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Rencana Pengajaran 
Deskripsi Pelajaran 

 

Pelajaran ini membahas tentang doktrin Kristen yang benar dan mem-

bandingkannya dengan beberapa ajaran yang menyimpang dari kebenaran. 

 

Tujuan Pelajaran 

 

1. Setiap murid mengerti doktrin Kristen yang sehat dan membedakannya dari 

pengajaran yang menyimpang. 

2. Setiap murid mewaspadai segala bentuk pengajaran yang tidak sehat, baik 

yang terang-terangan maupun yang menyusup secara halus. 

3. Setiap murid dapat menjaga diri dan orang-orang yang dipimpinnya dari bahaya 

kesesatan. 

 

Metode Pengajaran 

 

1. Ceramah 

2. Tanya jawab 

3. Melakukan aplikasi 

 

Materi Pelajaran 

 

1. Ciri-ciri pengajaran yang menyimpang 

2. Doktrin tentang Alkitab 

3. Doktrin tentang Allah 

4. Doktrin tentang Yesus Kristus 

5. Doktrin tentang manusia 

6. Doktrin tentang dosa dan keselamatan 

7. Doktrin tentang gereja dan hamba Tuhan 

8. Doktrin tentang akhir zaman. 

 

Pendalaman 

 

Murid menjawab pertanyaan tentang materi yang sudah dipelajari. 
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epanjang sejarah gereja, ada banyak bermunculan golongan yang mengajarkan 

ajaran yang sepertinya benar, tetapi sesungguhnya menyimpang dari kebenaran 

Firman Allah.  Bahkan pada masa sekarang pun ada banyak ajaran yang 

menyimpang.  Lalu bagaimana sikap kita?   

Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau 

akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. (1 Timotius 4:16). 

Untuk mengetahui sesuatu adalah palsu, kita harus mengenali betul yang asli.  Seperti 

halnya kita tidak bisa mengetahui uang palsu jika kita tidak mengenal betul uang yang asli, 

demikian pula kita tidak bisa mengetahui penyajaran palsu jika kita tidak mengenali betul 

pengajaran yang benar.  Untuk itu seorang pemimpin Kristen perlu kuat di dalam ajaran 

yang sehat sehingga tidak mudah disesatkan. 

A. Ciri-ciri Pengajaran yang Menyimpang 

Ada ciri-ciri umum dari pengajaran yang menyimpang, berikut ini adalah beberapa di 

antaranya: 

1. Menghadirkan wahyu baru atau “kebenaran” baru 

2. Menghadirkan penafsiran baru 

3. Menghadirkan sumber otoritas tertulis baru selain Alkitab 

4. Menggambarkan Yesus yang lain 

5. Memakai istilah Alkitab dengan makna non-Alkitab 

6. Menghadirkan doktrin baru atau pengakuan iman baru 

7. Membuat kepalsuan-kepalsuan 

8. Mengkultuskan pimpinan 

9. Menekankan ritual ibadah 

10. Cenderung kepada hal-hal yang sifatnya supranatural 

B. Doktrin tentang Alkitab  

Alkitab adalah Firman Allah yang berotoritas mutlak.  Para penulis Alkitab 

menuangkan Firman Allah itu ke dalam tulisan sesuai ilham Roh Kudus, tanpa salah 

dalam naskah pertamanya.  Berikut ini adalah beberapa pengajaran yang menyimpang: 

1. Mengajarkan “Injil” yang Berbeda (Galatia 1:8) 

Ada yang mengajarkan “injil” yang lain yang sebenarnya bukan Injil, misalnya Injil 

Barnabas, Injil Yudas, Da Vinci Code, dll. 

S 
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2. Mengajarkan Alkitab Plus (Wahyu 22:18)  

Ada yang mengakui Alkitab, tetapi juga menempatkan kitab lain yang otoritasnya 

sederajat atau bahkan lebih tinggi daripada Alkitab. 

3. Mengajarkan Alkitab Minus (Wahyu 22:19) 

Ada yang mengajarkan bahwa sebagian dari Alkitab sudah tidak berlaku lagi, 

misalnya tidak menerima Perjanjian Lama. 

4. Mengajarkan Alkitab dengan Tidak Utuh 

Ada yang mengajarkan bahwa bagian-bagian tertentu dari Alkitab tidak dapat 

dipercaya karena tidak masuk akal (misalnya Musa membelah Laut Kolsom, Yesus 

berjalan di atas air, dsb.), lalu bagian-bagian yang tidak masuk akal itu dibuang dan 

ditolak. 

C. Doktrin tentang Allah 

Allah adalah pencipta seluruh alam semesta dan yang ada di dalamnya, termasuk 

manusia.  Ia adalah Allah yang esa yang menyatakan diri dalam tiga pribadi: Allah Bapa, 

Yesus Kristus, dan Roh Kudus.  Ia adalah Allah yang transenden (terpisah dari ciptaan-

Nya), tetapi juga imanen (ada bersama ciptaan-Nya).  Berikut ini adalah beberapa 

ajaran yang menyimpang: 

1. Mengajarkan bahwa Allah Hanya Melihat 

Ada yang mengajarkan, bahwa setelah menciptakan alam semesta Allah hanya 

tinggal di surga dan melihat ciptaan-Nya.  Ia tidak lagi campur tangan atas ciptaan-

Nya karena sudah ada hukum-hukum alam yang membuat segala sesuatu berjalan 

dengan baik.  Karenanya, golongan ini tidak percaya adanya mukjizat karena 

menganggap tidak ada campur tangan Allah dalam kehidupan manusia. 

2. Mengajarkan Ada Tiga Allah 

Ada yang mengajarkan, bahwa Allah itu ada tiga, tetapi tiga Allah itu harmonis, 

rukun, dan ada dalam kehendak yang sama.  Ajaran ini tidak sesuai dengan prinsip 

Alkitab bahwa Allah itu esa (Ulangan 6:4). 

3. Mengajarkan bahwa Alam Semesta adalah Allah 

Ada yang mengajarkan, bahwa Allah itu bukan suatu pribadi, tetapi inti dari alam 

semesta.  Jadi alam semesta itulah Allah, alam semesta itulah sumber kehidupan.  

Karenanya manusia perlu menyerap energi dari alam semesta ini, dan menyatukan 
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kekuatan-kekuatan yang ada di alam semesta.  Dengan menyerap dan 

menyatukan kekuatan-kekuatan alam tersebut manusia menjadi sehat, bisa 

berumur panjang, dan mampu melakukan perkara-perkara besar. 

Ajaran ini begitu marak saat ini, menyusup secara halus melalui teknik-teknik 

menyembuhan dan teknik-teknik pengembangan diri.  Ajaran ini secara pelan 

tetapi pasti menjauhkan manusia dari Allah yang sesungguhnya dan membuat 

manusia bergantung kepada alam semesta yang hanyalah ciptaan, bukan Allah. 

D. Doktrin tentang Yesus Kristus  

Yesus adalah Firman Allah yang mengambil rupa manusia.  Ia sepenuhnya Allah dan 

sepenuhnya manusia.  Ia dikandung oleh perawan Maria.  Ia mati disalibkan dan 

bangkit pada hari yang ketiga.  Berikut ini adalah beberapa ajaran yang menyimpang: 

1. Mengajarkan bahwa Yesus adalah Manusia, bukan Allah 

Ada yang mengajarkan, bahwa Yesus adalah manusia saja, bukan Allah.  Yesus 

diberi sebutan “Anak Allah”, tetapi itu hanya sebutan, seperti halnya kita disebut 

“anak-anak Allah”.  Mereka mengajarkan, karena Allah hanya satu, maka Yesus 

bukan Allah, melainkan manusia biasa. 

2. Mengajarkan bahwa Yesus adalah Manusia yang Menjadi Allah 

Ada yang mengajarkan bahwa Yesus adalah manusia biasa, namun karena 

kesalehan dan keteladanan-Nya, Ia naik ke surga dan menjadi Allah.  Ketika Ia 

menjadi Allah, ia digelari Kristus sehingga disebut Yesus Kristus. 

3. Mengajarkan bahwa Yesus Tidak Bangkit 

Ada yang mengajarkan bahwa Yesus tidak bangkit.  Kelompok ini lebih percaya 

kepada situs-situs purbakala yang dianggap berisi tulang-tulang Yesus, yang 

sebenarnya temuan tersebut masih diragukan kebenarannya.  Ajaran ini sangat 

bertentangan dengan iman Kristen.  Iman Kristen bertitik tolak dari kematian dan 

kebangkitan Tuhan Yesus.  Jika kita tidak percaya kebangkitan Tuhan Yesus, iman 

kita sia-sia (1 Korintus 15:14,17). 

4. Mengajarkan Juruselamat yang Lain 

Ada yang mengajarkan bahwa Yesus adalah Juruselamat untuk 2000 tahun yang 

lalu.  Bagi orang yang hidup di masa sekarang telah tersedia Juruselamat yang 

bernama “X”.  Ajaran ini jelas-jelas mengabaikan satu-satunya jalan keselamatan 

melalui Yesus (Yohanes 14:6). 
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E. Doktrin tentang Manusia  

Manusia diciptakan Allah secara khusus pada hari keenam penciptaan.  Allah 

menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah, dari debu tanah yang diberi 

nafas kehidupan.  Manusia diberi mandat untuk berkuasa atas binatang-binatang, untuk 

mengelola dan menaklukkan bumi.  Berikut ini adalah beberapa ajaran yang 

menyimpang: 

1. Mengajarkan bahwa Manusia adalah Hasil Evolusi 

Ada yang mengajarkan, bahwa manusia tidak diciptakan langsung oleh Allah.  

Mereka mengartikan penciptaan manusia sebagai proses yang dikendalikan Allah, 

sehingga makhluk yang lebih rendah lambat laun berkembang semakin sempurna 

dan menjadi manusia.  Ajaran ini meragukan karya penciptaan Allah dan lebih 

meyakini teori evolusi. 

2. Mengajarkan bahwa Pikiran Manusia adalah Pusat Segalanya 

Ada yang mengajarkan, bahwa pikiran manusia adalah pencipta dan pusat 

segalanya.  Dengan pikirannya manusia bisa mengendalikan alam semesta, bahkan 

mengarahkan seperti apa alam semesta di masa depan.  Ajaran ini kadang-kadang 

menyusup melalui bentuk-bentuk latihan pengembangan diri.  Dengan ajaran ini 

manusia dibawa untuk mengabaikan Allah dan mengandalkan kekuatan pikirannya 

sendiri. 

F. Doktrin tentang Dosa dan Keselamatan  

Karena jatuh dalam dosa, manusia terancam kebinasaan kekal dan memerlukan 

penebusan.  Penebusan dilakukan oleh pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, 

sehingga semua orang yang percaya kepada-Nya tidak lagi berada dalam kutuk 

kebinasaan, melainkan mendapat hidup yang kekal.  Berikut ini adalah beberapa ajaran 

yang menyimpang. 

1. Mengajarkan bahwa Dosa Hanyalah Perasaan Bersalah 

Ada yang mengajarkan, bahwa dosa tidak ada, yang ada hanyalah perasaan 

bersalah.  Maka seseorang perlu mengendalikan dirinya sehingga tidak dihantui 

rasa bersalah.  Ajaran ini berusaha membungkam suara hati manusia.  Allah 

memang memberikan suara hati untuk menuduh atau membela apa yang 

dilakukan manusia (Roma 2:15). 
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2. Mengajarkan bahwa Hidup Tanpa Pakaian adalah Bukti Penebusan 

Ada yang mengajarkan, bahwa karena Adam dan Hawa berdosa maka mereka 

malu dengan ketelanjangan mereka, sejak saat itu manusia mengenakan pakaian.  

Ketika manusia ditebus, maka seharusnya manusia tidak boleh malu lagi untuk 

hidup tanpa pakaian.  Ini adalah bentuk penafsiran yang keliru, yang dianut oleh 

para pendukung seks bebas. 

3. Mengajarkan bahwa Yesus Tidak Menebus Semua Dosa Manusia 

Ada yang mengajarkan, bahwa penebusan yang dilakukan Tuhan Yesus tidak 

untuk semua dosa manusia, agar manusia benar-benar kudus maka harus 

melakukan ritual-ritual atau upacara-upacara tertentu. 

4. Mengajarkan bahwa Jalam Keselamatan Tidak Hanya Dalam Yesus 

Ajaran ini sering memakai pepatah “Banyak jalan menuju Roma, banyak jalan 

menuju Surga.”  Ajaran ini menganggap bahwa orang di luar Yesus Kristus bisa 

selamat juga, asalkan mereka hidup saleh dan menjalani agamanya.  Kita harus 

waspada terhadap ajaran ini, karena membuat seseorang dengan mudah 

meninggalkan Kristus karena percaya di luar Kristus juga ada keselamatan. 

5. Mengajarkan bahwa Manusia Berdosa Akan Lenyap 

Ada yang mengajarkan, bahwa orang-orang berdosa dan orang-orang yang tidak 

masuk dalam golongan mereka ketika mati akan benar-benar lenyap seperti 

matinya binatang.  Alkitab berkata bahwa semua orang yang sudah mati akan 

dibangkitkan, yang mati dalam Kristus akan bangkit dalam kebangkitan yang 

pertama untuk menerima mahkota, selebihnya akan bangkit dalam kebangkitan 

kedua untuk menghadap takhta putih besar. 

G. Doktrin tentang Gereja dan Hamba Tuhan  

Tuhan menggambarkan gereja sebagai tubuh dan Kristus sebagai kepala.  Artinya, 

setiap gereja lokal sebagai anggota tubuh memiliki keunikan tersendiri dan tidak 

terpisah dari keutuhan tubuh.  Tuhan juga menetapkan gereja-gereja lokal untuk 

digembalakan oleh gembala-gembala, dan Kristus adalah Gembala Agung.  Berikut ini 

adalah beberapa ajaran yang menyimpang: 

1. Mengajarkan bahwa Gereja yang Benar Hanya Gereja Tertentu  

Jika ada yang mengajarkan bahwa hanya gereja tertentu yang benar, atau hanya 

menjadi anggota gereja tertentu seseorang bisa selamat, maka ajaran itu jelas-jelas 
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menyimpang dari kebenaran.  Setiap gereja memiliki keunikan masing-masing, dan 

tidak ada gereja yang sempurna. 

2. Mengajarkan bahwa Tuhan Hanya Memakai Orang-orang Tertentu  

Ada yang mengajarkan, bahwa Tuhan hanya memakai hamba-hamba Tuhan dari 

golongan mereka lebih dari yang lain.  Contoh ajaran ini adalah menganggap 

Perjamuan Kudus sah jika yang melayani adalah pendeta tertentu, atau Baptisan 

Air sah jika yang membaptis adalah pendeta tertentu.  Rasul Paulus menegaskan 

bahwa tidak ada baptisan dalam nama orang tertentu, yang ada hanya dalam nama 

Tuhan Yesus Kristus (1 Korintus 1:12). 

H. Doktrin tentang Akhir Zaman  

Tidak ada yang mengetahui hari kedatangan Tuhan.  tetapi Tuhan pasti datang 

kembali.  Ada surga bagi mereka yang diselamatkan, dan ada neraka atau lautan api 

yang menyala-nyala bagi mereka yang dihukum.  Berikut ini adalah beberapa ajaran 

yang menyimpang: 

1. Mengajarkan bahwa Hari Kedatangan Tuhan Dapat Dihitung  

Banyak orang yang terjebak untuk menghitung hari kedatangan Tuhan kembali.  

Tidak sedikit yang menjual hartanya dan berkumpul di suatu tempat untuk 

menanti kedatangan Tuhan, tetapi ternyata Tuhan tidak datang. 

2. Mengajarkan bahwa Tidak Ada Neraka  

Ada yang mengajarkan, bahwa karena Allah itu kasih maka tidak ada neraka.  

Orang-orang berdosa akan musnah ketika mati, seperti matinya binatang.  Tidak 

ada penghakiman bagi orang berdosa, karena mereka sudah musnah ketika mati.  

Ajaran ini mengabaikan Firman Tuhan bahwa setiap orang harus bertanggung 

jawab atas perbuatan yang dilakukannya selama hidup. 

 

Masih banyak pengajaran yang menyimpang.  Pelajaran pada sesi ini mengulas sebagian 

kecil dari beragamnya ajaran yang tidak sehat.  Kita harus mengawasi diri sendiri dan 

mengawasi apa yang kita ajarkan kepada orang lain (1 Timotius 4:16). 

 


