
 

VISI & MISI GPdI MAHANAIM – TEGAL  
  
  

VISI :   Membangun  Keluarga  Kristen  yang  mengasihi  dan  melayani  
Tuhan dan sesama  

MISI :   Menjangkau  jiwa  dengan  Injil,  membina  hingga  dewasa  
didalam Kristus dan melayani  

VISI KEMAH  
“Terwujudnya  Keluarga  Kristen  yang  Mengasihi  Tuhan  dan  Sesama dalam 
pertumbuhan Kualitas Kerohanian yang Dewasa, menuju gereja yang 
sempurna.”    

MISI KEMAH  
Menjadi  representatif  penggembalaan  dalam  perhatian  kepada Kebutuhan 
Jemaat di masing-masing area KeMah.   
1.  Mendorong  dan  menolong  Jemaat  untuk  bertumbuh melalui  
             Pembacaan Firman,  Saat Teduh dan menjadi pelaku firman.  
2.  Mendukung Seluruh Pelayanan di Gereja Lokal GPdI Mahanaim – Tegal  
3.  Multiplikasi  Kemah  Satu  Tahun  Satu  Kali  Melalui  Penjangkauan Jiwa  
4.  Multiplikasi Pemimpin Satu Tahun Satu Kali.  

TUJUAN –TUJUAN  KEMAH  
1. Hidup  dalam  Kekeluargaan    yang  erat  dan  Saling  Tolong  Menolong 

(Galatia. 6:2) – PENGGEMBALAAN.   
2. Hidup dalam persekutuan dengan firmanTuhan melalui Membaca, 

Merenungkan  dan  Melakukan  serta  Membagikan  Firman untuk 
bertumbuh bersama dalam kerohanian - PERSEKUTUAN.   

3. Mengerjakan Pelayanan yang Sesuai dengan talenta atau Karunia -
PELAYANAN. 

4. Berperan  serta  dalam  Pemuridan  dalam  hal  saling  menasehati, 
memotivasi dan mendoakan – PEMURIDAN.    

5. Mengerjakan amanat Tuhan dalam Penjangkauan Jiwa, baik jiwa yang 
lama terhilang, maupun jiwa-jiwa yang belum diselamatkan 
PENJANGKAUAN.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.   BERTUMBUH MELALUI PENGETAHUAN 

(17 Pengakuan Iman GPdI)  
  
  

Tujuan:  Setiap  anggota  KeMah  mengerti  bahwa  doktrin  / 

pengajaran GPdI berdasarkan Alkitab (Firman yang Benar).   
  
  

Pembukaan, Pujian dan Penyembahan (20 menit)  
  Ucapkan Yel-Yel Khusus KeMah Saudara  
  Baca bersama-sama ayat pokok hari ini yaitu Roma 10:8-10.  

  Lagu 1-3 (Pilihan lagu sesuaikan dengan Tema Sharing)  
  
  

Pembacaan Materi (15 menit)  

Gereja adalah institusi yang didirikan oleh Yesus Kristus dan harus  terus  

berada  dalam  Firman-NYA.  Firman  itu  dapat menghindarkan  

seseorang  dari  kesesatan.  GPdI  memiliki  17 Pengakuan Iman yang 

didasarkan pada Firman, untuk memberi pemahaman dan menghindari 

kesesatan.   
  
  

( Disarankan anggota KeMah HANYA MEMBACA pengakuan iman ini,  
penjelasan  dan  pembacaan  ayat  referensi  akan    

menghabiskan waktu lebih dari 15 menit)  
  
  

1.  Kami percaya Alkitab adalah Firman Allah yang diilhamkan 
oleh Roh Kudus terdiri dari 66 buku: "Kejadian sampai dengan 
Wahyu" (2 Tim. 3:16; 2 Ptr. 1:21).    

2.  Kami percaya Allah Yang Maha Esa dan kekal dalam wujud 
Trinitas: "BAPA dan PUTERA dan ROH KUDUS", (UI. 6:4; 1 Tim. 2:5; 
1 Yoh. 5:7; Mat. 28:19), Keesaan namaNya yaitu: "TUHAN YESUS 
- KRISTUS", (Kis. 2:3; 8:12; 10:48; Mat. 1:1; Why. 22:20-21; Kis. 
19:5; 1 Ptr. 3:15).   

 

 

 

 

 

3.   Kami percaya Allah pencipta alam semesta dan manusia, 
seperti tertulis dalam Kitab Kejadian (Kej. 1 dan 2; Yoh. 1:1-3; 
Kol. 1:16; Rm. 4:17; 1:19-20).  

  
  

4.  Kami percaya Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang telah 
menjadi manusia, dilahirkan Perawan Maria yang mengandung 
oleh Roh Kudus, mati disalib menanggung dosa manusia, 
dikuburkan, bangkit, naik ke sorga dan akan datang kernbali 
(Yoh. 20:31; Rm. 1:4; 1 Yoh. 4:15; Yoh. 1:14; Flp. 2:7- 8; 1 Tim. 
3:16; Mat. 1:18; Yes. 7:14; Luk. 1:35; 1 Tim. 1:15; Kis. 4:1-12; 
10:42-43; Rm. 6:4; 1 Kor. 15:3- 4; 1 Tes. 4:15, 17).   

5.  Kami percaya Roh Kudus adalah Pribadi Allah yang memiliki 

slfat: Kekal, Mahahadir, Mahakuasa, Mahatahu, 

Mahakudus, Mahakasih dan baptisan Roh Kudus yaitu 
kepenuhan Roh Kudus dengan tanda berkata-kata dalam 
berbagai bahasa sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus 
diterima oleh orang percaya, bertobat dan lahir baru (1 
Yohanes 5: 7; 2 Korintus 13 : 13; Ibrani  14; Mazmur 139 : 7-
10; Lukas 1 : 35; Kejadian 1 : 2; Ayub 26:  Kisah Para Rasul 2: 
4; 10 : 45-46; 19 : 6; Markus 16 : 17; Yohanes 7 : 38-39, 
Yohanes 16:8).   

6.  Kami percaya baptisan air, yaitu diselamkan dalam nama Bapa 
dan Putera dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus wajib 
dilakukan bagi mereka yang diselamatkan yaitu percaya, bertobat 
dan lahir baru, untuk menggenapkan kebenaran Allah. (Markus 
16: 15-16; Kisah Para Rasul 2 : 38; 8: 12,37 dan 39; Matius 3: 15; 
28 : 19; Markus 1:15).   



 

7.   Kami percaya keselamatan orang berdosa, roh, jiwa dan tubuh, 
oleh anugerah dan iman kepada Tuhan Yesus Kristus, dan semua 
orang percaya harus mempertahankan keselamatan, kekudusan, 
kesetiaan dan apabila tidak memeliharanya, keselamatan itu 
dapat hilang (Efesus 2 : 8-9; Roma 10 : 9-10; 1 Korintus 1: 18; Filipi 
2:12; Matius 24:13; Ibrani 3:12; 2 Petrus 2: 20-22; 1: 4-11; Yudas 
1:3).  

8.  Kami percaya peranan karunia-karunia Roh Kudus dalam 
Jemaat. (1 Korintus 12: 4 -11; 14:26).   

9.  Kami percaya Perjamuan Tuhan yang lazim disebut Perjamuan 
Kudus harus diterima oleh mereka yang percaya. ( Lukas 22: 19-1 
Korintus 11:23-26; Yohanes 6:53 - 56).   

  
  

10.  Kami percaya kesembuhan Allahi atas segala penyakit oleh bilur-
bilur Yesus dalam kuasa nama- Nya. (Yesaya 53:4; I Petrus 2:24; 
Kisah Para RasuI4:30; Markus 16:18).   

11.  Kami percaya penyerahan anak-anak adalah kehendak Tuhan. 
(Lukas 2:22-27; Matius 19:13-15; Markus 10:13-16; Lukas 18:15-
17).   

12.  Kami percaya Gereja Tuhan yang esa, persekutuan orang- 
orang percaya, kudus dan sempurna sebagai Mempelai 
Perempuan, disingkirkan selama masa tiga setengah tahun 
tribulasi, diubahkan dan diangkat pada kedatangan kembali 
Tuhan Yesus. (Yohanes 17:21-23; Efesus 4:12-16; 1 Tesalonika 
5:23; 1 Petrus 5:10; 1 Tesalonika 5:4; 1 Korintus 15: 51).   

 

 

 

 

 

13.   Kami percaya Tuhan Yesus Kristus sebagai Mempelai Laki- laki, 
Raja atas segala raja dan Tuan atas segala tuan, yang akan datang 
untuk menghukum isi dunia dengan adil, dan akan memerintah 
dalam Kerajaan Seribu Tahun Damai bersama Mempelai 
Perempuan yaitu Gereja-Nya. (Kisah Para Rasul 11; Wahyu 22:7; 
I Korintus 15:24-25; 1Tesalonika 4:16-17; 2 Tesalonika 1:7-9; 
Wahyu 20:10-15; Wahyu 19:11-16; 1Timotius 6:15).   

14.  Kami percaya kebangkitan orang-orang kudus sebelum Kerajaan 
Seribu Tahun Damai dan kebangkitan orang-orang berdosa 
sesudah Kerajaan itu; orang kudus akan menerima hidup kekal, 
orang berdosa akan menghadap tahta Allah untuk menerima 
penghukuman kekal dalam lautan api. (Wahyu 20:1- 
 1Tesalonika 4:16-17).   

15.  Kami percaya langit dan bumi baru yang berisi Kebenaran, 
tempat kediaman kekal umat tebusan darah Kristus (2 Petrus 
1:18-19; 2 Petrus 3:13; Wahyu 21: 1-18).   

16.  Kami percaya pertemuan-pertemuan ibadah, wajib dilaksanakan 
secara tetap dengan khidmat dan sukacita. (Kisah Para Rasul 
2:25; Keluaran 23:25; Ibrani 10:25; Mazmur 47:2; 100:1-5; 134:2; 
150:1-5).   

17. Kami  percaya  setiap  pemerintah  adalah  hamba  Allah  yang 
ditetapkan  Allah.  (Roma  13:4;  1Petrus  2:17;  1Timotius  2:1-2;  
Amsal 21:1).  

 

 

 

 

 

 



Pendalaman Firman (30 menit)  
•  Dari 17 Pengakuan Iman ini, mana yang baru pertama kali Anda 

dengar?  
• Apakah  dengan  membaca  pengakuan  iman  tersebut  Anda    

dapat  melihat  perbedaan  antara  ajaran  Kristen  dengan ajaran-ajaran 

spiritualitas lain? Beri beberapa contoh. Misal: Tentang  penyerahan  

anak  (no.11)  berbeda  dengan  ajaran Katolik tentang pembaptisan anak.   
  
  

Perencanaan & Evaluasi (15 menit)  
•  Renungkan sejenak apakah dari pembacaan Alkitab harian yang selama 

ini Anda lakukan sejalan dengan 17 Pengakuan Iman diatas.  
•  Ambil  komitmen  untuk  menyelidiki  Firman  Tuhan  di  luar jadwal 

KeMah. Supaya Anda dapat menyelidiki semua ayat referensi  yang  
disediakan  di  akhir  setiap  poin  pengakuan iman.   

   

Praktek Lapangan (Indikator Keberhasilan)  
• Catat ulang 17 Pengakuan Iman di Alkitab Anda, atau di HP Anda, 

supaya bisa jadi referensi ketika dibutuhkan. 
  

Persekutuan 1 on 1    

•   Diskusikan 17 Pengakuan Iman dengan fasilitator atau 
dengan rekan 1-on-1 Anda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   BERTUMBUH MELALUI PENGETAHUAN 

(Agama-agama lain di Indonesia)  
  
  

Tujuan: Setiap anggota KeMah mengerti inti ajaran agama lain di 

Indonesia dan mengapa mereka berbeda dengan Alkitab.  
  
  

Pembukaan, Pujian dan Penyembahan (20 menit)  
•  Ucapkan Yel-Yel Khusus KeMah Saudara  
•  Bacalah bersama-sama ayat pokok hari ini yaitu  Kisah Para Rasul 

4:12.  
•  Lagu 1-3 (Pilihan lagu sesuaikan dengan Tema Sharing)  
  
  

Pembacaan Materi (15 menit)    

Kehidupan  beragama  adalah  sesuatu  yang  diharapkan  oleh pemerintah 

untuk dipraktekkan setiap warga negara Indonesia. Namun jarang 

ditemukan penjelasan yang disertai perbandingan antar agama-agama 

yang diakui oleh pemerintah.   

 

Berikut penjelasan singkat mengenai agama-agama yang ada di Indonesia 
(selain Kristen Protestan).   
  

( Disarankan anggota KeMah HANYA MEMBACA poin (d) dan (e) dari  
seluruh  poin-poin  penjelasan  mengenai  agama-agama  di    

Indonesia)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



  Islam    

  Jumlah Penganut di Indonesia: 207.176.162 jiwa (87,18%)  
  Tokoh Utama: Muhammad.  
  Sejarah  singkat:  Muhammad  dilahirkan  di  tengah  bangsa    

Arab.  Pada  usia  40  tahun  mendapat  “kunjungan”  dari malaikat 
Jibril yang mewahyukan Firman Allah, dan sejak saat itu mengajarkan 
Islam kepada rekan-rekannya, orang- orang sebangsanya dan ke 
orang-orang lain.     

  Pengajaran:  Wahyu  yang  didiktekan  kepada  Muhammad  

adalah isi Quran, itulah wahyu terakhir yang diberikan Allah, dan  

sempurna.  Dasar  kehidupan  mereka  ada  pada  lima rukun: 

Pernyataan iman/syahadat, sholat, zakat, puasa, haji.   
  Perbedaan dengan  iman Kristen: Islam mengklaim bahwa    

Yesus  merupakan  seorang  nabi,  bukan  Anak  Allah.  Islam menolak  

konsep  Tritunggal.  Islam  mengajarkan  bahwa Firdaus bisa dicapai 

melalui perbuatan baik dan ketaatan kepada Qur’an.   
  
  

  Katolik    

  Jumlah Penganut di Indonesia: 6.907,873 jiwa (2,91%)  
  Tokoh Utama: Yesus dan Pemimpin Katolik Roma (Paus).  
  Sejarah singkat: Katolik tumbuh ketika Yesus lahir di kota    

Betlehem.  Yesus  sendirilah  yang  menjadi  pelopor  agama Katolik 

di dunia. Katholikos (asal kata katolik) artinya, adalah ajaran  yang  

bersifat  umum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada  awal  abad  keempat dimana  gereja  mendapat  pengakuan  

resmi  dari  kaisar Romawi  Konstantin  Agung  (380 M) dalam  bentuk  

Katolik Ortodoks.  
  Pengajaran: Agama Katolik termasuk Kristen termasuk salah  

satu dari agama Abrahamik yang berdasarkan hidup, ajaran, 

kematian  dengan  penyaliban,  kebangkitan,  dan  kenaikan Yesus 

dari Nazaret ke surga.     

  Perbedaan dengan iman Kristen: Kedudukan Bunda Maria  
yang melahirkan Yesus Kristus menurut agama Katolik Roma jauh 
melebihi kedudukan para malaikat dan manusia.   

  
  

  Hindu  
   Jumlah Penganut di Indonesia: 4.012.116 jiwa (1,69%)  
  Tokoh Utama: Bangsa Dravida dan Arya.    

  Sejarah singkat: Bermula sejak 1500 tahun Sebelum Masehi,  

ditandai dengan masuknya bangsa Arya ke India. Pada saat itu 

penduduk asli India adalah bangsa Dravida. Bangsa Arya 

mengadakan integrasi kebudayaan dengan Bangsa Dravida dan      

selanjutnya integrasi ini melahirkan agama Hindu.  
 Pengajaran: Ajaran kehidupan Hindu terdapat dalam kitab  

suci  Weda,  kitab  Brahmana  atau  dalam  kitab  Upanisad. Ketiga 

kitab inilah yang menjadi dasar pemikiran dan dasar kehidupan  

orang-orang  Hindu.  Mereka  memuja  banyak dewa, misalnya Dewa 

Brahma sebagai Dewa Pencipta, Dewa Wisnu  sebagai  Dewa  

Pelindung,  dan  Dewa  Siwa  sebagai Dewa Pelebur atau Pembinasa. 

Ketiga dewa itu diberi nama Tri Murti. Tri Murti sendiri berarti yang 

Maha Kuasa.  

 

 

 

 

 



 

  Perbedaan dengan iman Kristen: Mereka bukanlah penganut  

monotheisme  (Tuhan  yang  tunggal)  melainkan  memuja banyak  

dewa  (politeisme).  Orang-orang  Hindu  kemudian membuat 

representasi para Dewa tersebut dengan berbagai simbol dan patung 

untuk pemujaan.  
 

 Buddha  
  Jumlah Penganut di Indonesia: 1.703.254 jiwa (0,72%)  
  Tokoh Utama: Sindharta Buddha Gautama.    

  Sejarah singkat: Agama ini mulai muncul pada abad ke-6 SM.  

Secara  historis  agama  ini  masih  mempunyai  kaitan  erat dengan 

agama pendahulunya, yaitu agama Hindu. Pembawa ajaran agama 

ini adalah Sindharta Buddha Gautama, yang sebelum  memperoleh  

pencerahan  merupakan  seorang pangeran kerajaan Maghada dan 

pemeluk agama Hindu.   
  Pengajaran:  Agama  Budha  berdasar  pada  ajaran  dari  

seseorang  yang  disebut  Budha  yang  berarti  “yang mendapatkan  

pencerahan’’. Pedoman  dan  hukum-hukum yang  diajarkan  oleh  

Sindharta  mempunyai  tujuan  akhir untuk  melepaskan  nafsu  dan  

penderitaan  dalam  hidup manusia sehingga dapat mencapai 

nirvana.  
  Perbedaan  dengan  iman  Kristen:  ajaran  Buddha  tidak    

bertitik tolak kepada Tuhan dan hubungan-Nya dengan alam 

semesta dan seluruh isinya. Agama Buddha justru bertitik tolak  

kepada  keadaan  yang  dihadapi  manusia  dalam kehidupannya  

sehari-hari,  khususnya  tentang  tata  susila manusia agar terbebas 

dari lingkaran dukkha (pengalaman tidak menyenangkan) yang 

selalu mengiringi hidupnya.  

 Kong Hu Cu  
  Jumlah Penganut di Indonesia: 117.091 jiwa (0,05%)    

  Tokoh Utama: Khong Cu.  
  Sejarah  singkat:  Agama  Khonghucu,  tepatnya  disebut  Ru  

Jiao, sudah ada 2000 tahun sebelum Nabi Khongcu lahir. Para raja 

dan rakyat harus menjalankan upacara agama dan menjunjung 

tinggi moralitas seperti yang diajarkan oleh para luhur  raja.  Nabi  

Khongcu  lahir  pada  tahun  551  SM.  Ia ditugaskan oleh Tuhan untuk 

menata kembali tata upacara agama  Ru  Jiao  dan  mengajarkan  

kepada  raja  dan  rakyat Tiongkok tentang spiritual dan moral.  
  Pengajaran:  Manusia  akan  hidup  bahagia  apabila  negara    

makmur  dan  sejahtera,  untuk  itu  menusia  harus melaksanakan 

Perintah Tuhan, yaitu menjalani hidup lurus, jujur, dan tidak 

serakah. manusia bisa hidup bahagia apabila negaranya kuat dan 

kaya. Untuk mewujudkan negara yang kuat  dan  kaya  perlu  dibuat  

undang-undang  yang berlandaskan  cinta  kasih  dan  keadilan,  dan  

ditentukan sistem kemasyarakatan yang jelas.    

  Perbedaan  dengan  iman  Kristen:  Tri  Darma  tidak  berarti  

agama  Khonghucu,  agama  Tao,  dan  agama  Buddha Mahayana 

Tiongkok melebur menjadi satu. Maisng-masing agama  masih  

berdiri  sendiri-sendiri,  namun  mereka mengakui  bahwa  ada  

sebagian  umat  mereka  merupakan umat bersama yang perlu dibina 

bersama.  
 
 
 
 
 
 
  



Pendalaman Materi (30 menit)    

•  Diskusikanlah dengan yang lain, bagaimana perasaan Anda setelah 
membaca penjelasan singkat dari pengajaran agama- agama lain dan 
kemudian membandingkannya dengan ayat utama (Kisah Para Rasul 
4:12) dari materi ini?  

• Apakah  Anda  (atau orang  yang  Anda  kenal  baik)  memiliki 
pengalaman  pribadi  berhubungan  dengan  agama-agama lain? 
Bagaimana sikap Anda?  

  

Perencanaan & Evaluasi (15 menit)  
• Teruskan pembacaan Alkitab harian Anda dan temukan ayat-ayat yang 

bertentangan dengan ajaran-ajaran agama lain.  
  
  

Praktek Lapangan (Indikator Keberhasilan)  
•  Ajak  orang-orang  yang  Anda  kenal,  yang  masih  belum percaya 

Yesus, untuk bergabung dengan Alpha Course yang akan dimulai Juli 
2018.   
 

Persekutuan 1 on 1  
• Buatlah rencana dengan rekan 1-on-1 Anda untuk menaikkan   

doa  syafaat  bersama-sama  bagi  orang-orang  yang  belum mengenal 
nama Yesus.   

 

 

 

 

 

 

3.   BERTUMBUH DALAM PENGETAHUAN FIRMAN ALLAH  
(Ajaran-ajaran Sesat yang menafsirkan Alkitab dengan salah)   

  
  

Tujuan: Setiap anggota KeMah memahami bahwa ada ajaran- ajaran 

sesat yang mengaku sebagai bagian dari kekristenan dan  meskipun  

mereka  memakai  Alkitab  tetapi  digunakan dengan penafsiran yang 

salah.  
  
  

Pembukaan, Pujian dan Penyembahan (20 menit)  
•  Ucapkan Yel-Yel Khusus KeMah Saudara  
•  Bacalah bersama-sama ayat pokok hari ini yaitu 2Petrus 2:1  
•  Lagu 1-3 (Pilihan lagu Sesuaikan dengan Tema Sharing)  
  
  

Pembacaan Materi (15 menit)  

Ada pengajaran-pengajaran yang mengaku sebagai bagian dari 

kekristenan,  tetapi  sebenarnya  adalah  pengajaran-pengajaran sesat. 

Mereka memakai Alkitab sebagai dasar, tetapi memakai penafsiran 

Firman yang salah.   
  
  

Berikut penjelasan singkat mengenai beberapa pengajaran sesat itu.   
  
  

( Disarankan  anggota  KeMah  HANYA  MEMBACA  poin  terakhir dari 
seluruh poin-poin penjelasan mengenai ajaran-ajaran sesat    

ini)  
 
  
  



  HYPER GRACE    

  Tokoh yang dikenal: Clark Whitten.  
  Pengajaran:  Kasih karunia bersifat semua dan selamanya,  

didasarkan  pada  kata  “segala  dan  selama-lamanya“  yang ada di 

Kolose 2:13 dan Ibrani 10:14. Orang percaya juga tidak  perlu  

bertanggungjawab  dan  minta  ampun  atas dosanya  sekarang.  

Ajaran  ini  mengajarkan  orang  percaya tidak  perlu  mengoreksi  diri  

atas  dosanya  dan  Anda  bisa percaya tanpa harus memiliki disiplin 

rohani.    

  Perbedaan dengan “17 Pengakuan Iman GPdI”: Pengakuan  
#5:  Roh  Kudus  membawa  kepada  pertobatan,  dan menginsafkan 
orang akan dosa-dosanya.   

  
  

  SAKSI YEHOVAH  
  Tokoh yang dikenal: Joseph Franklin Rutherford.  
  Pengajaran: Merindukan restorasi 1000 tahun damai atas    

bumi,  dan  tidak  mempercayai  hal-hal  seperti: Trinitas/Tritunggal 

Allah, kekekalan yang menetap dan api neraka.  Mereka  percaya  

kiamat  atas  dunia  akan  segara terjadi dan Kerajaan Allah adalah 

solusi untuk menggantikan dunia.  Mereka  tidak  merayakan  paskah,  

natal,  dan  hari ulang  tahun  seseorang,  karena  itu  adalah  budaya  

pagan. Mereka  memiliki  terjemahan  Alkitab  sendiri  meskipun 

mereka juga menggunakan kutipan-kutipan dan terjemahan Alkitab 

yang dikenal luas.   

 

 

 

  Perbedaan dengan “17 Pengakuan Iman GPdI”: Pengakuan    

#2: Trinitas adalah pribadi Allah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus.  

Demikian  Pengakuan  #4:  Bahwa  kehadiran  Yesus (natal)  dan 

kematianNYA  (paskah)  adalah  bagian  dari rencana besar Allah 

untuk manusia.  
  
  

  MORMON  
  Tokoh yang dikenal: Brigham Young.  
  Pengajaran:  Mengikuti  ajaran  dari  Nabi  mereka  Joseph    

Smith yang menuliskan Kitab Mormon, disamping memakai Alkitab 
sebagai sumber pengajaran. Mereka percaya semua orang adalah 
roh anak Allah dan mengikuti ajaran-ajaran nabi-nabi dan rasul-rasul 
mereka. Mereka percaya kepada Yesus sebagai Juruselamat, tetapi 
juga kepada Joseph Smith sebagai  nabi  yang  membawa  Gereja  
kepada  kebenaran Allah. Mereka menyebut diri mereka “Gereja 
Yesus Kristus dari Orang-orang Suci Zaman Akhir.”    

  Perbedaan dengan “17 Pengakuan Iman GPdI”: Pengakuan    

#1: Alkitab adalah Firman Allah (tidak ada sumber lain yang punaya 
otoritas sama seperti Alkitab).   

  
  

Pendalaman Materi (30 menit)  
  Diskusikanlah  dengan  yang  lain  apakah  Anda  pernah  

mengenal  atau  bertemu  dengan  orang-orang  yang  

memercayai ajaran-ajaran ini?   

  Apakah ada poin pengakuan iman  lain yang bertentangan  

dengan ajaran-ajaran ini?  

 
  



  

Perencanaan & Evaluasi (15 menit)  
  Kumpulkan  informasi  lebih  mengenai  ajaran-ajaran  sesat    

     diatas, dan lengkapi ciri-ciri dari ajaran ini yang mungkin tidak  
     tercantum.  
  
  

Praktek Lapangan (Indikator Keberhasilan)  

 

   Temukan  cara  untuk  menghadapi  ajaran-ajaran  sesat  ini,  
      diskusikan dengan fasilitator, dan bagikan tips Anda kepada  

sebanyak mungkin jemaat yang Anda kenal.   
  
  

Persekutuan 1 on 1    

Buatlah rencana dengan rekan 1-on-1 Anda untuk saling menguatkan diri 
terhadap ajaran-ajaran sesat. Apabila perlu buat komitmen dengan 
rekan Anda. Sekali Yesus tetap Yesus!  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 





 

 


