Sejarah
Gereja Tuhan

Dalam pelajaran 1, kita telah melihat gereja Tuhan dan
segi kekekalan. Allah merencanakan gereja itu. Dia menyatakan rencanaNya pada saat yang tepat. Sekalipun sekarang
ini kita mungkin mengalami kesulitan, Allah masih bekerja
dalam gerejaNya. Pada suatu hari, Allah akan menyelesaikan
rencana-rencanaNya untuk gereja itu. Yesus akan datang
kembali ke dunia dan Dia akan menjemput gerejaNya agar
tinggal bersama dengan Dia di dalam surga.
Sekarang, kita akan memandang gereja dari segi dunia
ini. Ketika Yesus berkata, "Aku akan mendirikan jemaatKu," Ia maksudkan "di sini, di muka bumi." Dalam pelajaran ini kita akan melihat sepintas apa yang terjadi mulai
dari hari Pentakosta sampai sekarang ini.
Kita dapat belajar banyak dari sejarah. Sungguh menggembirakan bila kita melihat bagaimana gereja Tuhan itu
bertumbuh. Tetapi, seperti yang akan kita lihat, sepanjang
sejarahnya gereja selalu mengalami kesulitan. Dari kesulitankesulitan itu kita dapat menarik banyak pelajaran. Saya
sangat tertarik pada sejarah gereja. Saya yakin saudara juga
akan berpendapat demikian.
20

21

Dalam pelajaran ini saudara akan mempebQari
Gereja
Gereja
Gereja
Gereja
Gereja

Tuhan
Tuhan
Tuhan
Tuhan
Tuhan

Dilahirkan
Disahkan
Dirusakkan
Dipulihkan Kembali
Dihidupkan Kembali

Pelajaran ini akan menolong
II Mengusut

saudara ...

sejarah gereja.

II Mengerti apa yang menyebabkan
masalah dalam gereja Tuhan.
\I Menentukan

••.

sejumlah

terjadinya

masalah-

pola organisasi dalam gereja Tuhan.
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Dunia

GEREJA TUHAN DILAHIRKAN
Tujuan 1. Menerangkan

apa yang terjadi pada hari Pentakosta dan peristiwa-peristiwa yang menyusul.

Hari Pentakosta itu hari raya besar orang Yahudi. Hari
raya itu jatuh pada musim panen. Banyak orang datang ke
Yerusalem dari tempat yang jauh-jauh. Pada hari Pentakosta yang pertama sesudah Yesus bangkit dari antara orang
mati, pengikut-pengikutNya berhimpun di Yerusalem. Pada
waktu itu terjadilah suatu peristiwa yang luar biasa! Dari
pada saya yang menceritakannya, lebih baik saudara sendiri
mendapatkan apa yang terjadi itu dengan mengerjakan soalsoal berikut ini:

Yang Harus Saudara Kerjakan

1

Bacalah Kisah para Rasul 2:1-5, dan carilah jawaban
pertanyaan-pertanyaan berikut:
a Kapankah ini terjadi?

,

b Dua hal yang aneh terjadi di dalam kamar itu.

.
Te-

rangkanlah
c Apa yang terjadi pada murid-murid itu?

2

Apa reaksi orang banyak itu (Kisah para Rasul 2:13)?

.
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Petrus berkhotbah tentang dosa dan tentang pemecahan Allah bagi masalah dosa, yaitu Yesus Kristus. Menurut Petrus, apakah yang harus dilakukan orang-orang
itu agar berbaik dengan Allah (Kisah para Rasul 2:38)?
Lingkarilah huruf di muka pemyataan-pemyataan
di
bawah ini yang memberitahukan apa yang dilakukan
oleh orang percaya yang mula-mula itu (Kisah 2:24).
a Mereka belajar pada rasul-rasul.
b Mereka berdoa bersama-sama.
c Mereka mengadakan persekutuan.
d Mereka berbantah-bantah sama sendirinya.
e Mereka makan bersama-sama.
Cocokkan jawaban saudara.
Permulaan gereja Tuhan itu sangat baik. Ada banyak
orang yang bertobat (Kisah para RasuI2:41) dan gereja Tuhan
bertambah tiap hari (ayat 47). Tetapi tak lama kemudian
mulai terjadi kesulitan. Orang-orang yang memusuhi Allah
memerangi gerejaNya. Dalam Kisah para Rasul dituliskan
sedikit mengenai penderitaan gerejaNya (4:23; 5:17-18).
Orang-orang mengatakan hal-hal yang tidak benar tentang
orang-orang percaya. Ada yang mendengar sebagian dari berita Injil, tetapi memutarbalikkan berita itu. Pemerintah Romawi tidak menyukai orang Kristen. Mereka dianggap sebagai warga negara yang tidak baik. Banyak orang Kristen yang
mula-mula itu harus menderita. Ada yang disiksa, dan banyak
yang dibunuh. Tetapi kebenaran tidak dapat dibunuh.
Orang percaya terpaksa meninggalkan kampung halaman
mereka dan pergi ke Partia, Mesopotamia, Mesir, Libia, bahkan sampai ke Roma. Ke manapun mereka pergi, mereka
menceritakan perbuatan Allah. Kelompok-kelompok orang
yang baru percaya mulai timbul di banyak tempat.
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5

Yang Harus Saudara Kerjakan

Lihatlah pada peta.
Tanda panah itu menunjukkan
bagaimana orang-orang Kristen yang mula-mula menyebar ke daerah-daerah yang lain. Sekalipun ada kesukaran, apakah yang terjadi pada gereja Tuhan?

GEREJA

TUHAN

DISAHKAN

Tujuan 2. Menerangkan mengapa gereja Tuhan mulai berorganisasi.
Kisah para Rasul banyak menceritakan bagaimana berita
Injil disebarkan. Kitab itu juga memberitahukan tentang pekerjaan Paulus dan Petrus. Banyak kitab dalam Perjanjian Baru itu merupakan surat-surat yang ditulis oleh Paulus kepada
jemaat-jemaat yang baru. Akhimya, ada begitu banyak orang
Kristen dalam Kerajaan Roma sehingga ada beberapa kaisar
yang juga menjadi Kristen. Kaisar Konstantinus (kira-kira 300
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tahun sesudah kelahiran Kristus) mengesahkan agama Kristen.
Banyak orang menggabungkan diri dengan gereja karena semua orang lain juga bergabung. Bahkan ada di antaranya yang
tidak kenal akan Allah. Mereka menjadi anggota gereja seperti
halnya orang menjadi anggota suatu perkumpulan, tanpa dengan sesungguhnya menjadi orang Kristen. Tentu saja hal
ini menimbulkan
kekacauan, karena Gereja Tuhan Yang
Benar terdiri dari orang-orang yang menerima Kristus.
Sekalipun terdapat kekacauan itu, senantiasa ada pula
Gereja Tuhan yang benar, yang terdiri dari orang-orang Kristen yang setia. Dan gereja ini bertumbuh dengan cepat.
Karena pertumbuhan inilah maka perlu gereja diorganisasi, supaya orang-orang dapat bekerja sama dengan baik.
Orang-orang janda membutuhkan
pertolongan, karena itu
diaken-diaken dipilih (Kisah para Rasul 6:1-4). Gereja juga
mempunyai kebutuhan-kebutuhan
yang lain. Gereja itu perlu
dilindungi terhadap orang-orang yang jahat, dan terhadap
orang-orang yang tidak mengajarkan kebenaran. Gereja-gereja
yang lebih besar harus membantu gereja-gereja yang lebih
kecil. Gereja-gereja itu perlu diorganisasi lebih baik sehingga
mereka dapat bekerja bersama-sama dalam persatuan.

Yang Harus Saudara Kerjakan
Lingkarilah huruf di depan jawaban yang paling cocok
dengan kalimat berikut. Gereja Tuhan perlu berorganisasi.
a) karena kaisar menjadi orang Kristen.
b) supaya gereja dapat memberikan pertolongan, perlindungan dan persatuan yang lebih baik.
c) supaya ia menjadi sah.
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GEREJA

TUHAN DIRUSAKKAN

Tujuan 3. Menerangkan
dalam gereja.

mengapa

timbul

masalah-masalah

Sementara waktu berjalan terus, kaisar-kaisar (penguasapenguasa) Kristen berusaha untuk menguasai gereja, sehing ..
ga gereja terlibat dalam masalah politik. Pemimpin-pemimpin gereja yang disebut uskup-uskup, memperebutkan
kekuasaan di kota-kota yang besar. Ada pemimpin-pemimpin
gereja yang lupa akan maksud tujuan didirikannya gereja
dalam dunia ini.
Kira-kira tahun 500 Tarikh Masehi, kota Roma dihancurkan. Sampai tahun 1000, orang-orang Kristen di bagian
Timur tidak mempunyai hubungan lagi dengan orang-orang
Kristen di bagian Barat.
Ada orang Kristen yang menarik diri dari gereja, karena
mereka ingin menghindarkan diri dari dosa, yang terdapat di
dalam maupun di luar gereja. Mereka memisahkan diri dari
dunia dan dari orang-orang Kristen yang kurang rohani.
Mereka memasuki perkampungan-perkampungan
yang disebut biara. Biasanya biara-biara itu dikelilingi oleh temboktembok yang tinggi untuk memisahkan diri dari dunia luar.
Baikkah bila orang Kristen itu tinggal dalam biara? Pertanyaan ini sukar dijawab. Ada hal-hal yang baik yang datang dari biara-biara itu, dan ada pula yang tidak baik. Adakalanya biara-biara itu menjadi pusat-pusat pengetahuan.
Adakalanya orang-orang dari biara-biaralah yang mula-mula
membawa pengajaran Kristen ke daerah yang baru. Mereka
membawa berita Injil ke Eropa pada sekitar tahun 500 TM.
ke negeri Inggris sekitar tahun 700 TM, dan ke Skandinavia
sekitar tahun 1000 TM.
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Tetapi ada juga persoalan-persoalannya.
Tembok-tembok biara itu memisahkan orang-orang yang di dalam dengan
orang lain dan kebutuhannya.
Mereka tidak dapat menolong dunia dengan cara begini. Kadang-kadang orang-orang
di dalam biara itu lebih memperhatikan keselamatan jiwanya sendiri dari pada jiwa orang lain. Seringkali biara-biara
itu menjadi tempat dosa merajalela. Tembok-tembok itu
tidak dapat mencegah masuknya dosa.

Yang Harus Saudara Kerjakan

Lingkarilah alasan yang paling tepat mengapa mulai
timbul masalah-masalah dalam gereja Tuhan.
a) Gereja Tuhan menjadi terlalu besar.
b) Orang-orang berhenti pergi ke kebaktian.
c) Gereja itu lupa bahwa sebenarnya ia harus melayani
kebutuhan orang.
d) Orang-orang Kristen ingin hidup bersama dengan
orang-orang berdosa.
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GEREJA

TUHAN DIPULIHKAN

KEMBALI

Tujuan 4. Menuliskan

tiga ajaran Alkitab yang dipulihkan.
kembali oleh Martin Luther.

Sementara tahun-tahun berlalu, banyak pengajaran sesat
menyusup ke dalam gereja Tuhan. Upacara-upacara orang kafir menggantikan kebebasan Roh Kudus. Agama-agama kafir
sedikit diubah sehingga kelihatan bersifat Kristen. Menjadi
anggota gereja lebih diutamakan dari pada kehidupan yang saleh. Orang-orang yang sudah dibaptis dianggap sebagai orang
Kristen meskipun mereka hidup terus seperti orang kafir. Bila
ada orang yang berusaha memanggil gereja Tuhan untuk kembali kepada kebenaran Alkitab, maka orang itu ditolak.
Ketika Allah mengirimkan pembaharuan rohani, pemimpinpemimpin pembaharuan itu seringkali dihukum mati.
Perubahan dalam Ajaran
Tetapi pada awal tahun 1500-an, mulai ada perubahan
rohani. Perubahan itu mulai dalam kehidupan seorang yang
tinggal dalam biara. Namanya Martin Luther. Martin Luther
berusaha untuk menemukan Allah. Ia patuh pada gereja. Ia
mengasingkan diri dari dunia luar. Ia memaksa dirinya menderita kelaparan dan menyiksa tubuhnya sendiri. Akan tetapi
ia tidak dapat menemukan Allah. Setelah lewat beberapa
tahun ia mulai mempelajari Alkitab.
Di situlah ia mendapatkan jawabannya.
"Orang benar akan hidup oleh iman"
(Roma 1:17).
Oleh iman, Martin Luther dibenarkan di
pemandangan
Allah.
Pengikut-pengikut
Martin Luther
disebut orang-orang Protestan.
Mereka menerangkan
pengajarannya
dengan ungkapan,
"Alkitab saja, iman
saja, anugerah saja." Alkitab saja berarti bahwa Alkitab dan
bukan tradisi, yang harus menjadi pedoman. Iman saja berarti bahwa manusia berbaik kembali dengan Allah oleh
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iman. Manusia tidak dapat melakukan sesuatu yang membuat Allah berkenan kepadanya.
Anugerah saja berarti
bahwa manusia dibenarkan dipemandangan Allah karena
kematian Kristus di kayu salib. Allah memberikan keselamatan dengan cuma-cuma kepada orang yang percaya.

Yang Harus Saudara Kerjakan
Mengapa diperlukan pembaharuan
"

rohani?

Tuliskan ketiga ajaran Alkitab yang dipulihkan
bali oleh Martin Luther.

kem-

a

.

b

.

c

.

Perubahan dalam Organisasi
Tujuan 5. Menerangkan beberapa macam organisasi gereja.
Luther ingin kembali kepada ajaran-ajaran Alkitab. Iajuga
menginginkan perbuatan dan kebiasaan yang sesuai dengan
Alkitab. Ia menolak kebiasaan-kebiasaan yang berbau kafir.
Patung-patung dikeluarkan dari gereja-gereja. Orang-orang
laki-laki dan perempuan dalam biara-biara disuruhnya keluar
untuk bekerja dalam dunia. Orang-orang Protestan menolak
atau menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan
yang tidak
ada dalam Alkitab. Pemimpin gereja di bagian Barat menolak
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gerakan mi. Tetapi Luther mengatakan, "Kita harus lebih
taat kepada Alkitab dari pada kepada manusia! "
Kaum Protestan ini segera mengetahui bahwa mereka
juga perlu berorganisasi.
Karena tiap negara mempunyai
caranya sendiri untuk melakukan sesuatu, maka berkembanglah organisasi yang berbeda-beda.
Ada yang ingin
mempertahankan sistem yang sudah dikenal. Mereka menginginkan pimpinan yang kuat yang memerintahkan
kepada
pemimpin-pemimpin
daerah apa yang harus dikerjakan. Pemimpin-pemimpin
daerah ini juga membawahi orang lain.
Inilah bentuk organisasi dengan pimpinan pusat yang kuat.
Di negara Swis, di tempat Yohanes Calvyn memimpin
orang Protestan, berkembanglah organisasi yang lain. Swis
mempunyai tradisi lama yang mengizinkan warga negaranya
memilih pemimpin mereka sendiri.
Organisasi Gereja di
bawah pimpinan Calvyn mengizinkan anggota-anggota gereja
memilih pemimpin-pemimpin
mereka sendiri. Dan pemimpin-pemimpin itulah yang memilih pengurus daerah dan
pengurus pusat. Bentuk organisasi seperti ini memberikan
kekuasaan lebih banyak kepada pimpinan setempat.
Di daerah-daerah lain di Eropa berkembanglah bentuk
organisasi yang lain. Mereka tidak menginginkan kekuasaan
yang lebih tinggi dari kelompok orang-orang percaya setempat. Mereka tidak menginginkan seorang pemimpin nasional, juga tidak mau mengadakan hubungan dengan raja-raja
mereka. Bentuk organisasi ini memberikan kekuasaan lebih
banyak kepada tiap-tiap jemaat tersendiri.
Tiap-tiap kelompok berusaha mendapatkan
dukungan
sistemnya yang diperkuat oleh Alkitab. Mereka semuanya
mendapatkan sedikit.
Dalam Perjanjian Baru tidak dikatakan dengan tepat
organisasi macam apakah yang seharusnya dimiliki oleh
suatu gereja. Organisasi harus memenuhi kebutuhan kelompoknya. Kalau orang Kristen merasa bahwa ia rohani karena
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menginginkan semacam organisasi tertentu, ia keliru. Masalah ini juga timbul dalam jemaat di Korintus (I Korintus
1:12). Orang-orang Korintus mendapati bahwa bagian yang
penting dari organisasi gereja ialah keselarasan dan kasih.

Yang Harus Saudara Kerjakan
Berilah tanda cawang (J) pada kalimat-kalimat yang
benar.
· .. a Gereja-gereja yang bertumbuh memerlukan organisasi.
· .. b Ada beberapa macam organisasi yang baik.
· .. c Organisasi harus memenuhi kebutuhan anggotaanggotanya.
· .. d Keselarasan dan kasih itu lebih penting dari pada
bentuk organisasi.
Apakah Perjanjian Baru mengajarkan
merintahan gereja?

satu bentuk pe-

Selidikilah organisasi gereja macam apa yang ada di daerah saudara. Apakah organisasi gereja itu memenuhi kebutuhan-kebutuhan
di daerah saudara? Sesuaikanlah diri saudara dengan organisasi itu dan berilah dukungan saudara.
GEREJA

TUHAN DIHIDUPKAN

KEMBALI

Sejak pembaharuan oleh Martin Luther, terjadilah kebangunan rohani baru di gereja-gereja. Allah membangunkan
gerakan-gerakan baru yang mengajarkan kebenaran-kebenaran
Firman Allah yang tidak diajarkan pada waktu itu. Dalam buku ini tidak cukup tempat untuk membicarakan semua gerakan ini. Sebab itu hanya dua gerakan saja yang diuraikan.
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Gerakan Penginjilan

1

,

I
I
I

I

Tujuan 6. Menerangkan mengapa diperlukan pembaharuan
rohani.
Pada saat gereja mengalami masalah-masalah yang besar
dan kesusilaan sangat merosot, Allah memanggil seorang
untuk menanggulangi situasi itu. Orang itu namanya John
Wesley. Pada waktu itu di negeri Inggris banyak orang menamakan dirinya orang Kristen. Mereka menjadi anggota
gereja, tetapi mereka bukan orang Kristen yang sejati. John
Wesley mengajarkan bahwa mereka pribadi harus berjumpa
dengan Allah dan menerima keselamatan. Ketika tidak ada
tempat untuk berkhotbah, di dalam gedung, Wesley berkhotbah di tempat terbuka. Ia menyampaikan berita Injil
kepada semua lapisan masyarakat.
Ia menjelajahi seluruh
negerinya dengan menunggang kuda. Ia tidak berkhotbah
saja. Ia menulis buku-buku, membuka sekolah-sekolah, dan
menolong orang-orang yang memerlukan pertolongan. Suatu perubahan rohani terjadi pada bangsanya.
Kejahatan
berkurang. Kecanduan minuman alkohol hilang di beberapa
daerah. Kehidupan kekeluargaan dikuatkan.

Yang Harus Saudara Kerjakan

12

Terangkan

mengapa

pembaharuan

pada zaman Wesley dibutuhkan

rohani.

Pikirkan kebutuhan-kebutuhan
rohani di daerah saudara.
Apakah gereja saudara memerlukan pembaharuan rohani?
Berdoalah supaya Allah membangunkan
seorang Kristen
seperti John Wesley di daerah saudara.

.
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Gerakan Pentakosta
Tujuan 7. Menerangkan

hal-hal yang berbeda mengenai
gerakan Pentakosta.

Selama abad kesembilan belas, banyak orang diutus oleh
gereja untuk memberitakan Injil di daerah-daerah yang baru.
Utusan-utusan gerejawi dari Amerika dan Eropa mendirikan
gereja-gereja baru di Afrika, Asia, dan kepulauan Samudra
Pasifik.

Pada awal abad kedua puluh, Allah mencurahkan Roh
KudusNya pada gereja Tuhan. Pada waktu yang bersamaan
pencurahan Roh itu terjadi di banyak bagian di dunia. Banyak orang Kristen mengalami hal-hal yang dialami oleh
murid-murid Tuhan yang mula-mula pada hari Pentakosta.
Mereka menerima karunia-karunia Roh dan kuasa untuk
bersaksi. Gerakan ini dikenal sebagai Gerakan Pentakosta.
Gerakan ini sekarang tersebar ke seluruh dunia. Sejak kirakira tahun 1950, pengalaman ini sudah dialami oleh banyak
kelompok orang percaya dari berbagai aliran gereja. Saya
percaya bahwa gerakan ini membantu menyiapkan gereja
Tuhan untuk kedatangan Kristus yang kedua kalinya.

~

I

•,
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y ang Harus Saudara Kerjakan

Tuliskan pengalaman rohani yang menyebabkan
nalnya gerakan Pentakosta.

dike-

Cocokkan jawaban saudara.

Mudah-mudahan sejarah singkat gereja Tuhan ini telah
menolong saudara. Kadang-kadang sejarah gereja Tuhan itu
kurang menyenangkan. Kadang-kadang gereja telah melakukan perkara-perkara
yang tidak mempermuliakan
Allah.
Kita harus belajar dari pengalaman yang lampau. Janganlah
kita mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama. Kita juga
harus memiliki pengertian terhadap orang-orang Kristen
yang termasuk aliran gereja yang lain. Organisasi boleh berbeda, tetapi kita semuanya adalah milik Kristus.
Orang Kristen tidak hanya mendapat bimbingan dari
sejarah, tetapi juga dari seluruh Alkitab. Dalam pelajaran
berikutnya, kita akan melihat apa yang dikatakan Alkitab
tentang gereja Tuhan.
Tetapi sebelum kita mengakhiri
pelajaran ini, marilah kita berdoa supaya Allah memakai
kita untuk bekerja di gerejaNya di daerah kita.
Isilah catatan siswa saudara untuk pelajaran 2. Ikutilah
petunjuk-petunjuk yang diberikan dalam catatan siswa itu.
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Cocokkan Jawaban Saudara
13 Dipenuhi dengan Roh Kudus.
1 a Pada hari Pentakosta.
b Ada bunyi angin keras dan ada lidah-lidah seperti
nyala api.
c Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus dan berbicara
dalam bahasa-bahasa lain.
12 Sebab pada waktu itu ada anggota-anggota gereja yang
tidak percaya Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kesusilaan sangat merosot.
2 Ada yang mengolok-olok orang-orang percaya itu.
11 Tidak. Alkitab mengizinkan pemerintahan gereja yang
bermacam-macam.
3 Ia mengatakan supaya bertobat dan dibaptis.
10 Semua pemyataan itu benar.
4 a Mereka belajar pada rasul-rasul.
b Mereka berdoa bersama-sama.
c Mereka mengadakan persekutuan.
e Mereka makan bersama-sama.
9 (Susunannya sembarang).
Iman saja.
Alkitab saja.
Anugerah saja.
5 Gereja itu bertumbuh.
8 Sebab terdapat banyak kekeliruan dalam pengajaran dan
prakteknya.
6 b) Supaya gereja itu dapat memberikan pertolongan,
perlindungan dan persatuan yang lebih baik.
7 c) Gereja itu lupa bahwa sebenamya ia harus melayani
kebutuhan orang.

