
 

 
 

BAB V 

EKLESIOLOGI GEREJA KRISTEN JAWA 

 

 

5.1 Sejarah Gereja Kristen Jawa 

Pekabaran Injil yang dilakukan oleh Zending 

menghasilkan buah yaitu terbentuknya gereja. Dalam 

perjalanannya gereja-gereja yang telah terbentuk di Jawa 

keberadaannya dibina oleh Gereja-gereja Gereformerde di 

Belanda. Perkembangan gereja-gereja di Jawa terus 

berlangsung mulai tahun 1900 telah ada gereja memiliki 

majelis sendiri yakni: Gereja Purworejo (1900); Gereja 

Glonggong, Kebumen (1911); Gereja Gondokusuman, 

Yogyakarta  (1913);  Gereja  Margoyudan,  Solo  (1916); dan 

Gereja Purbolinggo (1919).
1

 

Sampai tahun 1926 gereja-gereja di Jawa Tengah 

bagian selatan telah berkembang menjadi menjadi 17 gereja 

dewasa bernama Pasamoean Kristen (Jawa) Gereformeerd. 

Gereja-gereja yang berkembang di Jawa ini tidak menjadi 

gereja dalam konteks dimana gereja itu tumbuh melainkan 

 

 

 

 

 

1 
Purnomo Hadi dan Sastrosupono M. Suprihadi Gereja-gereja 

Kristen Jawa (GKJ), 39 
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menjadi duplikat gereja di Belanda.
2 

Hal ini dapat dilihat 

melalui tata gereja, pengakuan iman, dan lagu-lagu yang 

dinyanyikan dalam ibadah. Pendeta-pendeta utusan tidak 

mendorong agar Gereja yang ada di Jawa menyusun tata 

gereja, pengakuan iman atau setidak-tidaknya nyanyian yang 

digunakan dalam ibadah memiliki jiwa lagu yang bernuansa 

Jawa. Segala sesuatu terkait dengan kehidupan Gereja di 

Jawa, termasuk di dalamnya hal keuangan masih didukung 

oleh Gereja di Belanda. 

Gereja dewasa yang ada tersebut secara bertahap 

harus belajar menjadi gereja mandiri. Pada tahun 1922 mulai 

dirasakan adanya sebuah kebutuhan kebersamaan untuk 

memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh gereja. 

Kebutuhan tersebut diwujudkan dalam sebuah pertemuan 

yang berlangsung pada tanggal 21 Desember 1922 yang 

diikuti oleh gereja Purworejo, Temon dan Kesingi.  

Pertemuan  ini  kemudian  menjadi  embrio  adanya    “sidang 

klasis”, yang kemudian dianggap menjadi sidang klasis 

pertama.
3

 

 

 

2 
S.H. Soekotjo, Sejarah Gereja-gereja Kristen Jawa Jilid 1: Di 

Bawah Bayang-bayang Zending (1968-1948),(Yogyakarta:  Taman 

Pustaka Kristen, 2009), 356 
3 
Ibid., 360 
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Pada tahun 1926 sehari setelah penahbisan pendeta 

Ponidi Sopater, -pendeta pertama di Gereja Kristen 

Gereformeerde Jawa Tengah Selatan yang melayani di GKJ 

Gondokusuman- diadakan “sidang Klasis” kedua dihadiri 

oleh utusan dari 17 gereja untuk membahas bersama tentang 

Pengakuan Percaya (sahadat), Tata Gereja (pranatan 

pasamuan), Kalawarti (majalah) Taman Kristen, serta  

lelagon (lagu), tembang (nyanyian pujian), dan sebagainya. 

Pembahasan dalam persidangan ini masih  tertatih-tatih. 

Meski demikian upaya kemandirian gereja sudah nampak 

dalam wujud “sidang Klasis” tersebut. Pada tahun 1927 bulan 

Juli, di kawasan Purworejo diadakan pertemuan lagi gereja 

dewasa yaitu Purworejo, Temon, Tlepok, Kesingi, dan 

Palihan. Di sini Ds. S. Wirtatenaja mengajukan konsep 

langkah-langkah agar gereja semakin kuat dan mandiri. 

Pertemuan-pertemuan yang terjadi tersebut kemudian 

dibahas lagi oleh para Pelayanan Firman pada bulan 

November 1927 dan memutuskan adanya Klasis. Suatu 

daerah yang telah memiliki tiga atau lebih gereja dewasa 

bergabung menjadi satu klasis. Adapaun klasis tersebut 

adalah: (1) Klasis Solo terdiri dari gereja Margoyudan, 

Klaten, dan Sragen; (2) Klasis Yogyakarta terdiri dari gereja 

Gondokusuman,  Tungkak,  Patalan,  Candisewu,  dan Wates; 
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(3) Klasis Purworejo terdiri dari gereja-gereja Purworejo, 

Temon, Kesingi, Palihan, Tlepok, dan Magelang; (4) Klasis 

Kebumen terdiri gerej Glonggong, Kebumen, Grujugan; (5) 

Klasis Purbalingga terdiri dari gereja Purbalingga, Grendeng, 

dan Adireja.
4

 

Perkembangan gereja-gereja Pasamoean Kristen 

(Jawa) Gereformerd mulai nampak bahkan terus 

berkembang. Perkembangan ini nyata dalam sebuah wujud 

pemikiran tentang penataan tata ibadah dan juga 

mengusulkan kepada klasis-klasis lain agar diadakan 

pertemuan sinode. Ide tersebut kemudian dipercakapan dalam 

persidangan klasis yang dilakukan pada tahun 1929 di 

Yogyakarta dan percakapan tersebut ditindaklanjuti untuk 

mengadakan Sidang Sinode Pertama di Kebumen pada tahun 

1931. 

Pasamoean Kristen Jawa Gereformeerd yang 

berkembang sampai pada tahun 1931 memperlihatkan 

menjadi gereja cangkoan dari Gereja di Belanda. Kesimpulan 

ini diambil dari sebuah realita dalam hal Pemberitaan Firman. 

Dalam tata ibadahnya dititikberatkan pada penyampaian 

Firman  dalam  khotbah  dibandingkan  dengan   puji-pujian.
5
 

 

4 
Ibid., 360-361 

5 
Ibid., 366 
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Kepemimpinan gereja berada di tangan majelis gereja: terdiri 

dari Pendetua, Diaken, dan Pendeta yang pembentukan 

awalnya diprakarsai oleh pendeta utusan. Untuk Penatua dan 

Diaken dipilih dari antara warga yang dianggap baik dalam 

hal iman dan pengetahuan. Umat diberi wewenng untuk 

memilih pemimpin mereka dan bagi yang terpilih akan 

ditetapkan dalam upacara khusus. 

Sebagai gereja yang dipersiapkan menjadi gereja yang 

memiliki asas presbiterial, kekuasaan tertinggi dalam 

kehidupan gereja sepenuhnya di tangan majelis  gereja.  

Meski demikian, untuk kepentingan bersama gereja-gereja 

yang dewasa membentuk sebuah persidangan secara periodik 

yang disebut klasis. Majelis Gereja dalam penggembalaan 

terhadap warga melalui penerapan disiplin gereja (pamerdi) 

kepada warga yang tingkah lakunya dinilai menyimpang, 

misalnya melakukan praktek-praktek agama tradisional  Jawa 

seperti slametan, sedekah bumi, dll. 
6   

Akibatnya, segala  hal 

yang berbau Jawa menjadi hilang dan tidak ada dalam 

kehidupan gereja. Dengan kata lain, Pasamoean Kristen  

Jawa Gereformeerd tercabut dari akar budayanya. 

Majelis merupakan pemimpin tertinggi dalam 

kehidupan gereja. Meski perlu disadari bahwa belum  banyak 

 

6 
Ibid., 368 
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gereja yang memiliki pendeta namun Pasamoean Kristen 

Jawa Gereformeerd tetap mengelola gereja dalam organisasi 

meski sangat sederhana. Gereja dewasa yang telah memiliki 

Majelis kemudian membentuk persidangan dalam ikatan 

kebersamaan demi kemajuan Pasamoean Kristen Jawa 

Gereformeerd melalui persidangan Klasis dan Sinode. Jadi 

sidang Klasis merupakan persidangan yang diadakan oleh 

Gereja Pasamoean Kristen Jawa Gereformeerd yang berada 

dalam lingkup tertentu untuk membicarakan hal-hal terkiat 

dengan kehidupan gereja. Sidang Sinode Pasamoean Kristen 

Jawa Gereformeerd merupakan persidangan yang diadakan 

oleh Klasis-klasis guna membicarakan hal-hal dalam 

kehidupan bersama. 

Sidang Sinode pada tahun 1931 diadakan  di 

Kebumen. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam 

persidangan yang berlangsung antara lain tentang nama. 

Nama gereja-gereja Jawa sebelum Sidang Sinode 1931 ialah 

Pasamoean Kristen Jawa Gereformeerd. Meski dalam 

percakapan dalam Sidang tersebut tidak begitu nampak 

tentang nama diri namun dalam akta persidangan diberi judul 

Kawontenanipoen “SYNODE” ingkang sapisan Ing 

Pasamoewan   Gereformeerd   Djawi-Tengah,   Wonten    ing 
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Keboemen kala 17, 18 Februari 1931.
7 

Sebagaimana sistem 

yang digunakan oleh Gereja Gereformeerd di Belanda, 

persidangan ini diikuti oleh utusan-utusan Klasis. Peserta 

Sidang Sinode ini dihadiri oleh utusan dari lima (5) Klasis, 

masing-masing Klasis mengutus tiga (3) orang. Selain utusan 

Klasis, sidang Sinode tersebut juga dihadiri oleh Pendeta 

Zending, guru     Injil Zending, dan beberapa tamu dari warga 

jajar.
8

 

Melalui akta sidang pertama, terdapat hal menarik 

dalam persidangan yakni setiap utusan Klasis menyampaikan 

hal-hal yang menjadi usul atau pertanyaan menyangkut 

kehidupan bergereja baik dalam dogma, etika, tata gereja, 

atau hal lainnya kepada persidangan, namun pertanyaan- 

pertanyaan tersebut kemudian diserahkan kepada para 

pendeta utusan untuk menjawab sekaligus memberikan 

nasehat kepada persidangan. Hasil dari persidangan ini 

memberikan keputusan-keputusan terkait pemberlakuan 

Katekismus Heildeberg, pemakaian Masmoer 150 dan 

Kidoeng Pasamoean, pembuatan beberapa pratelan, sikap 

terkait perceraian, pernikahan guru Injil dan wakil gereja 

jawa  dalam  konferensi  para  pendeta  utusan.  Pada   sidang 

 

7 
Akta Sidang Sinode tahun 1931 menyebutkan dengan jelas 

sebuah jati dirinya yakni Pasamoewan Gereformeerd Djawi-Tengah, 
8 
Sinode GKJ, Akta Sidang Sinode, (tahun 1931), 2 
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pertama ini ketergantungan gereja Jawa kepada zending 

dalam hal ini diwakili oleh pendeta utusan yang hadir, masih 

sangat kuat.
9 

Hal ini dilakukan mengingat gereja jawa masih 

belum memiliki pengalaman. 

Sidang Sinode selanjutnya dilaksanakan pada tahun 

1932 dengan berbagai macam pergumulan yang hampir sama 

dengan hal-hal yang pernah disampaikan dalam sidang  

Sinode tahun 1931 yakni tentang dogma, etika, dan tata 

gereja. Selain itu hal yang menarik dalam persidangan ini 

nama Pasamoewan Gereformeerd Djawi-Tengah, berubah 

menjadi Pasamoean Christen Djawi ing Djawi Tengah   sisih 

Kidoel.
10

 

Pada sidang Sinode tahun 1934 yang diselenggarakan 

di Surakarta Pasamoean Christen Djawi ing Djawi Tengah 

sisih Kidoel yang dalam Bahasa Indonesia disebut sebagai 

Gereja Kristen Djawa Tengah bagian Selatan (GKDTS) telah 

berkembang memiliki anggota 36  gereja dewasa dengan   11 

gereja  telah  memiliki  pendeta   yang  berasal   dari   Jawa.
11

 

Dalam persidangan ini gereja penghimpun tidak mengundang 

 
9 

Dalam akta sidang sinode pertama, usulan-usulan dari klasis 

dibicarakan dan tanggapan atau pun konsep yang diperlukan dalam  

rangka menanggapi usulan klasis ditanggapi dan dibuatkan konsep oleh 

pendeta utusan. 
10 

Sinode GKJ, Akta Sidang, ( tahun 1932) yang berlangsung di 
Yogyakarta 

11 
S.H. Soekotjo, Sejarah Gereja-gereja, 387 
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para pendeta utusan. Sikap ini dapat dipahami sebagai sebuah 

perkembangan kemandirian gereja jawa yang tidak terlalu 

terbeban untuk menempatkan pendeta utusan sebagai pendeta 

yang harus diistimewakan. Percakapan dalam sidang Sinode 

ini masih menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan dogma, 

etika dan hal lain yang terkait kehidupan warga gereja. 

Sidang Sinode tahun 1935 yang diselenggarakan di 

Magelang agak sedikit berbeda yang dibicarakan. 

Pembicaraan dalam sidang tersebut selain hal-hal yang terkait 

dengan kehidupan gereja tentang teknis dan aturan dalam 

sakramen, pensiun pendeta dan tingkah laku warga yang 

menyimpang, juga membicarakan kemungkinan  ide   tentang 

adanya  zending  Jawa.
12  

Percakapan  dalam  persidangan ini 

sudah memperlihatkan adanya perkembangan pemikiran 

tentang tugas gereja yang tidak hanya memikirkan hal-hal 

terkait internal gereja tetapi juga bersifat eksternal, dalam hal 

ini zending Jawa yang dapat bekerja untuk melaksanakan 

Pekabaran Injil. 

Sidang Sinode 1936 yang diadakan di Purwokerto 

selain membahas pergumulan gereja-gereja terkait dengan 

dogma, etika yang pernah dan belum dibahas dalam 

persidangan   sebelumnya,  termasuk   tindak  lanjut  Zending 

 

12 
Sinode GKJ, Akta Sidang Sinode,  ( Magelang, 1935), 9 
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Jawa di Lampung, juga membahas hal baru terkait dengan 

penggunaan gamelan di dalam gedung gereja. Persidangan 

tersebut memutuskan bahwa penggunaan gamelan di dalam 

gedung   gereja   tidak   diperkenankan.
13   

Keputusan   dalam 

persidangan ini menunjukkan bahwa Gereja Kristen Djawa 

Tengah bagian Selatan dalam hal dogma dan budaya masih 

sangat kuat mengikuti aturan Gereja Belanda. 

Sidang Sinode selanjutnya dilaksanakan pada tahu 

1938 di Magelang dan dalam persidangan ini tidak ada hal 

baru yang dipercakapakan meski ada pengakuan dari Pendeta 

utusan bahwa GKDTS diapresiasi karena telah menunjukkan 

kemandiriannya dalam kehidupan yang dijalaninya. Hal baru 

lain dimunculkan dalam Sidang Sinode tahun 1940 yang 

berlangsung di Magelang. Hal baru tersebut ialah tentang 

keikutsertaan perempuan dalam memilih pejabat gerejawi. 

Jawaban  atas  pergumulan  tersebut  menggambarkan adanya 

ketidaktegasan GKDTS memutuskan yakni tidak melarang 

dan tidak menganjurkan.
14 

Pemakaian nama Gereja. Geredja 

Kristen Djawa bagian Selatan yang pada persidangan tahun 

ini diusulkan untuk diubah menjadi Pasamoean Djawi 

Gereformeerd    namun    persidangan    memutuskan    untuk 

 

13 
S.H Soekotjo, Sejarah Gereja-gereja Kristen, 393 

14 
Ibid.,395 
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menggunakan kalimat yang lumrah. Sidang Sinode tahun 

1942 berada dalam situasi politik perang maka dalam 

persidangan tersebut dalam pergumulan yang dipercakapkan 

tidak ada hal baru. Persidangan tahun ini menindaklanjuti 

keputusan-keputusan yang telah diputuskan dalam 

persidangan sebelumnya. 

Tahun 1942-1945 merupakan saat Pasamoean Djawi 

Gereformeerd mengalami situasi yang berat dengan adanya 

Perang Dunia II dimana Jepang menjajah Nusantara. Meski 

demikian, Pasamoean Djawi Gereformeerd tetap berjuang 

untuk hidup. Meski pemerintah pendudukan Jepang telah 

mengeluarkaan pernyataan yang ditujukan kepada gereja 

Kristen di Pulau Jawa yang berisi tentang perlindungan  

semua agama termasuk agama Kristen, namun dalam 

prakteknya perlakuan pemerintah Jepang terhadap orang 

Kristen  berbeda.  Agama  Kristen  dianggap  sebagai   agama 

musuh.
15 

Realita ini mengakibatkan penderitaan umat Kristen 

pada zaman pendudukan Jepang sangat berat. 

Awal penjajahan Jepang di Nusantara mengakibatkan 

berbagai macam persoalan dalam diri Gereja, baik secara 

organisasi maupun secara kebersamaan dalam persekutuan. 

Beberapa persoalan  yang muncul  antara lain:  Rapat Majelis 

 

15 
Ibid., 434 
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dan sidang Klasis tidak dapat berlangsung, ibadah di rumah- 

rumah karena beberapa gedung gereja ditutup, dan tidak 

sedikit yang meninggalkan Tuhan karena mengalami  

ancaman dari pemerintah Jepang. Di tengah penderitaan 

akibat pemerintah Jepang yang represif, Gereja Kristen Jawa 

Tengah Selatan mengadakan Sidang Sinode pada bulan Maret 

1945. Hal yang dibicarakan antara lain: Pekabaran Injil di 

Lampung   dan   perkembangan   kehidupan   gereja-gereja di 

masing-masing Klasis.
16

 

Gambaran di atas memberikan gambaran bahwa 

sekalipun gereja-gereja berada dalam keprihatinan dan 

penderitaan, namun tugas panggilan gereja tidak diabaikan. 

Hal ini dapat dibuktikan melalui Pekabaran Injil di Lampung 

yang artinya pemberitaan Firman itu tetap disampaikan dalam 

kondisi apa pun. Ini menunjukkan konsistensi gereja terhadap 

tugas dan panggilannya bahwa pemberitaan Firman 

merupakan hal mutlak yang harus dilakukan oleh gereja. 

 

 

 
16 

Sinode GKJ, Akta SYNODE NGAJOGJAKARTA, (1945), 2 
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Meski Indonesia telah merdeka pada tanggal 17 

Agustus 1945 namun tidak semata-mata meniadakan 

penderitaan rakyat, termasuk di dalamnya gereja-gereja. 

Meski demikian, gereja-gereja tetap berjuang untuk bangkit 

dari keterpurukannya pada masa pendudukan Jepang. 

Keputusan Sidang Sinode tahun 1945 berkait dengan 

pembukaan Sekolah Teologi ditindaklanjuti pada tahun 1946. 

Pembukaan Sekolah teologi tersebut dibuka pada tanggal 31 

Oktober 1946 di     Yogyakarta dengan didukung oleh Sinode 

GKDTS dan Sinode Gereja Tionghoa.
17

 

Pada tahun 1947, hubungan dan kerjasama ini 

ditegaskan melalui Regional Accoord sebagai tindak lanjut 

Kwitang Accoord sehingga kedudukan GKD dan Gereja- 

gereja di Belanda juga Gereja-gereja luar negeri sama derajat. 

Peristiwa sejarah yang sangat penting untuk dicatat dalam 

hubungan dengan Gereja di Belanda adalah nota yang ditulis 

Probowinoto, yaitu nota tentang efisiensi penggunaan tenaga 

dan harta benda untuk pekabaran Injil di Jawa Tengah, yang 

memberi arah dan ketegasan hubungan kerja sama dengan 

partner, khususnya di bidang ketenagaan. Dengan adanya  

nota kesepakatan tersebut maka para tenaga gereja utusan 

khusus  gereja  di  Belanda  diarahkan  pelayanannya    dalam 

 

17 
Soekotjo, S.H. Sejarah Gereja-gereja Kristen Jawa Jilid 1, 289 
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bidang pendidikan, pengaderan, lektur sehingga dapat 

mengurangi keterkaitan langsung antara mereka dan 

kehidupan GKDTS. Tujuannya, GKDTS dipimpin oleh 

tenaga gereja setempat.
18

 

Pada tahun 1948 timbul pemikiran untuk mengadakan 

Sinode Persatuan antara GKDTS dan GKDTU. Ide ini 

ditindaklanjuti oleh masing-masing Sinode sehingga pada 

tahun 1949 terjadilah penyatuan antara Sinode GKDTS dan 

GKDTU. Dua sinode ini memiliki latar belakang yang 

berbeda teologi yang berbeda. GKDTU berasal dari Salatiga 

Zending, sedangkan GKDTS berasal dari NZK. Ide 

penyatuan merupakan hal positif namun demikian banyak 

benturan yang terjadi sehingga Sinode Persatuan ini tidak 

berlangsung lama karena pada bulan September 1953, 

sekelompok yang mengatasnamakan diri sebagai Konferesi 

Pendeta Parepatan Agung mengambil praarsa untuk 

memisahkan diri dari sinode persatuan yakni sinode GKDT 

(Gereja Kristen Djawa Tengah). 

Dalam perjalanan waktu keanggotaan gereja Sinode 

GKDT semakin hari semakin berkembang dan 

perkembangannya   tidak   terbatas   hanya   di   Jawa Tengah 

 

18 
dan Purnomo Hadi dan Sastrosupono M. Suprihadi, Gereja 

Kristen Jawa, 31 
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melainkan sampai Bandung, Jakarta, dan Bojonegoro.
19 

Dengan demikian nama GKDT tidak lagi sesuai maka pada 

tahun 1956 nama GKDT diubah menjadi GKD (Gereja 

Kristen Djawa). Perubahan tersebut diikuti dengan proses 

permohonan menjadi badan hukum yang sah. Permohonan 

tersebut kemudian terpenuhi dengan diterimanya Keputusan 

Menteri Agama No. 19 tahun 1966, tertanggal 24 April 1966. 

Nama GKD (ejaan lama) menjadi nama sah yang dipakai 

sampai sekarang yang dalam ejaan baru GKJ (Gereja Kristen 

Jawa). 

5.2. Eklesiologi Gereja Kristen Jawa 

Untuk melihat eklesiologi Gereja Kristen Jawa akan 

dipakai Tata Gereja dan Ajaran yang dipakai oleh GKJ sejak 

tahun 1931 s.d 2015. Terdapat proses perubahan Tata Gereja 

dan Ajaran yang dipakai oleh GKJ. Perubahan tersebut dapat 

dilihat dalam pemaparan secara singkat paparan berikut ini. 

Sebagai gereja yang perlu mengatur dan menata 

kehidupannya, maka Tata Gereja yang digunakan oleh 

GKDTS mulai pada tahun 1931 dan diputuskan secara resmi 

pada sidang Sinode tahun 1932 adalah Pranatan  Pasamoean 

 

 

 

19 
S.H. Soekatja, Sejarah Gereja Kristen Jawan Jilid 2, 

(Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen, 2010), 232 
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Kristen ing tanah Djawi Tengah sisih Kidoel.
20 

Pada Sidang 

Sinode IX tahun 1964 di Salatiga, Ds. Probowinoto 

mengemukakan seluk beluk badan hukum yang tepat bagi 

GKD. Jika GKD hendak menjadi lembaga yang memiliki 

badan hukum sah hal-hal yang menjadi konsekuensi untuk 

dapatnya badan hukum harus diupayakan. Itulah sebabnya 

pada sidang Sinode IX diputuskan: Menerima dan 

mengesahkan Tata Gereja bagian Umum dan Khusus, yaitu 

Pranatan   Pasamoean   yang   telah   diterjemahkan    dalam 

Bahasa    Indonesia
21    

serta    mengambil    ketentuan bahwa 

permohonan badan hukum kepada pemerintah dilakukan 

secara kolektif sebagai suatu badan hukum.
22

 

Dalam perjalanan waktu Tata Gereja hasil 

persidangan tahun 1964 menjadi pergumulan dalam beberapa 

kali sidang hingga pada tahun 1975 diputuskan mengangkat 

Panitia Revisi Tata Gereja.
23 

Pergumulan Revisi Tata  Gereja 

berlangsung terus menerus dari persidangan ke persidangan 

berikutnya.  Hasil  pergumulan  tersebut  menghasilkan   Tata 

 

 
20 

Ibid, 416 
21 

Pada tahun ini juga GKD memutuskan menyetujui  

digunakannya bahasa Indonesia dalam ibadah. Dengan keluarnya 

keputusan ini bukan berarti bahsa Jawa disihkan, bahasa Jawa tetap masih 

dipakai dalam kebaktian, Pemahaman Alkitab dan percakapan sehari-hari. 
22 

S.H Soekotjo, Sejarah GKJ Jilid II, 235 
23 

Sinode GKJ, Akta Sinode GKJ XIV  artikel 51, (tahun 1975), 
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Gereja hasil persidangan sinode XVII tahun 1984.
24 

Tata 

Gereja GKJ mengalami perubahan lagi pada tahun 1998
25

, 

dengan nama Tata Gereja dan Tata Laksana tahun 2005
26

,  

dan terakhir Tata Gereja dan Tata Laksana tahun 2015. 

Pada sisi lain ajaran yang dipakai oleh GKJ sejak 

tahun 1931 juga mengalami perubahan-perubahan. Pada 

sidang sinode pertama tahun 1931 telah disepakati ajaran 

yang dipergunakan adalah Katekismus Heildeberg 

sebagaimana tertuanag dalam kata sinode pertama: 

Ingkang sami kekempalan sami roedjoek sedaja, 

menawi soeraosipun Kitab Soetji kadamel 

wewaton lan dedasaring panoenggilipoen 

Pasamoewan Christen. Semanten oegi 

panoenggilaning pakempalan katah ingkang 

mestani kirang perloe Synode mratelakken 

mekaten kemawon. Poenika amargi senadjan 

tijang Christen sami nampeni Kitab Soetji, 

semanten oegi panoenggilanipoen oetawi 

piwoelangipoen boten mesti sami, sarana sami 

tijang toegelan. Mila Synode dipoen-atoeri 

apratela, bilih panampinipoen dateng ing 

Piwoelang Agami Christen Heidelbergsche 

Catechismus). Pakempalan inggih sami 

roedjoek, temah apratela bilih ingkang kadamel 

wewaton lan dasaring panoenggilipoen 

Pasamoewan   Christen   poenika   soeraosipoen 
 
 

24 
Sinode GKJ, Akta Sinode GKJ XVI, (tahun 1984), Artikel 38 

25 
Sinode GKJ, Akta Sinode GKJ XXII, (tahun 1998), Artikel 17 

26 
Sinode GKJ, Akta Sinode Non-Reguler, (tahun 2005), Artikel 16 
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Kitab Soetji, inggih mitoeroet katrangan, 

ingkang kamot ing Piwoelang Agami Christen 

waoe.
27

 

Meski Katekismus Heidelberg merupakan ajaran yang 

mutlak harus dipakai dan diberlakukan oleh  GKD, 

katekismus Heidelberg perlu menyelaraskan pengajaran 

agama dengan keadaan yang terdapat di Indonesia pada 

umumnya dan suku Jawa pada khususnya. Itulah sebabnya 

dalam persidangan Sinode tahun 1964 diputuskan isi 

Katekismus Heidelberg ditinjau ulang. Peninjauan ulang atas 

Katekismus Heidelberg tersebut diserahkan kepada Tim   dan 

hasilnya dilaporkan dalam persidangan Sinode selanjutnya. 
28

 

Setelah melalui proses panjang
29 

pada tahun 1996 dalam 

sidang  Sinode  terbatas  diputuskan  memberlakukan  Pokok- 

 

 

 
27 

Kawontenanipoen SYNODE ingkang sapisan Ing Pasamoewan 

Gereformeerd Djawi-Tengah, Wonten ing Keboemen kala 17, 18 Februari 

1931 
28 

Sinode GKJ, Akta Sidang Sinode Artikel 87, (tahun 1964), 
29  

Persidangan  Sinode  tahun  1984  diputuskan  salah  satu  buku 

katekisasi yang dapat digunakan adalah “Kawula Pitados” yang dibuat 

oleh Dr. Harun Hadiwijono. Di samping itu juga persidangan tahun 1984 

memutuskan untuk membentuk Tim Penyusunan Formulir pokok-pokok 

ajaran gereja. Hasil dari pergumulan dari persidangan ke persidangan 

sinode selanjutya, pada tahun 1992 diselenggarakan sidang kontrakta 

untuik membahsan Pokok-pokok Ajaran GKJ dengan keputusan antara 

lain katekismus heidelberg tetap menjadi acuan bagi pelayanan para 

pejabat gerejawi di lingkungan GKJ (lihat artikel 6 akta sidang kontrakta 

tahun 1992). 
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pokok Ajaran GKJ sekaligus menjadi materi Katekisasi 

GKJ.
30

 

GKJ melanjutkan pilihan untuk berjalan pada jalur 

tradisi reformasi gerejawi Abad 16. Walaupun Katekhismus 

Heidelberg telah diganti oleh PPA (Pokok-pokok Ajaran) 

GKJ 1996, namun inti ajaran Katekhismus Heidelberg tetap 

dipelihara dalam PPA GKJ, yaitu bahwa keselamatan  

manusia itu hanya karena anugerah Allah (sola gratia), 

melalui Kristus saja (solo Christo), yang diterima hanya 

melalui iman (sola fide), sumber ajaran gereja hanyalah   dari 

Alkitab (sola scriptura).
31

 

Pokok-pokok Ajaran GKJ ini memiliki kelebihan dan 

kekurangan. Kelebihannya ialah Pokok-pokok Ajaran GKJ 

tahun 1996 ini telah memenuhi kebutuhan masa kini GKJ, 

artinya dapat menjawab tantangan konkret dari konteksnya. 

Pada sisi yang lain Pokok-pokok Ajaran GKJ dianggap 

penyajiannya menggunakan bahasa akademis sehingga cocok 

untuk kaum cendekiawan dan sukar dipahami oleh orang- 

orang yang berpendidikan sederhana.
32 

Oleh karena 

banyaknya  masukan  dan  usulan  agar  Pokok-pokok Ajaran 

 
 

 

 
1996) 

30 
Sidang Sinode, Akta Sidang Sinode Terbatas Artikel 25, (tahun 

 
31

Sinode GKJ,  Pokok-pokok Ajaran GKJ , (Salatiga, 2005), 2 
32 

S.H. Soekotjo, Sejarah GerejaKristen Jawa Jilid  2, 437 
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GKJ direvisi maka Deputat Keesaan Sinode XXII GKJ 

membentuk Tim Revisi Pokok-pokok Ajaran GKJ. Selama 5 

(lima) tahun Tim bekerja dan pada tahun 2005 pada 

persidangan Sinode non-Reguler hasil revisi tersebut 

ditetapkan dan diberlakukan.
33 

Pokok-pokok Ajaran edisi 

tahun 2005 ini diberlakukan sampai sekarang. 

Pemahaman tentang Gereja sejak GKJ memiliki Tata 

Gereja sendiri mengalami perubahan dan perkembangan. 

Pemahaman tentang Gereja tersebut dapat dilihat dari Tata 

Gereja dan Pokok-pokok Ajaran Gereja. Dalam Tata Gereja 

tahun 1964 pemahaman tentang Gereja bahwa gereja 

menampakkan dirinya sebagai Tubuh Kristus yang lengkap 

baik disuatu tempat, maupun – sebagai kesatuan yang 

meliputi semua orang percaya – diseluruh muka bumi. 

Walaupun beraneka warna coraknya karena disebabkan 

faktor-faktor geografis, sosiologis, kulturil dan psikologis, 

namun demikian hakekat Gereja adalah satu adanya. Gereja 

yang dibentuk oleh Tuhan itu bukan untuk keselamatan jiwa 

orang percaya saja, akan tetapi dipanggil diperlengkapi dan 

didjadikan alat dan pembantu Tuhan Yesus didalam 

karyaNya mendatangkan Kerajaan Allah didunia, yaitu untuk 

membawa dunia pada pengakuan bahwa Allah adalah Raja 

 
33 

Sinode GKJ, Akta Sinode non-Reguler, ( tahun 2005), Artikel 7 



Eklesiologi Gereja Kristen Jawa 235 
 

 

 

 
 

yang hukum-hukumnya wajib ditaati disegala bidang hidup 

dan dengan demikian Nama Allah dipermuliakan.
34

 

Tata Gereja tahun 1984 Gereja dipahami sebagai 

persekutuan orang-orang percaya dengan Tuhan Yesus 

Kristus, yang sejak awal dunia hingga pada akhir jaman oleh 

Tuhan Yesus Kristus dengan perantara Roh dan FirmanNya 

telah dikumpulkan dari segenap umat manusia,  dilindungi 

dan dipelihara, serta diperintahNya. Gereja digambarkan 

sebagai tubuh dan Kristus sebagai kepalaNya. Gereja 

dikuduskan dan dijadikan milikNya serta diperintah untuk 

pergi  ke  dalam  dunia  memberitakan  kasih  Tuhan     Yesus 

Kristus.
35

 

Tata Gereja tahun 1998 Gereja adalah suatu kehidupan 

bersama religius yang berpusat pada penyelamatan Allah di 

dalam Tuhan Yesus Kristus. Kehidupan bersama itu dibentuk 

oleh orang-orang yang atas pertolongan Roh Kudus  

menerima dengan percaya terhadap penyelamatan Allah di 

dalam Tuhan Yesus Kristus. Pengertian demikian 

menunjukkan bahwa Gereja memiliki segi ilahi dan segi 

manusiawi. Segi ilahi Gereja adalah bahwa Gereja sebagai 

buah   penyelamatan   Allah;   oleh   karena  itu,   pemilik dan 

 

34 
Sinode GKJ, Lampiran II Akta Sidang Sinode  IX, 

(Salatiga1964), 88 
35 

Sinode GKJ, Tata Gereja, (Salatiga, 1984), 1 
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penguasa Gereja adalah Allah. Segi manusiawi Gereja adalah 

bahwa Gereja merupakan kehidupan bersama religius, yang 

diciptakan dan diselenggarakan oleh manusia. Dalam 

menjalani kehidupannya, Gereja harus menyatakan sikap 

percaya terhadap pekerjaan penyelamatan Allah, menghayati 

dan mengungkapkan hubungannya dengan Allah berdasarkan 

penyelamatan-Nya, serta melaksanakan fungsinya di dalam 

pekerjaan penyelamatan Allah, yaitu memberitakan 

penyelamatan Allah kepada mereka yang belum 

mendengarnya dan memelihara keselamatan orang yang telah 

diselamatkan.
36

 

Dalam Pokok-pokok Ajarannya, GKJ memahami 

Gereja adalah suatu kehidupan bersama religius yang 

berpusat pada Yesus Kristus, yang sekaligus merupakan buah 

pekerjaan penyelamatan Allah dan jawab manusia terhadap 

penyelamatan Allah, yang di dalamnya Roh Kudus bekerja 

dalam rangka pekerjaan  penyelamatan Allah.
37    

Pemahaman 

ini dijelaskan lebih lanjut bahwa Gereja sebagai buah 

pekerjaan penyelamatan Allah; berarti Allah mengasihi, 

mempedulikan dan memelihara gereja. Ia juga berkenan 

menerima segala sesuatu yang dipersembahkan   orang-orang 

 
36

Sinode GKJ, Tata Gereja, (Salatiga, 1998), 2 
37 

Sinode GKJ, Pokok-pokok Ajaran GKJ, (Salatiga, 2005) 

pertanyaan no 75 
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percaya kepada-Nya melalui kehidupan gereja. Gereja  

sebagai suatu kehidupan bersama religius yang dijalani oleh 

manusia untuk menjawab penyelamatan Allah; berarti gereja 

mempunyai watak-watak manusiawi dengan segala 

cederanya.
38 

Walaupun gereja memiliki cidera manusiawi 

tetapi     perlu     dipahami     bahwa     gereja     lahir   karena 

penyelamatan Allah sehingga berada dalam lingkup Kerajaan 

Allah. Itulah sebabnya GKJ merumuskan panggilan gereja 

adalah (1) bersaksi tentang penyelamatan Allah kepada 

mereka yang belum mendengarnya, (2) memelihara 

keselamatan orang-orang yang telah diselamatkan.
39 

Sebelum 

tugas panggilan gereja dirumuskan menjadi dua sebagaimana 

telah disebutkan di atas, sebelumnya GKJ merumuskan tugas 

panggilan gereja berisi Persekutuan, Kesaksian, Pelayanan.
40 

Pada prinsipnya rumusan panggilan gereja bagi GKJ -baik 

tritugas  atau  dwi  tugas-,  adalah  sama,  artinya  dalam   dwi 

tugas terdapat unsur untuk persekutuan, pelayanan, dan 

kesaksian. 

GKJ memahami bahwa gereja memiliki tugas bukan 

hanya untuk dirinya sendiri tetapi untuk kehidupan yang  

lebih  luas,   yakni  dunia.  Dalam  melaksanakan  tugas    dan 

 

38 
Pokok-pokok Ajarag GKJ pertanyaan no 76 

39 
Pokok-pokok Ajaran GKJ pertanyaan no 80 

40 
Sinode GKJ, Tata Gereja, (Salatiga, 1984), 2 
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fungsinya sebagai gereja, GKJ menyusun Tata Gereja yang di 

dalamnya diatur tentang hal-hal yang dipakai untuk acuan 

dalam melaksanakan tugas panggilannya. 

5.2.1 Organisasi dan Kepemimpinan 

Dalam mengelola gereja sebagai lembaga, GKJ 

menetapkan sistem yang dipakai dari waktu ke waktu 

mengalami beberapa kali perubahan. Pada awalnya GKJ 

memakai sistem Presbiterial Sinodal dimana ini Majelis 

gereja setempat memiliki kedaulatan tertinggi dengan 

kesadaran    adanya    ikatan    kebersamaan    dalam     wujud 

persidangan yang lebih tinggi yaitu klasis dan sinode.
41 

Ini 

mengandung maksud bahwa Klasis dan Sinode merupakan 

wadah kebersamaan gereja-gereja yang tergabung di 

dalamnya. Agar keputusan-keputusan dalam persidangan 

sinode dapat ditindaklanjuti maka dalam persidangan sinode 

tahun 1934 diputuskan: 

1. Ing saben Synode samangsa mitoeroet 

pamanggihing Synode wonten prakawis  

ingkang perloe dipoen tandangi ing wektoe- 

wektoe sadjawining Synode, Synode ladjeng 

netepaken wontenipoen Deputaat. 

2. Katahipoen Deputaat, mitoeroet poetoesaning 

Synode. 

3. Laminipoen tijang kadadosaken Deputaat 

mitoeroet    poetoesanipoen    Synode,   nanging 

 
41 

S.H Soekatja, Sejarah GerejaKristen Jawa Jilid  II, 417 
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apes-apesipoen wiwit saking kapilih lan 

katetepaken ngantos doemoegi wontenipoen 

Synode malih. 

4. Wonten ing Deputaat kedah andamel 

lapoeranipoen pandamelan ingkang 

kabebahaken dening Synode. 

5. Synode kedah soeka katrangan dateng sinten 

kemawon ingkang bade magepokan kalijan 

Deputaat, ingkang mratelakaken anggenipoen 

Synode anggenipoen matah Deputaat, katrangan 

poenika kedah dipoen tandani dening Voorzitter 

lan Secretarising Synode. 

6. Saben Deputaat kedah dipoen soekani serat- 

pijagem dening Synode ingkang mratelakaken 

anggenipoen kaangkat dados Deputaat lan 

bebahan ingkang kedah dipoen lampahi. 

7. Ing serat pijagem kedah dipoen seboetaken 

doemoegi bendjing poenapa anggenipoen 

ingkang katjepengan serat pijagem poenika 

dados Deputaat.
42

 

 
Oleh karena sinode dan klasis adalah sebuah 

persidangan maka, tugas-tugas yang harus ditindaklanjuti 

dilakukan oleh deputat yang dipilih dan diangkat dalam 

persidangan yang berlangsung. 

GKDTS terus berkembang dengan dinamika yang ada 

sampai pada tahun 1950 terjadilah sebuah keputusan adanya 

sinode Persatuan antara GKDTS dan GKDTU. Pada tahun 

 

42 
Sinode GKJ, “Serat Kekantjingan” dalam Akta Sinode, (tahun 

1934), 57 
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inilah terjadi perubahan –walau sangat kecill- Tata Gereja 

yang semula Presbiterial Sinodal dengan penekanan 

Presbiterial, namun pada tahun ini penekanan bergeser pada 

Sinodal.   Perubahan   ini   terjadi   karena   beberapa faktor
43

: 

Pertama, kondisi gereja-gereja setempat semakin melemah 

karena tidak ada pendampingan dari pendeta utusan zending 

yang menjadi sandaran. Kedua, adanya Regional  Akkoord 

dan Algemene Akkord antara GKDT dan GKN, dimana pihak 

GKN memerlukan satu lembaga perwakilan bagi GKDT 

untuk melakukan koordinasi maupun merundingkan masalah 

pembangunan dan pengembangan pelayanan. 

Pada tahun 1950an walau sistem pemerintahan gereja 

masih Presbiterial Sinodal namun yang menonjol Sinodal. 

Artinya, Sinode yang semula menjadi wadah bergeser 

menjadi suatu lembaga yang dapat mengambil kebijakan dan 

melakukan pengontorolan kepada gereja-gereja setempat. Hal 

ini mengandung konsekuensi bahwa peran deputat cukup 

besar untuk mengambil keputusan atas nama Sinode GKDT. 

Pada Sidang Sinode IX tahun 1964 di Salatiga, Ds. 

Probowinoto mengemukakan seluk beluk badan hukum yang 

tepat bagi GKD. Jika GKD hendak menjadi lembaga yang 

memiliki badan hukum sah hal-hal yang menjadi konsekuensi 

 
43 

S.H Soekatja, Sejarah Gereja Kristen Jawa Jilid II, 418 
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untuk dapatnya badan hukum harus diupayakan. Itulah 

sebabnya pada sidang Sinode IX diputuskan: Menerima dan 

mengesahkan Tata Gereja bagian Umum dan Khusus, yaitu 

Pranatan Pasamoean yang telah diterjemahkan dalam  

Bahasa Indonesia
44 

serta mengambil ketentuan bahwa 

permohonan badan hukum kepada pemerintah dilakukan 

secara kolektif sebagai suatu badan hukum.
45

 

Sistem Pemerintahan Gereja yang dipakai dalam 

periode ini masih tetap sistem Pemerintahan Presbiterial 

Sinodal
46

, gereja setempat tetap memiliki kedaulatan   penuh, 

namun peranan sinode semakin menguat. Hal ini dibuktikan 

dari adanya Sinode Wilayah dan Sinode Paripurna, dimana 

keputusan Sidang Sinode Paripurna mengikat keputusan 

persidangan yang lebih sempit. Dalam sistem pemerintahan 

ini Sinodal lebih dominan dan bahkan Deputat Sinode 

memiliki peranan yang sangat kuat. Deputat dibenarkan  

untuk   menginterpretasikan   keputusan   persidangan  sinode 

sekaligus dibenarkan mengambil prakarsa.
47

 

 

 
44 

Pada tahun ini juga GKD memutuskan menyetujui  

digunakannya bahasa Indonesia dalam ibadah. Dengan keluarnya 

keputusan ini bukan berarti bahsa Jawa disihkan, bahasa Jawa tetap masih 

dipakai dalam kebaktian, Pemahaman Alkitab dan percakapan sehari-hari. 
45 

Soekotjo, Sejarah Gereja Kristen Jawa Jilid II, 235 
46 

Sinode GKJ, Tata Gereja, (Salatiga, 1964), 3 
47 

S.H. Soekatja, Sejarah Gereja Kristen Jawa Jilid 2, 420 
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Selanjutnya dalam perjalanan waktu GKJ mulai tahun 

1984 telah melakukan revisi Tata Gereja dengan sistem 

pemerintahan gereja adalah Presbiterial Sinodal tekanan 

dititikberatkan pada kedaulatan penuh Majelis gereja 

setempat. Pada tahun 1998 Tata Gereja tahun 1984 kembali 

direvisi dengan menggunakan sistem pemerintahan 

Presbiterial. Sistem Presbiterial yang berciri pokok: (1). 

Gereja adalah Gereja Allah yang memiliki kedaulatannya 

sendiri, yang dipimpin oleh Majelis Gereja yang terdiri atas 

Tua-tua, Pendeta, dan Diaken. (2). Setiap Gereja  

mengikatkan diri dengan Gereja-gereja lain yang sama 

pengakuan    iman,    ajaran,    dan    tata    Gerejanya,     yang 

diwujudkan dalam persidangan Klasis dan Sinode serta 

Visitasi.
48

 

Pada tahun 2005 Tata Gereja GKJ direvisi dengan 

nama Tata Gereja dan Tata Laksana. Dalam periode ini  

sistem pemerintahan GKJ adalah sistem Presbiterial yang 

memiliki dua ciri pokok yang dapat dipisahkan satu dengan 

yang lainnya, yaitu: (1) Setiap GKJ adalah Gereja Allah yang 

mandiri yaitu Gereja yang memiliki kewenangan dan mampu 

mengatur diri sendiri, mengembangkan diri sendiri, dan 

membiayai  diri  sendiri  yang  dipimpin  oleh  Majelis Gereja 

 
48 

Sinode GKJ, Tata Gereja GKJ, (Salatiga, 1984), 2 
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yang terdiri atas Penatua  (Presbyteros), Pendeta dan  Diaken. 

(2) Setiap GKJ wajib berjalan bersama (syn-hodos = sinode) 

dan mengikatkan diri dengan Gereja-gereja Kristen Jawa lain 

yang diwujudkan dalam: (a) Persidangan baik Persidangan 

Klasis maupun Persidangan Sinode untuk membicarakan 

persoalan-persoalan yang menjadi kebutuhan bersama atau 

membantu menyelesaikan persoalan setiap GKJ atau setiap 

Klasis yang tidak dapat mengatasinya sendiri; (b) Visitasi 

yaitu perkunjungan gerejawi baik oleh Visitator Klasis 

maupun Visitator Sinode untuk saling mengingatkan dan 

menguatkan agar gereja, klasis, dan sinode senantiasa 

melaksanakan tanggung jawabnya, baik dalam pemberitaan 

penyelamatan Allah, pemeliharaan keselamatan, penataan 

organisasi, maupun keuangan dan harta bendanya. Dalam 

mewujudkan kemandiriannya setiap GKJ wajib 

mengembangkan kebersamaan dengan GKJ lain secara 

klasikal dan sinodal, sebaliknya dalam kebersamaan  klasikal 

dan sinodal wajib mengembangkan kemandirian setiap  

GKJ.
49 

Pada satu sisi sistem Presbiterial ini memberikan 

kesempatan setiap Majelis sebuah GKJ untuk 

mengembangkan kemandirian dalam pengelolaan  gerejanya. 

 
 

49 
Sinode GKJ, Tata Gereja dan Tata Laksana GKJ, (Salatiga, 

2005), 4 
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Pada sisi yang lain, segala hal yang dikembangkan oleh 

Majelis sebuah GKJ harus didasarkan pada kebersamaan 

dengan GKJ lain dalam aras klasis maupun sinode. 

Sebuah GKJ dalam melaksanakan tugas panggilan  

dan pengorganisasian gereja dipimpin oleh Majelis yang 

terdiri dari Penatua, Pendeta, dan Diaken. Majelis menjadi 

penanggungjawab segala kegiatan baik di  bidang 

Pemberitaan penyelamatan Allah, Pemeliharaan Iman, 

maupun organisasi Gereja. Mejelis Gereja memiliki 

kewenangan tertinggi dalam kehidupan sebuah gereja. Hal ini 

tercermin dalam sebuah aturan yang mengatakan bahwa 

keputusan Sidang Majelis Gereja dan Sidang Majelis   Gereja 

Terbuka wajib diterima oleh warga Gereja dari GKJ yang 

bersangkutan.
50

 

Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Majelis sebuah 

GKJ bertanggung jawab atas kehidupan perilaku warga 

jemaat termasuk di dalamnya melaksanakan pamerdi. 

Pamerdi adalah tindakan Gereja untuk membatasi hak-hak 

Warga Gereja sebagai bentuk pemeliharaan iman kepada 

Warga Gereja yang jatuh ke dalam dosa. Tujuan dari pamerdi 

adalah: (a) Agar orang yang jatuh ke dalam dosa bertobat, 

sehingga keselamatannya terpelihara; (b) Sebagai  peringatan 

 
50 

Ibid., 11 
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dan pendidikan bagi semua Warga Gereja; (c) Agar kesucian 

Gereja anugerah Tuhan tetap terjaga demi kemuliaan Tuhan 

Yesus, Raja Gereja.
51 

Pamerdi dilaksanakan oleh Majelis. 

Apabila Majelis sudah melakukan pamerdi dan warga yang 

dipamerdi tidak menunjukkan tanda-tanda pertobatan maka 

Majelis  akan  melakukan  pengucilan  kepada  warga     yang 

bersangkutan. Pengucilan terhadap warga dilakukan secara 

bertahap. 

Tahap-tahap pengucilan terhadap warga yang dikenai 

pamerdi sebagai berikut: Warga Gereja yang dikenai pamerdi 

tetapi tetap mengeraskan hati, perlu dikucilkan. Pengucilan  

itu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 

(1) Warga Gereja yang dikenai pamerdi, yang sudah 

empat kali berturut-turut tidak diperkenankan ikut 

sakramen perjamuan. setelah digembalakan secara 

intensif namun tetap tidak mau bertaubat. Majelis 

memberitakan tentang ketegartengkukan itu kepada 

seluruh Warga  Gereja  dengan  tanpa  menyebut 

nama agar seluruh Warga Gereja ikut omendoakan 

pertobatannya.  Pewartaan  itu  disampaikan  pada 

hari Minggu. (2) Apabila selama satu bukan Warga 

yang bersangkutan tidak menunjukkan tanda-tanda 

pertobatan. Majelis Gereja memberitakan kepada 

seluruh Warga Gereja dengan menyebut nama. agar 

Warga Gereja yang lain ikut  memperingatkannya 

alas dasar kasih. (3) Apabila selama satu bulan 

Warga    yang   bersangkutan   tidak   menunjukkan 
 

51 
Sinode GKJ, Tata Gereja GKJ,(Salatiga, 1998), 33 
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tanda-tanda pertopatan, Majelis Gereja 

memberitahukan rencana pengucilan kepada Gereja 

tetangga. sebab masalah pengucilan merupakan hal 

yang serius dalam rangka pemeliharaan iman 

'Warga Gereja. (4) Bersamaan dengan 

pemberitahuan kepada Gereja tetangga itu. Majelis 

Gereja menyampaikan permohonan kepada Klasis 

agar memberi pertimbangan dalam, rencana 

pengucian itu, supaya keputusan pengucilan 

sungguh-sungguh berdasarkan kasih dan kesucian 

Gereja anugerah Tuhan, bukan terjatuh pada 

penghakiman akhir. (5) Menanggapi permohonan 

tersebut. Klasis mengutus Deputat atau Visitator 

untuk meniadakan perkunjungan kepada Gereja 

yang bersangkutan. (6) Apabila Klasis menyetujui 

pengucilan itu, memberitakannya kepada Warga 

Gereja dalam kebaktian Minggu dua Minggu 

berturut-turut tentang rencana pengucilan yang 

dimaksud. (7) Apabila tidak ada keberatan sah yang 

disampaikan kepada Majelis. pengucilan dilakukan 

di dalam kebaktian Minggu dengan menggunakan 

pertelaan yang ditetapkan oleh Sinode. (8) 

Seseorang yang telah dikucilkan tetap perlu 

didoakan dan dimotivasi agar bertobat.
52

 

 
Parameter pertobatan tidak dijelaskan dalam aturan ini 

sehingga penentu kebijakan terkait dengan pamerdi dan 

pengucilan menjadi hak dari Majelis dan Klasis. Ini 

meunjukkan bahwa Klasis bukan lagi sebuah kebersamaan 

tetapi  dapat  melegitimasi  tentang  pamerdi  dan  pengucilan 

 
52 

Ibid., 33-34 
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kepada warga yang bersangkutan. Pamerdi bukan saja 

diberlakukan untuk warga gereja melainkan dapat terjadi 

terhadap anggota Majelis dan terhadap Gereja. Pamerdi 

terhadap Gereja akan dilakukan oleh persidangan Sinode.
53 

Sinode GKJ adalah ikatan seluruh GKJ
54 

dalam prakteknya 

bukan hanya sebuah ikatan kebersamaan tetapi dalam 

persidangannya memiliki wewenang untuk melakukan 

pamerdi     dan     pengucilan     terhadap     sebuah      gereja. 

Sebagaimana yang dipahami dalam Tata Tata Gereja  dan 

Tata Laksana GKJ 2005 dengan jelas mengatur tentang 

pamerdi. Rumusan pamerdi dalam Tata Gereja dan Tata 

Laksana GKJ 2005 dipahami sebagai tindakan Gereja 

berdasarkan kasih sebagai bentuk pemeliharaan iman kepada 

warga Gereja atau pejabat Gerejawi yang jatuh ke  dalam 

dosa, atau paham pengajarannya bertentangan dengan Firman 

Tuhan.  Hal  tersebut  dapat  mendatangkan  batu  sandungan, 

baik bagi sesama warga Gereja maupun masyarakat umum. 

Pamerdi dilaksanakan dengan cara membatasi hak-haknya.
55

 

Pamerdi dilakukan terhadap warga Baptis Anak, 

Warga  Dewasa,   Pejabat  Gerejawi,  dan   Gereja.
56   

Konsep 

 
53 

Ibid., 36-37 
54 

Ibid., 3 
55 

Sinode GKJ, Tata Gereja dan Tata Laksana GKJ, 106 
56 

Ibid.,107 



248 “Orang Samaria yang Murah Hati” Sebagai Eklesiologi GKJ Dagen-Palur 
 

 

 

 
 

pamerdi disebutkan sebagai tindakan Gereja, hal ini 

mengandung maksud bahwa pamerdi akan dilakukan oleh 

Gereja yang dipimpin oleh Majelis gereja. Hal ini akan 

menimbulkan kerancuan jika diperhadapkan pada pamerdi 

terhadap Gereja. Sebagaimana dalam akta sidang Sinode 

XXV tahun 2009 tentang sikap terhadap tindakan GKJ Dagen 

Palur dalam kaitannya dengan masalah GKJ Taman Asri, 

diputuskan sebagai berikut: 

1. Menerima Keputusan Sidang Istimewa Klasis 

Sragen tanggal 28 Agustus 2009 yang menetapkan 

penanggalan Pdt Em. Drs Is Subari, dengan 

demikian Drs. Is Subari tidak berhak lagi 

melayankan sakramen dan pelayanan kependetaan 

lainnya. 

2. Tidak mengakui keberadaan kelompok yang 

menamakan diri sebagai jemaat Taman Murni dan 

majelis termasuk Drs. Is Subari yang diteguhkan 

oleh GKJ Dagen Palur. 

3. Menugasi Bapelsin mendorong Majelis GKJ 

Dagen Palur untuk membatalkan keputusan 

penerimaan dan peneguhan jabatan gerejawi GKJ 

Dagen Palur jemaat Taman Murni. 

4. Menugasi Bapelsin menggembalakan jemaat 

GKJ Dagen Palur secara khusus Pdt. Novembri 

Choeldahono, MA. dan kelompok Jemaat yang 

menamakan diri jemaat Taman Murni GKJ Dagen 

Palur.
57

 

 

 

57 
Sinode GKJ, Akta Sidang Sinode XXV , (Salatiga, 2009), 51 
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Pamerdi merupakan salah satu bentuk upaya gereja 

melaksanakan penggembalaan warga Gereja.
58 

Dengan kata 

lain, keputusan sidang Sinode XXV 2009 melaksanakan 

pamerdi kepada Jemaat GKJ Dagen Palur secara khusus  Pdt. 

Novembri Choeldahaono, MA dan kelompok Jemaat yang 

menamakan diri jemaat Taman Murni GKJ Dagen Palur 

merupakan tugas gereja bukan tugas sinode. Apabila pamerdi 

dipahami sebagai salah satu bentuk penggembalaan hal ini 

mengandung maksud Jemaat GKJ Dagen Palur secara khusus 

Pdt. Novembri Choeldahono dan Jemaat Taman Murni 

dibatasi hak-haknya. 

Keputusan Sidang Sinode XXV tahun 2009 tentang 

penggembalaan terhadap jemaat GKJ Dagen Palur secara 

khusus Pdt. Novembri Choeldahono dan kelompok Jemaat 

Taman Murni GKJ Dagen Palur ditindaklanjuti dalam Sidang 

Sinode XXVI dengan keputusan: 

Menugasi Bapelsin XXVI GKJ bersama Bapelklas 

Sala dalam semangat rekonsiliasi untuk bersama- 

sama melanjutkan proses dialog dengan GKJ 

Dagen Palur dan Pdt. Novembri Choeldahono, 

S.Th, MA untuk mencari solusi bagi   penyelesaian 

masalah GKJ Tamanasri.
59

 

 

 

 
58 

Sinode GKJ, Tata Gereja dan Tata Laksana, 20 
59 

Sinode GKJ, Akta Sidang XXVI, (Salatiga, 2012), 23 
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Penggembalaan kepada Gereja dalam kurun waktu 

selanjutnya masih terjadi yakni penggembalaan kepada GKJ 

Tunjungseto. Hal ini dapat dengan jelas dapat dilihat dalam 

akta Sidang Sinode GKJ XXVI tentang penyelesaian masalah 

GKJ Tunjungseto perihal status kependetaan Sdr. Iman 

Setiadi dan eksistensi GKJ Tunjungseto. 

1. Menerima Akta Sidang LXXXVI Klasis 

Kebumen artikel 25.2 tahun 2010 tentang tidak 

diakuinya jabatan kependetaan sdr. Iman 

Setiadi, S. Si dan karya-karya pelayanan 

“kependetaannya” 

2. Menugasi Bapelsin XXVI GKJ dengan 

semangat rekonsiliasi untuk memberi teguran 

kepada Pdt.Novembri Choeldahono, S. Th, MA 

dalam proses peneguhan Pendeta atas diri Sdr. 

Iman Setiadi, S.Si 

3. Menugasi Bapelsin XXVI GKJ  bersama 

dengan Bapelklas Kebumen untuk 

menggembalakan GKJ Tunjungseto.
60

 

 

Sinode yang diwakili oleh Badan Pelaksana Sinode 

bertugas untuk melaksanakan keputusan sidang sinode dalam 

hal pamerdi terhadap sebuah GKJ. 

 

5.2.2 Ibadah dan Tata Ibadah 

Alkitab dijadikan sumber ajaran yang benar.  

Meskipun memiliki Pokok-pokok Ajaran dan Tata Gereja, 

tetapi GKJ menempatkan Alkitab memiliki otoritas  tertinggi. 

60 
Ibid., 24 
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Sebagaimana dijelaskan dalam Tata Gereja bahwa GKJ 

menggunakan tiga tolok ukur berjenjang. Tolok ukur yang 

tertinggi adalah Alkitab yang secara mutlak menentukan 

kebenaran tolok ukur  yang lain.
61  

Alkitab adalah   kumpulan 

tulisan yang diyakini oleh gereja dan orang-orang percaya 

sebagai Firman Allah, yang terdiri dari 66 kitab dan terbagi 

dalam dua bagian yaitu Perjanjian Lama (39 kitab) dan 

Perjanjian    Baru    (27    kitab).
62    

Pengelompokan  tersebut 

didasarkan pada jalannya peristiwa penyelamatan Allah atas 

manusia, sebagaimana dapat dimengerti dari penalaran bahwa 

(1) Sejarah penyelamatan Allah atas manusia teranyam dalam 

sejarah manusia itu sendiri, yang terbagi dalam zaman 

Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. (2) Perjanjian Lama 

berisikan firman Allah yang berhubungan dengan janji dan 

karya penyelamatan Allah kepada manusia sebagaimana 

teranyam dalam peristiwa bangsa Israel sampai dengan 

pemenuhan janji dan karya Allah itu melalui kedatangan 

Tuhan Yesus Kristus. Sedangkan Perjanjian Baru berisikan 

firman Allah yang berhubungan dengan peristiwa 

penyelamatan Allah sebagaimana teranyam dalam sejarah 

Israel dan semua bangsa di dunia dengan pemenuhan janji 

 
61 

Sinode GKJ, Tata Gereja dan Tata Laksana, 4 
62 

Sinode GKJ, Pokok-pokok Ajaran GKJ pertanyaan ke 6 
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Allah sejak kedatangan Tuhan Yesus Kristus sampai 

tercapainya pemenuhan keselamatan yang sempurna. (3) 

Firman Allah di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru 

tersebut keduanya berhubungan dengan karya penyelamatan 

Allah yang satu dan sama, dan di dalam sejarah  

penyelamatan Allah yang satu dan sama pula. Oleh karena itu 

Alkitab yang terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru 

pada  dasarnya  merupakan  satu  bagian  yang  utuh  dan  tak 

terpisahkan, serta bersifat saling menjelaskan.
63 

Jadi  menurut 

GKJ, Alkitab memiliki kewibawaan yang mutlak, yaitu 

sebagai satu-satunya sumber yang benar bagi orang percaya 

untuk mengetahui segala sesuatu yang berhubungan dengan 

penyelamatan Allah atas manusia, serta menjadi dasar dan 

pedoman  sikap  bagi  orang-orang  percaya  dalam menjalani 

hidupnya di tengah-tengah dunia dengan berbagai 

tantangannya.
64

 

Sebagai suatu kehidupan bersama religius dalam 

lingkup penyelamatan Allah GKJ melaksanakan panggilan 

pelayanan pemeliharaan keselamatan. Bentuk-bentuk 

pemeliharaan keselamatan antara lain: kebaktian
65

, sakramen, 

 
63 

Ibid., pertanyaan ke 12 
64 

Ibid., pertanyaan ke 18 
65 

Istilah yang dipakai dalam Pokok-pokok Ajaran GKJ ibadah. 

Yang dimaksud ibadah di sini adalah ibadah jemaat. Ibadah jemaat adalah 
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pengakuan percaya, katekisasi, peneguhan nikah dan 

pemberkatan perkawinan, perkunjungan, pembinaan warga, 

pelayanan sosial ekonomi, pamerdi, dan pelayanan 

pertobatan.
66 

Kebaktian dan sakramen menurut GKJ sebagai 

sarana pemeliharaan iman yang tetap dan utama.
67

 

Kebaktian adalah cara orang-orang percaya bersama- 

sama mengungkapkan dan menikmati hubungannya dengan 

Allah  dan  sesama   berdasarkan   penyelamatan   yang  telah 

mereka alami yang dilaksanakan di suatu tempat tertentu 

dengan menggunakan tata ibadah
68 

yang ditetapkan oleh 

sinode.
69 

Yang terjadi di dalam ibadah jemaat adalah 

pertemuan dialogis antara jemaat dan Allah. Oleh karena itu 

unsur-unsur dasarnya ialah: dari pihak jemaat berisi doa, 

pujian, pengakuan dosa dan permohonan ampun, 

persembahan  serta  pengakuan  iman,  sedangkan  dari  pihak 

 

 

 

 

 

cara orang-orang percaya bersama-sama mengungkapkan dan menghayati 

hubungan dengan Allah, berdasarkan penyelamatan yang telah mereka 

alami. (Pokok-pokok Ajaran GKJ pertanyaan 117) 
66 

Sinode GKJ, Tata Gereja dan Tata Laksana, 20 
67 

Sinode GKJ, Pokok-pokok Ajaran GKJ pertanyaan 116 
68 

Kadangkala GKJ  menggunakan istilah tata ibadah,   kadangkala 

menggunakan istilah litugi. (bandk. Pasal 1 Tata Gereja dan  Pasal 41  

Tata Laksana GKJ edisi 2005) 
69 

Sinode GKJ, Tata Gereja dan Tata Laksana, 5 
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Allah berisi hukum Tuhan, pengampunan dosa, Firman dan 

berkat.
70

 

Adapun nyanyian yang digunakan dalam ibadah 

adalah nyanyian gerejawi yang berlaku di Sinode GKJ. 

Liturgi dan nyanyian dapat menggunakan variasi ketika 

penyelenggaraan kebaktian hari Raya Gerejawi dan 

kebaktian-kebaktian khusus lainnya.
71 

Dalam Tata Gereja 

edisi   tahun   2015   diberlakukan   mulai   tahun   2016, Tata 

ibadah/liturgi kebaktian yang dipergunakan dalam 

ibadah/kebaktian diserahkan kepada kebijakan Majelis Gereja 

dengan tetap memperhatikan unsur-unsur liturgi yang  

terdapat dalam Liturgi GKJ.
72 

Unsur-unsur         dalam 

liturgi kebaktian adalah adiutorium/votum, salam, puji- 

pujian, penyampaian hukum Allah, penyesalan dosa, doa, 

berita    anugerah,    petunjuk    hidup    baru,    persembahan, 

 
70 

Sinode GKJ, Pokok-pokok Ajaran GKJ, pertanyaan ke 117 dan 
118 

71    
Kebaktian    hari    Raya    Gerejawi    adalah    kebaktian yang 

diselenggarakan pada hari-hari raya gerejawi yaitu Natal, Jumat Agung, 

Paskah, Kenaikan Tuhan Yesus dan Pentakosta. Sedangkan kebaktian- 

kebaktian khusus adalah kebaktian yang diselenggarakan berdasarkan 

kebutuhan dalam rangka kehidupan bergereja dan bernegara antara lain 

kebaktian pernikahan, kebaktian pemakaman dan penghiburan, kebaktian 

penahbisan/peneguhan pendera, kebaktian ucapan syukur, kebaktian hari 

besar Nasional, dan kebaktian khusus lainnya yang diselenggarakan 

dengan tetap memperhatikan hakikat kebaktian. (Tata Lakasana GKJ edisi 

2005, Pasal 41) 
72

Sinode GKJ, Akta Sidang Sinode Istimewa, (Salatiga, 2015), 79 
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pelayanan Firman Allah, pengakuan iman, dan penyampaian 

berkat.
73

 

Sakramen adalah alat pelayanan yang dikhususkan di 

dalam pekerjaan penyelamatan Allah, yaitu sebagai  

penyataan dan pemeliharaan iman. GKJ mengakui ada dua 

sakramen yaitu Baptis dan Perjamuan. Baptis dapat diberikan 

kepada setiap orang yang mau menerima anugerah 

keselamatan dari Allah. Dalam kehidupan GKJ baptis dapat 

dilayankan kepada orang dewasa dan anak-anak. Anak-anak 

keluarga kristen wajib dibaptis, sebab mereka juga 

mempunyai tempat di dalam perjanjian keselamatan bersama- 

sama dengan orang tua mereka. Atas didikan orang tua 

mereka, pada saat dewasa anak-anak itu wajib menyatakan 

pengakuan percaya (sidi).
74

 

Secara harafiah kata baptis berasal dari kata 

“baptisma” dalam bahasa Yunani berarti penyelaman. 

Penyelaman itu hanya bentuk, bukan unsur dasariah. Unsur 

dasariahnya ialah air, yang melambangkan pembasuhan 

manusia dari dosanya oleh darah Kristus. Oleh karena itu, 

pembaptisan dapat dilaksanakan dengan cara orang 

diselamkan  ke  dalam  air  atau  diperciki  air.  Yang penting, 

 
73 

Sinode GKJ, Tata Gereja dan Tata Laksana, 93 
74 

Pokok-pokok Ajaran GKJ, Pertanyaan 128-132 
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sakramen baptis dilaksanakan dengan khidmat, takut dan 

hormat (bahasa Jawa: ajrih lan pakering). GKJ melaksanakan 

dengan cara dipercik.
75 

Sakramen Baptis adalah tanda 

penyelamatan Allah dan alat pemeliharaan iman dengan air 

sebagai unsur dasariahnya. Sebagai alat untuk memelihara 

iman,   Sakramen   Baptis   menunjukkan:   (1)   dengan    air, 

Sakramen Baptis menunjukkan pembasuhan manusia dari 

dosanya oleh darah Kristus; (2) dengan pembasuhan itu, 

Sakramen Baptis menunjukkan pengampunan dosa; (3) 

dengan pengampunan dosa, Sakramen Baptis menunjukkan 

pembenaran atas manusia oleh Allah; (4) dengan ketiga hal 

tersebut, Sakramen Baptis menunjukkan kelahiran baru 

manusia dari hidup lama yang dijalaninya di bawah kuasa 

dosa, ke hidup baru yang dijalaninya di bawah kuasa Roh 

Kudus.
76

 

Selain sakramen Baptis terdapat Sakramen  

Perjamuan. Sakramen perjamuan juga merupakan sarana 

pemeliharaan iman. Sakramen Perjamuan didasarkan pada 

perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Dalam 

perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah- 

mecahkannya  dan  memberikannya  kepada  para  murid dan 

 
75 

Pokok-pokok Ajaran GKJ, Pertanyaan 133 
76 

Sinode GKJ, Pertelaan Gereja Kristen Jawa, (Salatiga: Sinode 

GKJ, 2005), 3 
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berkata: Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, 

perbuatlah ini menjadi peringatan akan Aku. Demikian juga 

dilakukanNya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata: 

“Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahKu yang 

ditumpahkan bagi kamu” (Lukas 22:19-20). 

Sebagai sarana pemeliharaan iman, Sakramen 

Perjamuan mengandung maksud: (1) Roti dan  anggur  

sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus  menunjuk 

dan mengintakan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan 

Yesus adalah dasar penyelematan bagi manusia; (2)  

Sakramen Perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa 

orang-orang percaya merupakan keluarga Allah; (3) 

Sakramen Perjamuan menunjuk dan mengingatkan ke 

perjamuan yang sempurna di sorga sebagai kesempurnaan 

keselamatan;    (4)    Sakramen    Perjamuan    menunjuk  dan 

mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus 

sampai Ia datang.
77 

Sakramen Perjamuan Kudus diikuti oleh 

warga dewasa yang tidak sedang dalam pamerdi. Simbol  

yang digunakan oleh GKJ dalam Sakramen Perjamuan adalah 

roti dan anggur. Bagi Warga Gereja yang tidak bisa minum 

anggur disediakan minum lain.
78

 

 
77 

Ibid., 10 
78 

Sinode GKJ, Tata Laksana GKJ Pasal 46 ayat 5 
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Pada Sidang Sinode non-Reguler 2005 dibicarakan 

tentang keikutsertaan anak yang telah menerima Baptis Anak 

dalam Perjamuan Kudus. Berkenaan dengan hal itu, sidang 

memutuskan: (1) Menugasi LSP GKJ melalui Deputat 

Keesaan Sinode XXIII GKJ untuk melakukan kajian tentang 

keikutsertaan anak yang telah menerima baptis anak dalam 

perjamuan kudus; (2) Mendorong gereja-gereja untuk 

melakukan kajian dan uji coba dalam koordinasi LSP GKJ 

berkenaan dengan keikutsertaan anak yang telah menerima 

baptis anak dalam perjamuan kudus; (3) Menugasi LSP GKJ 

untuk menampung dan mengkaji hal-hal lain yang 

berkembang  di  sekitar  PPA  GKJ;  (4)  Menugasi  LSP GKJ 

untuk melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas dan 

hasilnya pada sidang Sinode XXIV GKJ.
79 

Dengan demikian, 

setiap GKJ memiliki kesempatan untuk melakukan kajian dan 

uji  coba  pelaksanaan  Perjamuan  Kudus  bagi  Anak    yang 

sudah dibaptis dalam koordinasi dengan LSP GKJ. 

Meski telah ada keputusan bahwa setiap GKJ 

memiliki kesempatan untuk melakukan kajian dan uji coba 

pelaksanaan Perjamuan Kudus untuk anak akan tetapi pada 

persidangan  Sinode  XXIV  keputusan  tersebut  dicabut  dan 
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GKJ belum dapat memberlakukan keikutsertaan warga baptis 

anak dalam Perjamuan Kudus. Namun demikian, Sinode GKJ 

masih memberikan kebebasan kepada gereja-gereja untuk 

menyikapi kemungkinan diberlakukannya perjamuan kudus 

untuk anak. Hal tersebut tertuang dalam akta sidang Sinode 

XXIV yang memutuskan sebagai berikut: 

Setelah membahas materi dari Klasis Sindoro 

Sumbing, Klasis Pekalongan, dan Klasis Salatiga 

serta laporan LSP Sinode GKJ tentang keikutsertaan 

warga baptis anak dalam Sakramen Perjamuan 

ditinjau dari segi dogmatis, medis, sosiologis, 

psikologis, dan budaya serta perlu diadakannya 

survey tentang kebutuhan anak, Sidang  

memutuskan: 

1. Mencabut Artikel 8 ayat 2 Akta Sidang Sinode 

Non-Reguler GKJ. 

2. Menerima hasil studi LSP sebagai dokumen  

resmi Sinode GKJ (Lampiran 8). 

3. Secara Sinodal belum dapat menerima 

pemberlakuan keikutsertaan warga baptis anak  

dalam Sakramen Perjamuan dan memberikan 

kebebasan kepada Gereja-gereja untuk menyikapi 

kemungkinan pemberlakuannya sesuai dengan 

penghayatan setempat. 

4. Menugasi Bapelsin untuk melakukan pengkajian 

lebih dalam lagi dengan memanfaatkan hasil studi 

LSP serta melaporkannya pada Sidang Sinode XXV 

GKJ.
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Dengan diserahkannya kembali penyelenggaraan 

Perjamuan Kudus anak kepada masing-masing gereja 

mengandung arti bahwa Majelis Gereja mempunyai 

kewenangan penuh untuk melaksanakan sakramen tersebut. 

Sedangkan secara sinodal sakramen Perjamuan hanya boleh 

diikuti oleh warga Sidi –baik warga titipan atau tamu dari 

gereja lain- yang tidak dalam pamerdi.
81

 

5.2.3. Gereja dan Negara 

Gereja hadir dalam negara mengambil tugas, peran 

dan panggilannya menyatakan cinta kasih dan kebaikan 

Tuhan Yesus dalam hubungannya dengan kehidupan sosial 

berbangsa dan bernegara. Bagi GKJ, dasar kehidupan 

bernegara adalah pemahaman tentang hakikat dan watak 

keberadaan negara di bawah terang Alkitab. Negara adalah 

suatu bentuk kehidupan bersama manusia dengan cakupan 

paling luas dan dengan kekuasaan paling besar. Ada tiga asas 

yang perlu dijadikan pedoman oleh orang percaya dalam 

menjalani kehidupan bernegara, yaitu: (1) Asas kebutuhan 

manusia. Negara adalah kebutuhan yang wajar dan bahkan  

tak terelakkan bagi manusia modern; (2.) Asas anti- 

totaliterisme. Negara hanyalah salah satu bentuk kehidupan 

bersama  manusia.  Oleh   karena  itu,  negara  tidak     berhak 
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menguasai bentuk-bentuk kehidupan bersama manusia yang 

lain.(3) Asas keanekaan kehidupan. Manusia diberi  

kebebasan oleh Tuhan untuk mewujudkan sendiri 

kehidupannya.  Oleh  sebab  itu,  kehidupan  manusia   sangat 

beraneka, sehingga negara harus menghormati kekayaan 

kehidupan manusia.
82

 

Ada enam prinsip kehidupan bernegara yang diterima 

oleh orang percaya, yaitu: (1). Prinsip pengawasan. Setiap 

pemegang kekuasaan negara adalah manusia biasa yang 

berada dalam kondisi dosa, sehingga dapat menyalahgunakan 

kekuasaannya. Oleh karena itu, setiap pemegang kekuasaan 

negara membutuhkan pengawasan. [Pkh.3:7-13] (2) Prinsip 

negara hukum. Karena ada bahaya pemegang kekuasaan 

negara berlaku sewenang-wenang dengan kekuasaan yang 

dipegangnya, maka setiap penggunaan kekuasaan negara di 

dalam penyelenggaraan negara harus dituangkan di dalam 

hukum. [Band.Ams.21:29]. (3) Prinsip negara demi manusia. 

Alasan adanya negara adalah untuk manusia itu sendiri, 

tujuan negara dan pelaksanaan kekuasaan negara adalah 

manusia itu sendiri. [Rm.13:4a] (4) Prinsip negara 

kesejahteraan.        Adanya        negara        demi       manusia 
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diwujudnyatakan dalam tujuan negara. Tujuan negara untuk 

menciptakan kehidupan yang dapat dinikmati oleh semua 

yang terlibat di dalamnya sebagai kehidupan yang sejahtera 

sesuai dengan martabat manusia. Prinsip negara demi 

manusia juga disebut prinsip negara kesejahteraan. 

[Rm.13:4,5; Tit.3:1,8 (perhatikan ayat 8, ophelimo = 

berguna); 1Ptr.2:14] (5). Prinsip martabat manusia. Allah 

memperlakukan manusia sesuai dengan martabatnya, 

membimbing orang percaya kepada suatu asas bahwa di 

dalam kehidupan bernegara hormat terhadap martabat 

manusia harus menjadi norma etis yang tertinggi. Dengan 

demikian setiap kebijakan penyelenggaraan negara dipandang 

benar bila menghargai martabat manusia. [Kej.9:6; 

Mrk.12:31; Kol.3:10; 1Ptr.2:17] (6). Prinsip hak-hak asasi 

manusia. Untuk melindungi rakyat dari perlakuan tidak adil, 

maka negara membuat Undang-undang Hak-hak Asasi 

Manusia. Dengan Undang-undang tersebut, baik pemegang 

kekuasaan negara maupun rakyat mempunyai pegangan yang 

jelas  untuk  menghormati,  membela  atau   mempertahankan 

hak-hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara.
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