dekat dengan kehancuran. Ini 

bukanlah suatu bentuk kasih, melainkan suatu bentuk “ciuman” yang mematikan seperti 

halnya Yudas Iskariot mencium Yesus (Mat. 26:48-49). 

Perbedaan kedua ialah pengenalan gembala akan domba-dombanya. Tuhan 

Yesus berkata dalam Yoh. 8:14 “Akulah gembala yang baik dan Aku mengenal domba-

domba-Ku dan domba-domba-Ku mengenal Aku”. Gereja yang bersifat universal 

mengajarkan bahwa seseorang bisa menjadi anggota gereja universal tanpa perlu mejadi 

anggota gereja lokal. Dengan kata lain, orang percaya yang tidak berbakti secara rutin di 

sebuah gereja lokal tetap dapat menjadi anggota gereja, bukan anggota gereja lokal 

melainkan anggota gereja universal
1
. Dengan tidak menjadi anggota suatu jemaat lokal 

sangat mustahil gembala mengenal anggota jemaatnya, sebab mungkin saja seseorang 

tersebut datang hari ini dan mungkin saja tidak. Sehingga gereja tersebut tidak bisa 

menerapkan disiplin jemaat dengan baik. 

Perbedaan yang ketiga yang menjadi sangat membahayakan ialah kepemimpinan 

organisasi tersebut. Suatu organisasi gereja yang beranggotakan beberapa gereja di 

dalamnya, yang walaupun di dalam gereja tersebut sudah memiliki gembalanya masing-

masing namun masih ada seorang atasan (ketua sinode) yang lebih “berkuasa” dari 

mereka. Keputusan sinodelah yang menentapkan aturan-aturan yang berlaku dalam 

                                                             
1 Dr. Suhento Liauw, Doktrin Gereja Alkitabiah (Jakarta: GBIA GRAPHE, 1996), hlm.96 
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jemaat tersebut. Ketua sinode sepertinya melebihi otoritas Alkitab, misalnya masalah 

baptisan, apakah harus mempraktekkan selam atau percik? Dalam hal ini, apapun yang 

menjadi keputusan sinode itulah yang harus diikuti jemaat, tidak peduli apakah ajaran itu 

sesuai dengan Alkitab atau tidak yang penting keputusan sinode berkata “A” maka harus 

“A” yang dilaksanakan. Kadang kala jika ditanyakan masalah ini, di mana mereka telah 

nyata-nyata salah dalam mempraktekkan baptisan, yang seharusnya di selam tetapi 

mempraktekkan secara percik maka mereka tidak jarang berkata, memang sebenarnya 

selamlah yang benar tetapi baptisan percik adalah keputusan sinode kami”. Jadi, orang-

orang percaya harus senantiasa berwaspada akan penyesatan-penyesatan yang akan 

ditimbulkan si Iblis, sebab semakin hari penyesatan itu semakin gencar dilakukannya dan 

akan semakin banyak orang yang akan terperangkap di dalamnya. 

 

B. Persatuan Orang Kristen Secara Organisasi 

Mengapa ada persatuan orang kristen secara organisasi? Hal ini terjadi akibat 

mereka telah salah menafsirkan tentang ungkapan bahwa gereja itu adalah “tubuh Yesus 

Kristus”. Mereka memandang bahwa Tubuh Yesus Kristus adalah seluruh kekristenan di 

seluruh dunia, sedangkan Alkitab mengatakan bahwa kesatuan itu haruslah secara lokal. 

Pendukung faham ini akan mengusahakan agar gereja-gereja bersatu ke dalam suatu 

struktur organisasi. Akibat penafsiran yang salah inilah akhirnya muncul suatu gerakan 

yang disebut ekumene. 

Dr. Suhento Liauw menulis tentang bagaimana sejarah berdirinya gerakan ini 

dan nama-nama yang mereka pakai.  

Gerakan ekumene ini dimulai oleh sebuah gerakan yang disebut Oxford Movement yang 

terjadi pada tahun 1833, yaitu sebuah usaha dari pentolan-pentolan Gereja Anglican yang 
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berusaha menyingkirkan segala bentuk perbedaan demi persatuan. Sebagaimana 

pandangan orang-orang yang belum dilahirkan kembali dan mereka yang tidak mengerti 

pentingnya doktrin, yaitu yang tidak dapat memahami tentang perlunya berbagai gereja 

yang berbeda-beda. Mereka sangat berantusias mempersatukan gereja-gereja ke dalam 

sebuah organisasi. 

Berbagai cara diusahakan mereka untuk mempersatukan berbagai gereja, termasuk 

mempersatukan gereja-gereja Protestan dengan Gereja Roma Katholik. Mereka memakai 

berbagai organisasi yang diberi nama misalnya Fellowship, atau Movement untuk 

mewujudkan cita-cita mereka, yaitu mempersatukan gereja-gereja. Kelihatannya alat yang 

dipergunakan setelah mereka berpengalaman lebih dari seratus tahun itu semakin canggih. 

Mereka memakai Berne 90, Indianapolis 90, The Decade of Evangelism, bahkan juga 

Evangelization 2000. Berbagai organisasi antar denominasi dan antar gereja dibentuk 

seperti WCC (World Council of Churches), ICCC (International Council of Christian 

Churches), bahkan juga CCOWE (Chinese Churches of Worldwide Evangelization) dan 

lain sebagainya yang bertujuan mempersatukan dengan mengabaikan doktrin.2 

Dengan munculnya gerakan ekumene ini, maka semakin jelas bahwa iblis ikut campur 

tangan di dalamnya, sebab gerakan ini mempersatukan denominasi-denominasi yang 

sangat berbeda satu sama lain. Selain mempersatukan gereja-gereja lokal, bahkan 

diharapkan juga gerakan ini dapat mempersatukan agama-agama dan akhirnya agama 

berada di bawah suatu kendali.
3
 

Gerakan ekumene saat ini merupakan suatu penggenapan nubuat dalam 2 Tim. 

4:3-4. 

Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, 

tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk 

memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari 

kebenaran dan membukanya bagi dongeng. 

                                                             
2
  Dr. Suhento Liauw, Apakah Gerakan Ekumene itu Alkitabiah? (Jakarta: GBIA GRAPHE, 2005), hlm.8-9 

3  Ibid, hlm. 46 
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Gereja-gereja yang masuk dalam organisasi ini tidak lagi mengajarkan injil yang murni. 

Sebab injil yang murni tidak akan mungkin dapat mempersatukan gereja-gereja tersebut. 

Seandainya denominasi Protestan selalu mendengungkan kesalahan denominasi Katholik 

dan denominasi Kharismatik dan sebagainya, apakah mungkin mereka akur? Sangat tidak 

mungkin! Iblis telah berhasil merancuni mata rohani mereka dengan menghembuskan 

doktrin “kasih” yang salah. Tetapi orang percaya harusnya tidak larut dengan kesalahan 

ini, sebab orang percaya dapat menilai segala sesuatu sedangkan ia sendiri tidak dapat 

dihakimi. 

Firman Tuhan mengingatkan kita dalam Amsal 14:12 “Ada jalan yang disangka 

orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut.” Peringatan ini jelas bahwa berbagai aliran 

agama, bahkan denominasi-denominasi gereja tidak mungkin akan menuju tempat yang 

sama sebab ajaran-ajarannya berbeda. Ajaran yang berbeda akan menghasilkan iman 

yang berbeda dan iman yang berbeda akan menghantarkan orang tersebut kepada tempat 

yang berbeda pula. Jadi, jika gerakan ekumene menyuarakan bahwa semua denominasi-

deninasi ini adalah sama dan semuanya adalah benar, apakah gerakan ini dapat dikatakan 

Alkitabiah? Tentu orang-orang yang sudah dimateraikan oleh Roh Kudus akan berkata 

gerakan ini akan menggiring umat kepada kesesatan dan tidak pantas untuk diikuti. 
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BAB III 

KESIMPULAN 

 

Setelah menguraikan beberapa hal pada bab sebelumnya, maka kita dapat 

memberikan kesimpulan tentang PERBEDAAN ANTARA PERSATUAN ORANG-

ORANG KRISTEN SECARA ROHANI DAN SECARA ORGANISASI adalah sebagai 

berikut: 

1. Alkitab mengajarkan bahwa setiap orang percaya harus bersatu secara rohani 

bukan secara organisasi. 

2. Persatuan secara rohani menjadikan kekristenan akan semakin kokoh berdiri, 

sebab anggota-anggota jemaatnya akan saling bersaksi, saling menegur, saling 

membangun dan saling menguatkan satu sama lain. 

3. Persatuan secara organisasi merupakan persatuan yang tidak dikenan Tuhan, 

sebab persatuan ini tidak lagi mengajarkan pertobatan dan tidak mempercakapkan 

lagi tentang perbedaan-perbedaan yang muncul, sehingga semua anggota jemaat 

tidak mendapatkan vitamin rohani yang seharusnya didapatkannya. 

4. Persatuan secara organisasi ini merupakan rancangan antikristus, sebab dengan 

mempersatukan politik, ekonomi dan agamalah rencana antikristus akan 

terlaksana seperti yang telah dinubuatkan dalam wahyu 13:16-17. 

5. Orang kristen harus berusaha menghindarkan dirinya dari persatuan secara 

organisasi ini. 
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