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KOMPETENSI KAJIAN (TUJUAN 
PEMBELAJARAN):

MAHASISWA MAMPU MEMAHAMI & MAHASISWA MAMPU MEMAHAMI & 

MENJELASKAN ARTI GEREJA, PERTUMB & 

KEGIATAN GEREJA MULA2, TUGAS GEREJA 

DAN HUBUNGANNYA DGN PELAYANAN 

SOSIAL SERTA TANGGUNG JAWAB ORANG 

KRISTEN DLM MASYARAKAT



SUSTANSI KAJIAN

Pengertian 

Gereja

Gereja 

Mula2 & 

Kini

Pel Kampus & 

Para Church

Gereja dan Pemb 

Nasional



*Tg gereja = Pembaruan 
batin (Luther)?
•Gereja Eropah Brt krg 
peduli dgn mslh2 masy 
(“Gereja dipanggil hy utk 
tunjuk jln ke sorga”?)

PENGANTAR

tunjuk jln ke sorga”?)
•Ab 19 masy Eropah Brt 
lari ke atheisme & komun
•L.Feurbach, Marx, 
Nietze, dll
•Dewasa ini ada jg org K 
bersikap demikian
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2.
INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI
Gereja dlm Alk = Jemaat (qahal-PL dan ekklesia (PB)

Arti dsar: sekump umat yg kluar dr kegelapan 
rohani/hukuman kekal utk masuk persekutuan yg hidup 

dgn Allah a.dasar panggilan YK diwujudkan oleh RK

•Ekklesia = himp istimwa semua yg benar2 percaya 
tp batas suku, bahasa, denominasi. Siapa, berapa? 
Hny diket YK (kep ger) Ini = gereja/jemaat universal

1. PENGERTIAN DSR TTG GEREJA & 

PERTUMBUHANNYA

Hny diket YK (kep ger) Ini = gereja/jemaat universal
•Ekklesia = himp yg anggnya sekelomp org daerah/ 
kota/rmh. Punya tmpt ibadah, aturan, pelayan, tmpt 
dilakukan perj.kudus, dll. Ini = gereja/jemaat lokal

Ger Lokal penting. Ada dlm Alk dan pd ms kini. Pertumb & 
Kegiatan gereja terjadi dlm gereja lokal
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JENIS GEREJA ATAU JEMAAT DALAM 

ALKITAB

GEREJA/JEMAAT/EKKLESIA

UNIVERSAL

LOKAL

JEMAAT EPESUS, PILIPI, 
ROMA, DLL (1 Kor.16.19)

ADA GEDUNG, TATA 

GEREJA, MAJELIS, 

KEANGGOTAAN, DLL

SEKARANG INI = 

HKBP, GKI, BETANI, 

GMI, GBKP, DLL

UNIVERSAL

*HIMPUNAN SEMUA ORG YG 

SUNGGUH2 PERCAYA & 

KEPALANYA YK

•Tp bedakan 

suku/bgs/bhs, 

denominasi, lokasi

• Yg tahu siapa & 

jumlah hanya YK 

(Mat.16.18)



2. Perumbuhan Gereja Mula2 dan Kehidupan 2. Perumbuhan Gereja Mula2 dan Kehidupan 

Gereja KiniGereja Kini

Pertumb gereja mula2Pertumb gereja mula2

•• Gereja mula2 (Yerusalem, Antiokhis & EpeGereja mula2 (Yerusalem, Antiokhis & Epe--

sus) bertumb pesat dlm kwantitas & kwalitassus) bertumb pesat dlm kwantitas & kwalitas

•• Kis.2.4Kis.2.4--47; 3.2347; 3.23--36; 5.136; 5.1--11; bertamb dlm jmlh & 11; bertamb dlm jmlh & 

persekutuan, penginj, pelayan kasih luar biasapersekutuan, penginj, pelayan kasih luar biasapersekutuan, penginj, pelayan kasih luar biasapersekutuan, penginj, pelayan kasih luar biasa

•• Pertumb yg luar biasa krn:                                           Pertumb yg luar biasa krn:                                           
-- konteks yg dukungkonteks yg dukung -- pemb firman & pelkas     pemb firman & pelkas     

-- partisipasi tiao o.k.partisipasi tiao o.k. -- strategi (kota2)strategi (kota2)

-- Penginj + pengkaderan     Penginj + pengkaderan     -- pembasmian politheisme      pembasmian politheisme      



GEREJA MULA-MULA & PERANNYA

•Gereja mula2 pusatnya Yerusalem (th 30-44), 

Antiokhia (45-67), Epesus (68-100)

•Kis.2.41-47, jemaat tekun dlm firman/doa & •Kis.2.41-47, jemaat tekun dlm firman/doa & 

persekutuan, melakukan pelayanan kasih, disukai 

semua org (kesaksian hidup)

•Kis.4.36, jemaat satu dlm suka & duka, menyaksikan 

kebangkitan YK, memberi pd org sesuai kebutuhan  



2. Perumbuhan Gereja Mula2 dan Kehidupan 2. Perumbuhan Gereja Mula2 dan Kehidupan 

Gereja KiniGereja Kini
Tugas  Gereja Masa Kini // Gereja Mula2Tugas  Gereja Masa Kini // Gereja Mula2

� MARTURIA, bersaksi (Mat.6.28.18-20). Ini kewajiban 
setiap anggota jemaat (2 Tes.4. 9; Kis.2.4)

� DIAKONIA, melakukan pelayanan ksh bg kesejhtraan 
segenap umat mns (Mat.4.23)

� KOINONIA, bersekutu jemaat dgn Kristus & jemaat dgn 
jemaat (1 Pet.1.9-10)
KOINONIA, bersekutu jemaat dgn Kristus & jemaat dgn 
jemaat (1 Pet.1.9-10)

�� Bandingkan Pertumb Gereja Kini dgn Mula2Bandingkan Pertumb Gereja Kini dgn Mula2

�� Bandingikan pula faktor2 yg dukung:                                             Bandingikan pula faktor2 yg dukung:                                             
-- konteks?konteks? -- pemb firman & pelkas?     pemb firman & pelkas?     
-- partisipasi o.k?partisipasi o.k? -- strategi (kota2, dll)?strategi (kota2, dll)?

-- Penginj + pengkaderan     Penginj + pengkaderan     -- pembsmian politheisme?      pembsmian politheisme?      



•Kegiatan Kampus = 
interdenominasi

•Visi/misi = penginjilan, 
persekutuan, pembinaan, 

pengutusan.
Dasar kuat dr Alk: 

Mat.18.15-29 (di luar 
gereja tp hub kuat 

dgnnya); Ib.10.3 (pert 

4. Pelayanan Kampus & Kegiatan Para Church

dgnnya); Ib.10.3 (pert 
tiap hari); Kis.15.35-40 

(tk formal)
•Dia bkn greja lokal atau 
universal tp punya hub 
kuat dgn gereja shg 
disebut para churc
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SEPERTI APAKAH INJIL & PENGIN 
JILAN YG HARUSNYA DILAKUKAN 
GEREJA?
Apakah hanya bermakna pertoba 

4. INJIL DAN PELAYANAN SOSIAL

Penginjilan & Pelayanan juga hrs menyentuh masalah2 sosial-budaya-ekonomi-

politik, dll; yaitu masalah yang ada dalam seluruh aspek kehidupan manusia. 

Pelayanan yg fokus pada hal2 batiniah berasal dr pand Hellenistik kuno

Apakah hanya bermakna pertoba 
tan, jadikan yg diinjili  dan 
batiniah?
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4. Injil &Pelayanan sosial

INJIL, INJIL, INJIL, INJIL, Dalam bahasa YUNANI: 

EUANGGELION, KABAR BAIK ATAU 

BERITA KESUKAAN DARI ALLAH

* Dlm rethinking mission: evaluasi * Dlm rethinking mission: evaluasi 

pemahaman ttg Injil- Injil itu HOLISTIK .

•Dasar Mrk.1.15 (Kerajaan Allah: 

pertobatan & kesejahteraan) & Mat.11.4-5 

(pelayanan YK bersifat holistik)



4. INJIL & PEL SOSIAL

KABAR BAIK BKN KABAR BAIK BKN KABAR BAIK BKN KABAR BAIK BKN 
HANYA ROHANI TP HANYA ROHANI TP HANYA ROHANI TP HANYA ROHANI TP HANYA ROHANI TP HANYA ROHANI TP HANYA ROHANI TP HANYA ROHANI TP 
JG JASMANIJG JASMANIJG JASMANIJG JASMANI
•DGI (1971):”Injil = berita kesukaan ttg pertobatan & 
pembaharuan & kebebasan, keadilan, kesejahtraan Allah hendaki
bagi dunia
•DGI (1984), pembebasan & pensejahteraan itu = tindakan Allah

•Kes: Penginjilan bkn hanya pemberitaan firman tp jg 
perealisasiaan tanda2 K.Allah (pmbebasan&pensjahteraan)
& pelayanan sosial bagian dari Penginjilan



Gereja perhartikan kesenjangn sosial ekonomi dlm masy. 

Sjk penj s/d skrg ketidakadilan sos-ek berlaku bg gol bwh

2.DISKUSI

Perlu utk= wujudkan masy manusiawi 
dlm dirinya dulu kmd di masy umum:

•Masy yg bersatu & solider

4. Peran gereja/o.K 
dlm Pemb Nas/Masy

•Masy yg bersatu & solider
•Masy yg sejahtra jasmani & rohani

•Masy yg adil dan beradab

Pemberdayaan

Hal Praktis yg dpt dilakukan gereja/o.K
-Didik tiap o.k agr mengerti mas & t.jwb dlm masy
-Pengaruhi pand umum & pimp agr utamakn pem masy
-O.k scr pribadi/lwt gereja dpt lakukan pel sosial scr lgs
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6. Slide (tambahan)
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3.PROSES PEMBELAJARAN (lanjutan)
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3.PROSES PEMBELAJARAN (lanjutan)
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