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Rencana Pengajaran 
Deskripsi Pelajaran 

 

Pelajaran ini menjelaskan konsep tentang gereja menurut Alkitab. 

 

Tujuan Pelajaran 

 

1. Setiap murid mengerti ajaran Alkitab tentang gereja. 

2. Setiap murid mengerti keberadaannya sebagai bagian dari gereja universal. 

3. Setiap murid siap mengembangkan tanggung jawab di dalam gereja lokal.  

 

Metode Pengajaran 

 

1. Ceramah 

2. Tanya jawab 

3. Melakukan aplikasi  

 

Materi Pelajaran 

 

1. Arti gereja 

2. Gambaran gereja 

3. Wujud gereja 

 

Pendalaman 

 

Murid menjawab pertanyaan tentang materi yang sudah dipelajari. 
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ering kita mendengar orang berbicara tentang gereja dan bahkan kata “gereja” 

sudah tidak asing lagi bagi telinga kita.  Tetapi apakah kita sudah mengerti 

dengan benar apa arti sesungguhnya kata “gereja” itu?  Dalam sesi ini kita akan 

belajar tentang gereja. 

A. Arti Gereja 

Sering kali ketika kita berkata tentang “gereja”, pikiran kita tertuju kepada sebuah 

bangunan di mana orang-orang Kristen berkumpul untuk beribadah.  Pemahaman ini 

tidak sepenuhnya salah, tetapi kita akan belajar kebenaran mengenai arti gereja.  Arti 

gereja dapat dipahami sebagai berikut: 

1. Gereja adalah “Milik Tuhan” (Yunani: kuriakov, kuriakos) 

Kata gereja berasal dari bahasa Portugis igreiya, yang sepadan dengan kerk 

(Belanda) atau church (Inggris).  Semua kata tersebut berakar dari bahasa Yunani 

kuriakos, yang artinya “milik Tuhan”.  Istilah kuriakos digunakan dalam 1 Korintus 

11:20 pada kata “perjamuan (milik) Tuhan”, juga dalam Wahyu 1:10 pada kata “hari 

(milik) Tuhan”.   

Orang-orang yang percaya percaya kepada Kristus sudah ditebus dengan darah 

Kristus dan menjadi milik Kristus.  Kumpulan orang-orang percaya ini disebut 

kuriakos, atau milik Tuhan. 

2. Gereja adalah “Yang Dipanggil Keluar” (Yunani: ekklhsia, ekklesia) 

Kata ekklesia berasal dari akar kata ek yang berarti “keluar” dan kaleo yang berarti 

“memanggil”.  Kata ini menunjuk kepada kita, orang-orang yang dipanggil oleh 

Allah keluar dari kegelapan (hidup lama, belum bertobat) dan masuk dalam terang 

Allah (hidup baru, sudah bertobat) atau dengan kata lain orang-orang yang telah 

diselamatkan karena menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat.  Sebab 

ketika kita belum diselamatkan, kita seperti orang yang tinggal dalam kegelapan 

(kegelapan berbicara tentang kuasa iblis dan dunia) tetapi sekarang oleh anugerah 

Tuhan Yesus Kristus kita telah masuk dalam terang yang ajaib yaitu menjadi milik 

Allah. 

Dalam nas-nas Perjanjian Baru, ekklesia digunakan untuk jemaat Allah (1 Korintus 

1:2).  Kata ekklesia dalam nas ini memiliki arti orang-orang yang dipanggil Allah 

menjadi orang-orang kudus, dan disebut juga jemaat Allah.  Secara khusus yang 
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dimaksud jemaat Allah dalam nas ini adalah mereka yang tinggal di Korintus, dan 

secara luas adalah mereka yang berada di segala tempat. 

3. Arti Menurut 1 Petrus 2:9 

Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah 
sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil 

kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib: (1 Petrus 2:9)  

Menurut nas tersebut, gereja memiliki beberapa makna sebagai berikut: 

• Bangsa (genov, genos = generasi, keturunan) yang terpilih 

• Imamat rajani (imam-imam yang berkerajaan) 

• Bangsa (eynov, ethnos = bangsa, etnis) yang kudus 

• Umat kepunyaan Allah sendiri 

• Orang-orang yang dipanggil dari dalam gelap kepada terang 

• Orang-orang yang diberi tugas memberitakan perbuatan besar dari Allah 

4. Definisi Gereja 

Gereja adalah perkumpulan orang-orang yang dipanggil keluar dari kehidupan yang 

gelap, masuk ke dalam terang Allah yang ajaib, dan berkumpul menjadi satu untuk 

bersekutu dan menyembah Tuhan Yesus Kristus.    

B. Gambaran Gereja 

Di dalam Alkitab Allah memberi beberapa nama untuk gereja-Nya sebagai gambaran 

supaya kita mengerti fungsi-fungsi dari gereja Tuhan. 

1. Tubuh Kristus 

• Gereja adalah tubuh dan Tuhan Yesus adalah kepala (Kolose 1:18, 24). 

• Setiap orang percaya adalah anggota dari tubuh Kristus yang berfungsi 

(1 Korintus  12:14-27). 

• Setiap anggota tubuh saling memerlukan satu sama lain (Efesus 4:15-16). 

• Setiap orang percaya adalah utusan Kristus di dunia (2 Korintus 5:20). 

2. Keluarga Allah 

Semua orang percaya menjadi satu keluarga di dalam hubungan dengan Allah, 

karena 

• Allah adalah Bapa kita (Matius 6:9; Galatia 4:6). 

• Kita adalah anak-anak-Nya (Roma 8:14-16). 
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• Kita adalah keluarga Allah (Efesus 2:19;1 Timotius 3:15). 

3. Kawanan Domba Allah 

• Tuhan Yesus adalah gembala, dan kita adalah kawanan 

domba-Nya (Yohanes 10:11-16). 

• Tuhan Yesus sebagai Gembala Agung menetapkan 

hamba-hamba-Nya untuk menggembalakan umat-Nya 

(Yohanes 21:15-17; 1 Petrus 5:2).  

4. Bait Allah, Rumah Allah 

• Gereja adalah tempat Allah tinggal, Rumah Allah (Efesus 2:21-22). 

• Kita adalah rumah Allah dan Tuhan Yesus mengepalai rumah-Nya.. 

5. Mempelai Wanita Kristus 

• Tuhan Yesus adalah mempelai laki-laki (Yohanes 3:29; Wahyu  21:9). 

• Ada janji Allah untuk perkawinan antara gereja-Nya dengan Tuhan Yesus 

(Wahyu 19:7). 

6. Tentara Kristus 

• Gereja adalah prajurit, tentara, atau laskar 

Kristus untuk berperang. 

• Setiap orang Kristen dipanggil untuk 

menjadi tentara Allah untuk berperang 

(2 Timotius 2:3-4). 

• Tuhan Yesus adalah raja dan panglima 

(Ulangan 20:4). 

• Peperangan kita adalah peperangan rohani 

(2 Korintus 10:3-6). 

• Senjata kita adalah senjata rohani (Efesus 

6:11-17). 

• Kemenangan-kemenangan telah diberikan kepada gereja-Nya (Roma 8:37; 

1 Korintus 15:57). 
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C. Wujud Gereja 

Alkitab memberikan pelajaran kepada kita bahwa gereja terdiri dari dua wujud, yaitu 

gereja universal dan gereja lokal. 

1. Gereja Universal 

Gereja universal adalah kumpulan orang-

orang percaya kepada Tuhan Yesus di 

seluruh dunia dan di sepanjang masa.  Ini 

menunjuk kepada gereja Tuhan di semua 

tempat, baik yang ada di kota, di desa, 

maupun di tempat-tempat terpencil, dan 

menunjuk kepada gereja Tuhan sepanjang 

sejarah umat manusia.  

Adalah sangat penting untuk mengetahui adanya satu gereja sedunia (semesta): 

• Supaya  kita mengetahui adanya hubungan kita dengan orang-orang percaya 

dari segala zaman yang telah berlari sebelum kita, yang menunggu kita 

menyelesaikan perlombaan (Ibrani 12:1-2; 11:39-40). 

• Supaya kita mengetahui bahwa semua orang percaya adalah benar-benar satu 

dalam Kristus; jikalau satu menderita semua menderita tetapi jika satu 

bersukacita semua bersukacita (Kisah 11:27-30). 

• Supaya kita mengetahui bahwa Allah mengerjakan pekerjaan yang benar bukan 

hanya pada suatu gereja lokal, sekte, denominasi, tetapi meliputi semua bangsa, 

suku, kaum, bahasa, dan generasi (2 Petrus 3:9). 

Tujuan utama kita mengerti dan menghayati tentang gereja universal ini adalah 

supaya kita bisa membangun kesatuan.  Pelajaran tentang gereja universal sangat 

penting, karena kalau kita tidak mengerti tentang gereja universal ini maka kita akan 

menjadi egois.  Kita akan merasa bahwa gereja kita menjadi gereja satu-satunya 

yang benar dan dipakai oleh Tuhan.  Akibatnya, kita tidak bisa bersatu dengan 

gereja yang lain.  Itu sesuatu hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan bagi gereja-Nya.  

Sebaliknya, jika kita mengerti tentang gereja universal maka kita akan mengerti 

tentang kesatuan dan kita bisa bersatu dengan gereja-gereja lain. 

2. Gereja Lokal 

Gereja lokal adalah kumpulan orang-orang percaya yang tinggal dan bersekutu 

dalam satu tempat yang sama.  Gereja universal yang tersebar di seluruh dunia, 

oleh Tuhan Yesus dibagi ke dalam kelompok-kelompok yang disebut gereja-gereja 
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lokal.  Di dalam Alkitab dinyatakan bahwa Rasul Paulus mengirimkan suratnya 

kepada gereja lokal di kota Korintus, gereja lokal di kota Efesus, dll.  Gereja lokal 

adalah suatu unit tersendiri yang lengkap, tetapi mempunyai persekutuan dengan 

gereja lokal lainnya (1 Korintus 1:2; Kisah 13:1-5). 

Pengertian gereja lokal akan mendorong kita untuk 

memiliki rasa saling menghargai, saling menghormati, 

saling membangun sehingga akan tercipta satu kesatuan 

yang kuat di antara orang percaya.  Tujuan kita mengerti 

dan menghayati tentang gereja lokal adalah supaya kita 

bisa bertanggung jawab untuk mengembangkan gereja 

lokal.  Tuhan mendirikan gereja-gereja lokal tujuannya 

supaya ada yang bertanggung jawab untuk menangani, 

mengelola dan mengurus.  Sebab jika tidak dibagi menjadi kelompok-kelompok, 

maka akan menjadi kacau karena tidak ada yang menangani dan menggembalakan 

jemaatnya dengan baik.  Dengan adanya gereja-gereja lokal ini maka akan tercipta 

keteraturan di dalam gereja Tuhan. 

Alkitab mengatakan, di tiap-tiap gereja lokal para rasul menetapkan penatua-

penatua (Kisah 14:23).  Penatua-penatua diangkat supaya di setiap gereja lokal ada 

yang bertanggung jawab untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan. 

Adalah sangat penting bagi kita untuk tidak meninggikan gereja sedunia di atas 

gereja lokal untuk kehidupan secara nyata dan praktis.  Alkitab menekankan gereja 

lokal, berarti kita juga harus memperhatikan alasan-alasan sebagai berikut: 

• Di dalam gereja lokal kita dapat mempraktikkan ikatan perjanjian kita (Matius 

18:15-20). 

• Di dalam gereja lokal kita dibawa pada kedewasaan di dalam Tuhan (Efesus 

4:11-16). 

• Di dalam gereja lokal pelayanan kita atau fungsi kita diketahui dan dipraktikkan 

(Roma 12:3-8). 

• Di dalam gereja lokal kita mendapat perlindungan rohani dari ajaran-ajaran yang 

menyesatkan (Kisah 20:28-30). 

 

 


