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ALIRAN INJILI1 

Oleh: Danarius Harefa, Matatias Laoli dan Methamastarina Daeli2 

Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepada-Nya, jika mereka tidak percaya kepada Dia? 

Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia, jika mereka tidak mendengar tentang Dia. Bagaimana 

mereka mendengar tentang Dia, jika tidak ada yang memberitakan-Nya? Dan bagaimana mereka dapat 

memberitakan-Nya, jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis: "Betapa indahnya kedatangan 

mereka yang membawa kabar baik!" Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya 

sendiri berkata: "Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami?" Jadi, iman timbul dari 

pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. (Rm. 10:14-17). 

A. Pendahuluan 

Dengan masuknya sekularisme ke dalam tubuh gereja tahun 1910, mayoritas 

pendeta dan teolog Protestan sudah meninggalkan jiwa Ortodoks. Mereka merasa 

posisi konservatif tidak dapat dipertahankan. Gereja telah mengalami perubahan dan 

pergeseran, konfesi mulai disesuaikan dengan spirit zaman, khotbah-khotbah tidak 

memberikan jawaban atas masalah-masalah rohani. Jemaaat mulai gelisah, 

kebutuhan rohani tidak terpenuhi lagi. Kemerosotan ini menimbulkan reaksi dari 

beberapa kelompok pemimpin gereja yang mencoba mempertahankan spirit 

Ortodoks. Dipercayai bahwa Apostolic faith dan reformational orthodoxy yang selama 

ini menjiwai seluruh kehidupan gereja harus dipertahankan.3 Dari usaha mereka 

inilah nantinya muncul gerakan Injili (Evangelical). Dengan kata lain, Injili yang 

dimaksud di sini tidak mengarah kepada banyaknya gereja-gereja atau yayasan-

yayasan yang mengaku diri mereka Injili dan bahkan menggunakan kata ini dalam 

nama denominasi (organisasi) mereka – karena memang kodrat setiap gereja harus 

Injili 4 – melainkan pada gerakan yang berasal dari perjuangan kaum Fundamental di 

AS. 

Dalam tulisan ini, pembahasan akan dimulai dengan penjelasan terhadap 

penyebab kemunculannya dalam sejarah dan dilanjutkan dengan perkembangannya 

di tempat di mana ia muncul. Pada bagian berikutnya akan diuraikan pengaruh dan 

kehadiran gerakan ini di Eropa, yang juga hadir di sana. Sebagaimana orang-orang 

kadang menyamakan gerakan ini dengan gerakan Karismatik, maka akan dibahas 

juga secara sederhana perbedaan gerakan ini dengan gerakan Karismatik. Setelah itu 

akan diuraikan awal kehadiran gerakan ini di Indonesia serta perkembangannya. 

Sebagaimana GKY merupakan salah satu buah yang dihasilkan oleh gerakan Injili, 

                                                             
1 Disajikan oleh kelompok dalam presentase mata kuliah Gereja dan Aliran, semester ganjil di STT 
BNKP Sundermann, Tahun Akademik 2013-2014, yang diampuh oleh Ibu Pdt. Elvilina Hulu M.Th. 
2 Mahasiswa/i STT BNKP Sundermann, semester III Jurusan Teologi. 
3 Yakub B. Susabda, Kaum Injili: Membangkitkan Kembali Iman Kaum Ortodoks, (Malang: Gandum Mas, 
cet., ke-2, 1997), hlm. 15-16. 
4 Jan. S. Aritonang, Berbagai Aliran di Dalam dan di Sekitar Gereja, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, cet., ke-
8, 2008), hlm. 227-229. Lih. juga: NN, Mengenal Kaum Injili, http://www.suplemengki.com/mengenal-
kaum-injili/ (diakses pada hari Minggu, tanggal 10 November 2013, pukul 20.00 WIB); F. D. Wellem, 
Kamus Sejarah Gereja, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, cet., ke-2, 1997), hlm. 69. Jika mengacu pada 
catatan Wellem, pembaca akan dibuat bingung. Oleh karena itu, jika membicarakan gerakan Injili 
alangkah bagusnya jika berdasarkan uraian dalam makalah ini. 

http://www.suplemengki.com/mengenal-kaum-injili/
http://www.suplemengki.com/mengenal-kaum-injili/
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maka pada bagian berikutnya akan diuraikan secara sederhana tentang GKY sampai 

pada kehadirannya di Nias (yang merupakan fokus kecil dari makalah ini). Pada 

bagian berikutnya akan disajikan keyakinan dan ajaran dari gerakan ini yang 

dilanjutkan dengan melihat/mengevaluasi  gerakan ini. Pada bagian terakhir, akan 

ditarik kesimpulan dari seluruh uraian dalam buku ini. Selain itu, tulisan ini juga 

dilampiri beberapa hal (misalnya, hasil wawancara dengan gembala/pemimpin GKY 

di Nias) pada bagian belakangnya. 

B. Penyebab Munculnya Gerakan Injili 

Gerakan Injili yang lahir dipengaruhi oleh pemikiran: (1) Ortodoks, (2) 

Fundamentalis, dan (3) Konservatif. 

1. Ortodoks berpegang teguh pada: ajaran yang disampaikan para rasul yang telah 

dituliskan dalam Alkitab, keselamatan hanya di dalam Yesus dan yang diperolah 

melalui iman, Kristus yang telah berinkarnasi dan memiliki dwi-natur (ilahi-

manusiawi), pengakuan terhadap Allah tritunggal. 

2. Isitilah Fundamentalis muncul dan mulai digunakan pada tahun 1909 di mana 

teologi Liberal sedang berjaya. Kelompok ini memperjuangkan paham Ortodoks 

dan melawan ajaran Liberalisme dengan berbagai cara, misalnya mencetak 12 

jilid brosur [dengan judul The Fundamentals] yang berisikan dasar pengajaran 

Injil. Buku ini disusun sistematis dan [men-]coba menjelaskan seluruh doktrin 

Kristiani yang Ortodoks dan dibagikan secara cuma-cuma. Gerakan ini bersifat 

antar-denominasi dan antar-konfesi (tidak terbatas pada aliran atau pengakuan 

gereja). Ia adalah koalisi gereja-gereja di AS, di dalamnya termasuk gerakan 

Revivalism, Pietism dan Dispensasionalism. Penyebab munculnya 

Fundamentalisme:5 

a. Sebab jauh, a.l.: (1) Serangan dari ilmu filsafat, para filsuf mempertanyakan 

dan menolak kewibawaan Alkitab sebagai pedoman dalam hidup yang 

memiliki otoritas tinggi; (2) Serangan dari ilmu pengetahuan, C. Darwin 

dengan teori evolusinya yang menentang teori penciptaan; (3) Serangan dari 

ilmu teologia, dengan munculnya high criticism, Alkitab tidak lagi dihormati 

dan diperlakukan dengan tidak berwibawa; dan (4) Serangan dari ilmu agama. 

Tokoh-tokoh agama yang menyelidiki agama-agama menyangkal kalau agama 

Kristen sebagai agama yang diwahyukan. 

b. Sebab dekat, a.l.: (1) Adanya Liberalisme,6 yang mengutamakan rasio, bukan 

hanya menyangkal kewibawaan Alkitab tetapi juga penyangkalan terhadap 

                                                             
5 Paulus Daun, Apakah Evangelikalisme itu ?, (Manado: Yayasan Daun Family, cet., ke-4, 1996), hlm. 13-
20; Yakub B. Susabda, Op. cit., hlm. 16; Jan. S. Aritonang, Op. cit., hlm. 232-233. Pembagian secara cuma-
cuma ini bisa terjadi karena – menurut Jan S. Aritonang – didukung oleh dua orang yang kaya. Siapa 
orang tersebut tidak diberitahu oleh Jan S. Aritoang. 
6 Liberalisme yang dimasud di sini adalah teologi liberal yang memiliki sikap dan cara berpikir teologi 
yang [men-]coba membebaskan diri dari hal-hal yang dianggap “mandeg dan mati” (formulasi doktrin 
ortodoks yang menjadi iman Kristen). Kaum liberalism membebaskan diri dari “segala kemutlakkan 
dan kepastian” termasuk kemutlakkan kebenaran Alkitab, kemutlakkan kebutuhan manusia akan 
penebusan dan pengampunan dosa dan kepastian jaminan keselamatan dalam Yesus Kristus. 
Pemberitaan Injil secara verbal, pertobatan, pengampunan dosa, dan keselamatan rohani seperti yang 
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hukuman akhir zaman bagi orang-orang berdosa; (2) Adanya kebangunan 

rohani, yang menimbulkan diadakannya pertemuan-pertemuan, seminar-

seminar, pembinaan-pembinaan, penyelidikan Alkitab, dll. 

Kaum Fundamental giat melawan kaum Liberalis, mis., di bidang literatur. 

Pada pertemuan yang diadakan di Niagara (1989), menghasilkan lima dalil 

pemahaman mereka, yang berisi a.l.: (1) setiap huruf yang terdapat dalam Alkitab 

adalah wahyu Allah; (2) keilahian Kristus ditekankan; (3) kelahiran Kristus lewat 

anak dara ditekankan; (4) kematian Kristus yang menebus dosa tidak dapat 

diganggu-gugat; dan (5) kebangkitan daging serta  kedatangan Kristus yang kedua 

tidak perlu diragukan. Selain itu, Fundamentalism ini ditandai dengan mental 

separatis yang merupakan warisan dari gerakan Holiness terutama gerakan 

Keswick di Inggris yang muncul pada akhir abad ke-19.7 

Selain menerbitkan brosur yang berjumlah 12 jilid, Fundamental membentuk 

organisasi World’s Christian Fundamentals Association (1919). The Scoper Trial 

yang terjadi tahun 1925 membuat nama Fundamentals jaya. Ini adalah peristiwa 

di mana seorang guru (John T. Scoper) yang mengajar teori evolusi Darwin, 

dibawa ke pengadilan, akhirnya dinyatakan bersalah serta membayar dendanya 

(senilai 100$ AS).8 Namun, gerakan ini pada akhirnya merosot karena: (1) Sikap 

ekstrim dan kaku yang diterapkan oleh kaum Fundamentalis dalam melawan 

Liberalism. Tertutup terhadap intelektual (anti-intelektual), mengacuhkan nilai 

penggunaan akal dalam keagamaan, keras serta kejam dalam sikap ketika 

menghadapi alasan-alasan lawan; dan (2) Dalam organisasi terjadi perpecahan. 

Terjadi ketika Nothern Presbyterians mengutus misionaris – yang menganut 

paham Liberal – ke luar negeri. Tokoh Fundamental (mis.: J. G. Machen) tidak 

setuju lalu mendirikan lembaga misi yang independen. Pimpinan Nothern 

Presbyterians merasa ini sebagai penentangan dan akhirnya memecat mereka. 

Tahun 1936, Machen membawa lebih 100 orang pendeta keluar dari Nothern 

Presbyterians dan mendirikan gereja Orthodox Presbyterian Chrurch. Setelah 

Machen meninggal dunia, gereja ini pecah. Di bawah pimpinan Carl MeIntire, 

James O. Buswell dan Allen MacRae, didirikan gereja Bible Presbyterians Synod.9 

                                                                                                                                                                                         
diajarkan Alkitab tidak menjadi penting lagi. Kebenaran Allah menjadi kebenaran yang relatif. Alkitab 
tidak mempunyai otoritas penuh atas setiap aspek kehidupan manusia. Nilai-nilai moral dan etika 
menjadi relatif karena tidak ada standar kebenaran yang mutlak. Hubungan seks pranikah, 
pengguguran kandungan (aborsi), eutanasia, perceraian, homoseksualitas, dsb., diterima sebagai 
kebebasan hak tiap individu. Surga dan neraka adalah mitos, mitos yang diciptakan dengan tujuan 
baik. Karya Allah dalam Kristus (mulai dari Inkarnasi s/d kebangkitan) menjadi simbol yang kosong 
dengan aplikasi moral yang relatif saja. Yakub B. Susabda, Kaum Injili: Membangkitkan Kembali Iman 
Kaum Ortodoks, (Malang: Gandum Mas, cet., ke-2, 1997), hlm. 25. Band. James Barr, Fundamentalisme, 
terj. Stephen Suleeman, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, cet., ke-2, 1996), hlm. 1-5. 
7 Jan. S. Aritonang, Op. cit., hlm. 233; Paulus Daun, Op. cit., hlm. 20-21; F. D. Wellem, Kamus Sejarah 
Gereja, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, cet., ke-2, 1997), hlm. 69. 
8 Paulus Daun, Op. cit., hlm. 21-22. 
9 Ibid., hlm. 22-23. Bandingkan dengan uraian penyebab kemerosotan gerakan ini dalam karya Jan. S. 
Aritonang, Op. cit., hlm. 237-238. Dalam karyanya itu Jan S. Aritonang mengatakan bahwa ada dua – 
paling tidak – kasus yang membuat gerakan ini merosot, yaitu: (1) Kasus Fosdick. Herman Emerson 
Fosdick menerbitkan bahan khotbah sebelumnya yang menentang kaum Fundamental dalam bentuk 
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3. Konservatism. Gerakan ini juga dari dalam Fundamentalism. Setelah 

Fundamentalism redup, tahun 1940-an (pasca Perang Dunia II), gerakan ini 

bangkit lagi dan dipelopori oleh Edward J. Carnell yang berpendapat “jika kita 

mau mempertahankan dan membela kebenaran firman Allah, maka haruslah kita 

berpatokan dan berpegang teguh pada teologi Ortodoks yang terdapat dalam 

Alkitab,” dkk. Kelompok ini berhati-hati, tidak mau mengulangi kesalahan 

Fundamentalism (sikap negatif terhadap ilmu pengetahuan). Kalau kaum 

Fundamentalis bersifat defensif-separatis, Injili bersifat konstruktif. Karena nama 

Funfamentalis sudah dikonotasikan negatif, mereka tidak lagi menggunakan nama 

itu, mereka menggunakan nama baru, yaitu Konservatif.10 

C. Perkembangan Gerakan Injili 

Anggota Fundamentalism yang awalnya setia, kini mulai memisahkan diri dari 

gerakan tersebut dan bergabung dengan kelompok Konservatif yang akhirnya 

mengalami perluasan dan namanya diganti menjadi Injili (Evangelicals). Dalam 

prinsip, kaum Fundamentalis dan kaum Injili tidak ada perbedaan, namun dalam 

penjabaran prinsipnya ada perbedaan, a.l.:11 

Fundamentalism Injili 

Berpandangan sempit terhadap 

Alkitab, hanya menitikberatkan pada 

satu titik saja, yaitu teologinya. 

Berpandangan luas, menitikberatkan 

pernyataan “kebenaran Allah secara 

menyeluruh.” 

Metodenya negatif, menyerang salah 

lawan dengan keras, kejam, 

benarkan paham sendiri, subjektif. 

Metodenya positif, menyampaikan idenya 

dengan dialog yang luwes (dialektis). 

Anti pada semua yang bersifat 

akademik. 

Mempergunakan yang akademis untuk 

membenahi dan menyatakan kebenaran, 

sehingga iman Ortodoks dapat diterima. 

Hanya memperhatikan kebutuhan 

rohani sendiri (atau kelompoknya). 

Memperhatikan kerohanian dan 

kebutuhan kebudayaan masyarakat. 

Cenderung suka berbantah terhadap 

hal yang non-prinsipil. 

Menghindari perbantahan yang non-

prinsipil, berusaha menjaga persatuan. 

Injili – seperti halnya Fundamentalism – adalah gerakan antar denominasi. 

Untuk memperkuat gerakannya dibentuklah organisasi. Yang pertama adalah The 

National Association of Evangelicals (NAE) yang melaksanakan sidang pertamanya 

pada tahun 1942. Penyebab didirikannya organisasi ini adalah: (1) Karena organisasi 

                                                                                                                                                                                         
buku yang berjudul “Apakah Kaum Fundamentalis Menang?” pada tahun 1923. Fosdick dikecaman 
keras, namun pada tahun berikutnya, ada sekitar 1200 pengerja gereja yang menandatangani surat 
pernyataan penolakan atau penentangan terhadap gerakan Fundamentals; dan (2) Kasus Scopes. John 
T. Scopes yang mengajar teori evolusi Darwin diseret ke pengadilan. Namun, pengacaranya 
mengadakan pembelaan, dan menyerang dengan mempertanyakan keabsahan kebenaran pandangan 
kaum Fundamental. Kaum Fundamental tidak dapat menjawab (melawan) secara argumentatif dan 
intelektual dengan mendalam. Selain itu pers juga berpihak kepada Scopes. 
10 Jan. S. Aritonang, Op. cit., hlm. 239; Paulus Daun, Op. cit., hlm. 25. 
11 Ibid., hlm. 28-29. Gerakan ini juga dikenal dengan nama neo-Evangelical. 
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Federal Council of Churches of Christ telah menjurus ke arah Liberalism, dan 

organisasi The American Council of Christian Churches (ACCC) yang didirikan kaum 

Fundamentalism  konservatif ekstrim dan negatif. Diharapkan melalui organisasi NAE 

ini menjadi sarana pemberitaan Injil secara menyeluruh; (2) Pertentangan antara 

kaum Fundamentals dan Liberals yang mengakibatkan perpecahan dalam tubuh 

Ortodoks. Diharapkan kaum Ortodoks bersatu lagi; dan (3) Kesadaran bahwa dengan 

persatuan dan kesatuanlah Injil dapat diberitakan dengan efektif dan nama Tuhan 

dipermuliakan.12 

Selanjutnya, tahun 1948, kaum Injili membentuk organisasi The International 

Council of Christian Churches (ICCC) di Amsterdam, yang pada saat bersamaan gereja-

gereja non-injili membentuk organisasi The World Council of Churches (WCC) di kota 

yang sama. Organisasi ini terdiri dari berbagai gereja besar berbagai denominasi, 

gereja independen, organisasi misi, organisasi Kristen. Tahun 1969 anggotanya 

mencapai 10.000.000. Tahun 1974 ICCC memberikan tanggapan positif atas deklarasi 

kaum Injili di Chichago, dan tahun 1975 Sidang Raya V dari WCC di Nairobi sudah 

dihadiri utusan resmi Injili (mis., David Hubbard).13 

Organisasi Injili lainnya, The Billy Graham Evangelistic Association (dipimpin 

oleh Billy Graham), adalah organisasi yang berpengaruh dalam membesarkan nama 

Injili. Carl F. Henry yang tertarik dengan Billy dan menganggapnya seorang Injili yang 

ideal. Sebaliknya, Billy sendiri menilai bahwa Henry dan rekan-rekannya bisa diajak 

kerja sama. Billy awalnya adalah anggota Fundamentals yang dipimpin oleh Bob 

Jones, dkk. Ia memiliki keluwesan dalam kerja sama dengan berbagai denominasi, 

pimpinan gereja dan teolog-teolog, menitikberatkan arti kemasyarakatan yang 

terkandung dalam Injil, membina kerja sama dengan golongan Ecumenicalism dan 

Katolik untuk penginjilan yang ia lakukan.14 

Tahun 1949, didirikan organisasi kerja sama (Evangelical Theological Society) 

yang terdiri dari ahli tafsir Alkitab dan teologia yang konservatif, dengan tujuan 

meningkatkan kedudukan golongan Injili di bidang Akademik. Tiap tahun diadakan 

pertemuan dan membahas skripsi-skripsi, paper-paper, artikel-artikel yang bersifat 

ilmiah dan kemudian diterbitkan menjadi buku.15 Dalam percaturan sejarah dunia 

Injili hadir melalui: (a) mendirikan sekolah-sekolah teologi dengan standar akademik 

tinggi [mis.: Fuller Theological Seminari], supaya hamba-hamba Tuhan betul-betul 

qualified menggembalakan jemaat di tengah dunia yang semakin modern; (b) 

mendirikan college dan universitas yang juga berstandar academic yang tinggi; (c) 

melibatkan diri dengan masalah sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, etik moral, art; 

                                                             
12 Ibid., hlm. 33-34; Jan. S. Aritonang, Op. cit., hlm. 239-240; Yakub B. Susabda, Op. cit., hlm. 17. Menurut 
Yakub Susabda, ACCC yang dibentuk pada tahun 1941 adalah organisasi dengan keanggotaan yang 
eksklusif, sedangkan NAE yang dibetuk pada tahun 1942 terbuka terhadap pandangan teologi yang 
berbeda (cooperation withaout compromise). 
13 Paulus Daun, Op. cit., hlm. 34. Yakub B. Susabda, Op. cit., hlm. 18-19. 
14 Paulus Daun, Op. cit., hlm. 34-35; Yakub B. Susabda, Op. cit., hlm. 18-19. Billy Graham yang membuka 
kerja sama dengan gereja-gereja “non-injili” disebut sebagai “alat iblis zaman ini” oleh Bob Jones dan 
McIntire dari ACCC. 
15 Paulus Daun, Op. cit., hlm. 35. 
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(d) mulai membina kerja sama dengan mereka yang non-Injili dan Karismatik, 

bahkan dialog dengan saudara-saudara dari agama yang berbeda.16 

Tahun 1975, beberapa teolog Liberal bersama teolog Katolik dan teolog Injili, 

bersama-sama menggariskan Hartford Appeal for Theological Affirmation yang berisi 

penolakan atas penyesatan yang telah dilakukan gereja-gereja Amerika pada abad ke-

20 ini, hal tersebut a.l.: “menyatakan tidak benar: (1) penggunaan bahasa keagamaan 

yang semata-mata mengacu pada pengalaman manusiawi; (2) pemahaman menganai 

Yesus bahwa Ia hanya sebagai suatu contoh yang baik dari umat manusia; (3) 

keselamatan hanya sebagai realisasi kemungkinan yang dimiliki manusia di dunia ini; 

(4) dosa sebagai kegagalan untuk merealisasikan kemungkinan yang dimiliki 

manusia; (5) ibadah sebagai suatu cara untuk menambah kesadaran diri individu dan 

hubungan antar manusia; (6) kehadiran kekal (bukan kemahatinggian) Allah; (7) 

pendapat bahwa perjuangan untuk mencapai kemanusiaan yang lebih baik akan 

menimbulkan Kerajaan Allah; (8) perasaan bahwa kehidupan inilah satu-satunya 

yang ada, tidak ada kehidupan lain; serta (9) keyakinan yang tersebar luas di antara 

orang-orang Liberal dalam bidang teologi pada tahun-tahun belakangan ini bahwa 

‘dunia harus menetapkan agenda dari gereja,’ bukan sebaliknya.17 

D. Gerakan Injili di Eropa 

Gerakan Injili di Eropa juga ada, dan merupakan dampak berlanjut dari 

gerakan Injili di AS. Hanya saja memiliki alasan kemunculan yang berbeda. Kalau di 

AS, Injili adalah turunan dari Fundamentalism, sedangkan di Eropa karena: (1) 

munculnya kebudayaan baru dalam masyarakat yang majemuk, serta (2) pertikaian 

teologi yang ditimbulkan oleh Bultman, yang menyatakan bahwa catatan Injil dalam 

Alkitab dibungkus oleh mitos dan perlu dirumuskan ulang sesuai dengan masa 

modern (sekarang). Gerakan di Eropa ini dilakukan oleh orang-orang yang berlatar-

belakang Pietism. Billy juga mempunyai pengaruh di sini (di Eropa dan termasuk 

Inggris), karena mengadakan kebangunan rohani. Kehadiran Injili di sana makin kuat 

dengan munculnya berbagai organisasi, mis.: Campus Crusades for Christ, The 

Navigators dan Inter-Varsity Christian Fellowship. Di Eropa, Injili tidak berkembang 

pesat seperti di AS, karena: (1) di sana Kristen adalah minoritas dan (2) dalam 

pengorganisasian dan kesadaran akan jati diri kaum Injili tidak sebaik yang di AS. 18 

Telihat dengan jelas dalam gerakan ini (Injili) ada banyak variasi, namun 

mereka dipersatukan oleh: (1) keinginan untuk melawan musuh bersama, yaitu 

teologi Liberal, (2) penekanan terhadap pertobatan dan lahir baru karena situasi 

sosial-budaya yang bobrok.19 

Dalam pelayanan khusus di kalangan mahasiswa, mereka mendirikan Inter-

Varsity Christian Fellowship dan Campus Crusade. Para anggotanya (mahasiswa) 

                                                             
16 Yakub B. Susabda, Op. cit., hlm. 18. 
17 Ibid., hlm. 19-20. 
18 Jans S. Aritonang, Op. cit., hlm. 245-246. 
19 Ibid., hlm. 249. 
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sangat aktif dalam mengabarkan Injil  di universitas-universitas.20 Dalam pelayanan 

mereka ada rumus hukum rohani, yaitu: 
“(1) Allah mengasihimu dan mempunyai rencana yang mengagumkan bagi hidupmu; 
(2) manusia adalah berdosa dan terpisah dari Allah, sehingga ia tidak dapat 
mengenal dan mengalami kasih dan rencana Allah bagi hidupnya; (3) Yesus Kristus 
adalah satu-satunya yang ditetapkan Allah sebagai Penebus dosa manusia. Melalui  
Dia kamu akan mengenal dan mengalami kasih dan rencana Allah bagi hidupmu; dan 
(4) kita masing-masing harus menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan 
Juruselamat pribadi, supaya kita pun mengenal dan mengalami kasih dan rencana 
Allah bagi hidup kita.”21 

Di kalangan Sekolah Menengah didirkan juga sekolah (mis.: Youth for Christ, 

Young Life). Badan penginjilan The Gideons International yang didirikan tahun 1899, 

dengan tugas unik yaitu menyebarkan Injil melalui pembagian Alkitab secara cuma-

cuma, turut serta dalam dalam gerakan Injili. Di Indonesia telah didirikan cabangnya 

pada tahun 1969, dan diperkirakan telah membagi Alkitab lebih dari 4,5 juta jilid. 

Untuk pelayanan ke luar, dibentuk dua badan misi, yaitu: (1) Interdenominational 

Foreign Missions Association (1917), sampai tahun 1972, telah mendukung 8.800 

orang misionaris yang bekerja di berbagai negara; dan (2) Evangelical Foreign 

Missions Association (1949), telah mendukung lebih 4.000 orang misionaris.22 

Di bidang literatur, didirikan usaha penerbitan majalah dengan nama 

Christianity Today (1956), yang bertujuan: (1) menyebarkan kebenaran ajaran 

Kristen yang bersejarah, (2) membela asas kepercayaan Kristen Ortodoks secara 

akademis, (3) menggalang kesatuan pandangan umat Kristen terhadap Alkitab 

sebagai firman Allah, dan (4)memberitahukan kepada setiap pembaca bahwa Injil 

bersifat rasional dan kompeten. Injili juga bergerak di bidang penginjilan via udara, 

(mis.: Hours of Decision), di bidang perfilman (mis.: The Billy Graham Evangelistic 

Association dengan salah satu filmnya yang berjudul For Pete’s Sake). Untuk mendidik 

mahasiswa dalam kebenaran teologia didirikan sekolah-sekolah teologia (mis.: 

Trinity Evangelical Divinity School). Untuk memperkuat posisi di bidang pendidikan 

teologia di Asia, dibentuk persekutuan sekolah teologia mis.: Asia Theological 

Association (ATA), Persekutuan Antar Sekolah Teologia Injili (PASTI), Asia Graduate 

School of Theology (AGST).23 

Pada dasarnya gerakan Injili tidak bermaksud mendirikan gereja –sama 

seperti gerakan yang dipimpin oleh Luther – dan denominasi tersendiri (oleh karena 

misinya justru untuk memelihara apostolic faith dan reformational orthodoxy dalam 

denominasi gereja apa pun), sejarah sudah berjalan begitu rupa sehingga perbedaan 

dengan mereka yang “non-Injili/Liberal” bahkan dengan yang Fundamentalsm dan 

Karismatik nampak dengan jelas. Jadi, pada dasarnya Injili itu bukanlah nama suatu 

gereja atau denominasi gereja tertentu dengan ajarannya yang tertentu pula. Tidak 

heran jikalau “Injili” dapat terdiri atas: Reformed Injili; Dispensasional Injili (mis. 

Dallas Theo. Sem.); Baptis Injili (mis. Southwester Theo. Sem.); dsb. Di samping 

                                                             
20 Paulus Daun, Op. cit., hlm. 35. 
21 Jan. S. Aritonang, Op. cit., hlm. 244. 
22 Paulus Daun, Op. cit., hlm. 36-37. 
23 Ibid., hlm. 37-39. 
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semuanya menekankan perlunya “keselamatan pribadi di dalam Kristus, pertobatan, 

dan kehidupan yang suci, dan otoritas yang penuh dari Alkitab dalam semua bidang,” 

masing-masing hanya berbeda secara doktrinal dalam beberapa hal yang sekunder. 

Di tengah-tengah perbedaan-perbedaan doktrinal yang ada, mereka disatukan dalam 

visi yang sama untuk mengembalikan inti iman Kristiani ke dalam tubuh gereja. 

Pengharapan mereka adalah, supaya gereja menjadi gereja yang bersaksi, yang 

memberitakan firman secara benar, yang bersekutu, dan yang melayani atas dasar 

Iman para rasul.24 

Tahun 1974, bertepatan Konferensi Penginjilan Sedunia di Lausanne, Swiss, 

para pimpinan gereja yang berlatarbelakang Tionghoa yang mengikuti konferensi ini, 

ketika kembali ke tempatnya masing-masing, 2 tahun berikutnya (1976), mereka 

mengadakan konferensi gereja-gereja Injili yang berlatarbelakang Tionghoa yang 

akhirnya membentuk organisasi Chinese Coordination Centre of World Evangelism 

(CCCOWE) di Hongkong, dengan tugas: (1) mengetahui secara mendalam berita dan 

kebutuhan gereja-gereja yang berlatarbelakang Tionghoa; (2) meningkatkan 

pengertian dan kerja sama antara gereja-gereja yang berlatarbelakang Tionghoa; dan 

(3) menjadi promotor pertumbuhan gereja di bidang misi, ketrampilan, pelayanan 

kaum muda, pekerjaan riset, dll. Dengan motto: “CCCOWE bukan gereja, melainkan 

hamba/pelayan gereja.”25 Dalam perkembangannya, tokoh Injili dari Tionghoa inilah 

yang masuk ke Indonesai, dan tidak heran pula jika kiblat mereka adalah pelayanan 

kepada orang-orang Tionghoa 

E. Gerakan Injili dan Karismatik 

Kelompok Injili berbeda dengan gerakan Karismatik yang mementingkan 

bahwa dalam beragama itu adalah menciptakan suasana pengalaman ibadat yang 

baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan perasaan manusia zaman ini, yaitu 

pengalaman ibadah yang memuaskan. Manusia zaman ini butuh: (a) pelepasan unek-

unek/kesumpekkan batinnya; (b) jawaban yang cepat atas setiap kebutuhan yang 

mendesak; (c) bukti yang nyata dari keunggulan iman Kristen; (d) perasaan bahwa 

beragama betul-betul ada faedahnya. Secara garis besar, perbedaan Injili dengan 

Karismatik adalah:26 

No. Injili Karismatik 

1. Tekanan utama dari iman adalah 

kesetiaan pada kebenaran wahyu 

Allah dalam Alkitab. Orang 

beriman adalah orang yang sudah 

dilahirbarukan dan kehidupannya 

Tekanan utama dari iman adalah pada 

kemampuan memanifestasikan pekerjaan 

Roh Kudus dalam hidup. Orang yang 

beriman adalah orang yang kehidupannya 

sudah dimenagkan dan menikmati 

                                                             
24 Yakub B. Susabda, Op. cit., hlm. 20, 24-25. 
25 Paulus Daun, Op. cit., hlm. 39-40. 
26 Yakub B. Susabda, Op. cit., hlm. 28, 29-33. Dalam hal ini, alangkah bagusnya kita mengingat 
pembahasan kelompok sebelumnya ditambah dengan penjelasan dosen, yaitu kelompok yang 
membahas gerakana Karismatik, karena pembahasan mereka lebih luas dan komprehensif, yang 
dipresentasikan pada hari Senin, tanggal 12 November 2013. 
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dituntun oleh Roh Kudus. kekayaan sorgawi. 

2. Perjuangan iman adalah untuk 

kemurnian ajaran gereja yang 

berdasarkan Alkitab. 

Perjuangan iman adalah untuk melawan 

setan yang menggoda orang percaya. 

3. Hubungan dengan gereja-gereja 

positif, dan bertujuan untuk 

menghidupkan semangat 

Reformasi, mengembalikan 

otoritas Alkitab dalam pengajaran, 

kesaksian, pelayanan dan 

kehidupan gereja. Kesetian 

anggota terhadap gereja masing-

masing ditekankan. 

Hubungan dengan gereja-gereja negatif. 

Semata-mata bertujuan untuk menarik 

anggota-anggota keluar dari dan 

bergabung dengan mereka. 

4. Pertanggungjawaban iman 

termasuk menggariskan doktrin 

untu membedakan ajaran yang 

benar dan sesat. 

Bersikap “toleransi-semu” dengan yang 

berbeda doktrin, bahkan kecenderungan 

anti doktrin. 

5. Percaya bahwa panggilan untuk 

bertumbuh secara rohani adalah 

panggilan utama setiap orang 

Kristen. 

Menjadi Kristen adalah hidup dalam 

karunia-karunia sorgawi. Perjuangan 

kristiani adalah perjuangan mendapatkan 

karunia terbesar. 

6. Baptisan Roh terjadi pada saat 

seseorang menerima Kristus. 

Kemenangan atas dosa step by 

step membuat orang tersebut 

semakin dipenuhi Roh Kudus. 

Baptisan ditandai dengan buah-bauh 

kehidupan baru. Kepenuhan Roh harus 

diminta dan ditandai dengan karunia-

karunia yang mengherankan. Jika beriman 

pasti dapat. 

7. Proses bergumul dalam doa lebih 

penting dari jawaban doa. 

Ketekunan dalam doa adalah manifestasi 

dari iman. Jawaban dari doa yang 

merupakan buah dari proses menandakan 

orang tersebut beriman. 

8. Gereja harus terstruktur, seperti 

gereja mula-mula. 

Gereja yang terstruktus, yang memiliki 

organisasi menghambat pekerjaan Roh 

Kudus. 

F. Kehadiran Gerakan Injili di Indonesia 

Kehadiran Injili di Indonesia di mulai sejak tahun 1950-an dan Yayasan 

Persekutuan Pekabaran Injil di Indonesia (YPPII) yang didirikan tahun 1961, Institut 

Injili Indonesia (I-3) yang didirkan tahun 1959, dan Seminar Alkitab Asia Tenggara 

(SAAT, nama awalnya adalah Madrasah Alkitab Asia Tenggara [MAAT] di Bandung) 

tahun 1952 oleh Andrew Gih di Malang (JaTim), adalah tonggak yang menandai 

kehadiran gerakan ini. Andrew Gih yang bekerja sama dengan John Sung yang 

berlatarbelakang Tionghoa adalah tokoh Injili yang menghadirkan Injili itu sendiri ke 

Indonesia. Andrew Gih tiba di Indonesia tahun 1950, mengadakan pelayanan KKR, 
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atau sejenis pembinaan rohani yang lain. Pelayanan Andrew Gih selain menghasilkan 

SAAT Malang, juga Gereja Kristen Kalam Kudus (GKKK) yang kantor sinodenya 

berlokasi di Bandung dan Sekolah Kristen Kalam Kudus (SKKK) yang ada di berbagai 

daerah (mis., Padang, Bandung, Malang, Papua, dll).27 Pelayanan di SAAT ini 

dikemudian hari dipercayakan kepada Peter Wongso yang merupakan anggota (dan 

sekaligus anak dari pendeta) gereja Metodis di Medan, dia (Peter Wongso) adalah 

alumnus SAAT I. 

R. A. Jaffray juga adalah salah satu tokoh Injili di Indonesia yang merupakan 

anggota organisasi Christian and Missionary Aliance (CMA atau CAMA) di AS. Buah 

dari pekerjaannya di kemudia hari melahirkan Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII, 

nama awalnya adalah Kemah Injil Gereja-gereja Masehi di Indonesia atau KINGMI). 

Pada tahun 1950-an juga Overseas Missionary Fellowship (OMF) yang dulunya adalah 

China Inland Mission (CMI), hadir di Indonesia. Organisasi ini sekarang telah berubah 

nama, yaitu Yayasan Persekutuan Kristen di Indonesia (YAPKI). YAPKI ini melayani di 

dalam dan melalui berbagai gereja, terutama gereja arus utama. Di indonesia, kaum 

Injili membentuk organisasi Persekutuan Injili Indonesia (PII)28. Organisasi ini 

memiliki banyak anggota, termasuk Pentakosta dan Karismatik yang mengaku diri 

sebagai Injili. Namun yang harus diperhatikan adalah kaum Injili sendiri tidak 

menyatakan gerakan (mereka) identik dengan Pentakosta atau sejenisnya walaupun 

mereka menerima gereja-gereja tersebut dalam keanggotaan organisasi mereka. 

Kalangan Injili (misl.: Billy Graham, Daniel Lucas Lukito) sendiri mengecam keras 

gerakan Pentakosta, Karismatik dsb.29 

G. Gereja Injili di Nias (Gereja Kritus Yesus [GKY]) 

Pembahasan satu organisasi ini dipisahkan dari organisasi yang di atas (bagian 

D) secara sengaja. Hal ini dikarenakan melihat keberadaan gereja ini di Nias. GKY 

berdiri pada tanggal 3 Juni 2002 dan merupakan kelanjutan (pengembangan) dari Gereja 

Kristus Jemaat Mangga Besar (GKJMB) yang telah berdiri sejak tanggal 3 Juni 1945. 

GKJMB sendiri merupakan hasil perintisan dari jemaat Chung Hua Chi Tuh Chiao Hui 

(CHCTCH) Kuo Yu Thang di Jakarta. Perkembangan berawal dari perintisan pelayanan 

dalam bahasa Tionghoa oleh sebagian anggota jemaat CHCTCH Gang Ketapang pada 

Agustus 1944, yang disebut Kuo-yu Pu. CHCTCH berlokasi di Jalan Mangga Besar I/74 

(Gang Komandan), Jakarta. Di tempat ini jemaat dikenal sebagai CHCTCH Kuo Yu Thang 

                                                             
27 Jan. S. Aritonang, Op. cit., hlm. 229. Lih., NN, Sejarah Gereja & Sekolah Kristen Kalam Kudus, 
http://www.sinodekalamkudus.org/sejarah.php, (diakses pada hari Minggu, tanggal 10 November 
2013, pukul 20.05 WIB). 
28 PII yang dibentuk pada tanggal 17 Juli 1971 di Batu-Malang ini sekarang telah memiliki anggota 
penuh yang berjumlah 82 dan 9 anggota associate. 
29 Jan. S. Aritonang, Op. cit., hlm. 229-231; Paulus Daun, Op. cit., hlm. 41. YAPKI ini adalah bagian dari 
organisasi (perpanjangan tangan dari Campus Crusade). Lih., juga: NN, Mengenal Kaum Injili, 
http://www.suplemengki.com/mengenal-kaum-injili/ (diakses pada hari Minggu, tanggal 10 
November 2013, pukul 20.00 WIB); Gereja Kristen Kalam Kudus, 
http://id.wikipedia.org/wiki/Gereja_Kristen_Kalam_Kudus, (diakses pada hari Minggu, tanggal 10 
November 2013, pukul 20.10 WIB); NN, Evangelikalisme, 
http://id.wikipedia.org/wiki/Evangelikalisme, (diakses pada hari Minggu, tanggal 10 November 2013, 
pukul 20.15 WIB). 

http://www.sinodekalamkudus.org/sejarah.php
http://www.suplemengki.com/mengenal-kaum-injili/
http://id.wikipedia.org/wiki/Gereja_Kristen_Kalam_Kudus
http://id.wikipedia.org/wiki/Evangelikalisme
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Mangga Besar. Dengan mempertimbangkan kepentingan pengembangan pelayanan 

internal dan eksternal maka pada tanggal 3 Juni 2002, GKJMB yang memiliki 11 jemaat 

dan 13 pos membentuk Sinode Gereja Kristus Yesus. Dengan menjunjung tinggi Alkitab 

yang adalah Firman Allah, GKY bertekad menjalankan misi Allah bagi dan melalui gereja-

Nya (missio ecclesiae) dalam bentuk persekutuan, pelayanan, dan kesaksian dengan visi 

Gereja yang Mulia dan Misioner.
30

 Karena keterbatasan data yang susah diperoleh di 

lapangan, kelompok tidak bisa menyajikan lebih detail kronologi sejarah GKY (masih 

dalam bentuk pos) di Nias. Namun, secara garis besar, GKY ada di Nias sekitar tiga 

tahun yang lalu (2010), dan merupakan hasil pekerjaan dari GKY Pluit dan GKY Puri 

Indah Jakarta. Tokohnya adalah G.I. Hery Ciu. Selain itu, GKY di Nias ini juga memiliki 

pelayanan yang lain, yaitu: Yayasan Panti Dorkas, SD Sinar Kasih Yobel.31 

GKY menganut (berkonfesi) iman Reformed, tata liturginya sudah baku (untuk 

hari-hari tertentu mis. Natal, mereka menambahkan beberapa hal dalam liturgi, mis., 

drama), memiliki sistem organisasi presbiterial-sinodal (sama dengan dengan BNKP), 

mimbar hanya ada satu (dengan tujuan menjaga fokus jemaat dalam ibadah32), hanya 

menerapkan baptisan percik dan pesertanya adalah anak-anak, PIR diucapkan dalam 

setiap ibadah, DBK tidak diwajibkan, cara hidup menekankan harus sesuai dengan 

Alkitab (menjadi garam dan terang), gambar rohani (mis., Yesus) tidak dianjurkan 

namun tidak dilarang tegas, yang mati bunuh diri (inisiatif sendiri) tetap dilayani, alat 

musik yang diperkenankan hanya piano, yang berkhotbah hanya memakai Jas, 

memiliki tempat khusus di belakang altar, katekisasi diadakan 15 kali pertemuan dan 

katekumennya minimal berusia 15 tahun.33 

H. Keyakinan dan Ajaran Kaum Injili 

Keistimewaan keyakinan kaum Injili  a.l., menitikberatkan: (1) doktrin 

Ortodoks, (2) bidang akademik, (3) keterbukaan, (4) penginjilan dan misi, (5) 

perhatian pada masyarakat, (6)  persatuan, dan (7) peningkatan nilai pengalaman 

hidup.34 Pada dasarnya konfesi kaum Injili tidak berbeda dengan konfesi gereja-

gereaj arus utama, secara sederhana konfesi mereka adalah: (1) Mengakui Allah 

tritunggal. Allah yang Maha-esa yang beroknum tiga; (2) Dwi-natur Yesus yang 

                                                             
30 Sumber: NN, Sejarah Singkat GKY, http://www.gky.or.id/about/sejarah.php, (diakses pada hari 
Minggu, tanggal 10 November 2013, pukul 20.20 WIB). 
31 G.I. Michael Tannos (Gembala Sidang), wawancara dengan penulis, Minggu, 10 November 2013 di 
rumah dinas gembala, KBN, Gunungsitoli-Nias. Untuk lebih jelasnya pemahaman GKY, secara sepintas, 
berdasarkan penjelasan dari G.I. Michael Tannos, bisa di lihat pada lampiran di halaman terakhir. 
32 Untuk hal ini, mengingat mereka menerima konfesi Calvinism, bisa dikatakan bahwa letak dan 
jumlah mimbar ini memang karena ajarannya Calvinism itu sendiri. 
33 Ibid. 
34 Paulus Daun, Apakah Evangelikalisme itu ?, (Manado: Yayasan Daun Family, cet., ke-4, 1996), hlm. 
45-49. Dari kubu lawan (Liberalism) mereka sendiri, Arnold Hearn, lewat majalah The Christian 
Century, mengatakan bahwa “kaum Evangelical menunjukkan pengertian dan perhatian terhadap 
pemikiran teologi secara menyeluruh dan juga lebih menguasai perkembangan pemikiran filsafat dan 
teologi masa kini. Dengan sikap objketif [bukan subjektif] mereka menghadapi hasil penemuan ilmu 
pengetahuan dan menunjukkan juga perhatian terhadap etika moral masyrakat.” 

http://www.gky.or.id/about/sejarah.php
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sempurna; (3) Pembenaran oleh iman; dan (4) Alkitab adalah firman Tuhan satu-

satunya yang diberikan tanpa salah secara verbatim.35 

I. Evaluasi Terhadap gerakan Kaum Injili 

Dengan mengacu pada catatan Paulus Daun, dalam gerakan kaum Injili ada 

juga bahaya yang berasal dari cara kerja mereka sendiri. Bahaya tersebut mis.: (1) 

Kecenderungan mengubah sikap. Dalam hal Alkitab, misalnya, Dewey Beegle (salah 

satu tokoh Injili), yang berpendapat bahwa Alkitab yang ditulis oleh manusia itu 

banyak kesalahan (kurang sempurna), namun Tuhan pakai untuk mencapai sesuatu. 

Walaupun kurang sempurna, ia merupakan dasar iman dan ukuran tertinggi; (2) 

Kecenderungan pada positivisme. Adanya tokoh Injili yang tidak menekankan mis., 

tidak boleh minum, dsb., yang hanya menekankan perbaikan terhadap kehidupan 

kerohanian maka dengan sendirinya kebiasaan buruk tersebut akan lenyap, dinilai 

oleh Paulus Daun dan tokoh Injili lainnya akan membuat hidup orang tersebut 

pincang karena yang mengenakan hidup baru harus menanggalkan hidup lama; (3) 

Ada/timbul kecenderungan kebebasan tanpa kontrol, maksudnya menolak untuk 

berada di bawah pengawasan gereja. Misalnya saja The Brethren melakukan 

pelayanan secara informal, menolak untuk mengakui atau membentuk sistem khusus 

rohaniawan; (4) Kecenderungan keterbukaan tanpa kontrol. Mis.,: (a). Dalam bidang 

kerja sama. Demi penginjilan, ada sebagian kaum Evangelical yang bekerja sama sama 

siapa saja tanpa menghiraukan apakah iman kepercayaan mereka sejalan. Ini sama 

saja mendirikan bangunan dengan dasar yang rapuh, (b) Di bidang pengetahuan. 

Dalam usaha mengharmonisasikan Alkitab dengan pengetahuan, ada sebagian kaum 

Evangelicals yang goyah dan tidak tetap berpegang teguh pada Alkitab; dll.36 

J. Kesimpulan 

Injili adalah turunan dari Fundamentals, mempertahankan apostolic faith dan 

reformational orthodoxy. Walaupun memiliki perlawanan dan perjuangan yang sama, 

yaitu mempertahankan apostolic faith dan reformational orthodoxy serta menetang 

ajaran teologi Liberal, namun dalam sikap (cara kerja) berbeda. Fundamentalis 

bersifat defensif-separatis, sedangkan Injili kontruktif. Kedua gerakan – walaupun 

                                                             
35 Paulus Daun, Op. cit., hlm. 85-91; Jan. S. Aritonang, Op. cit., hlm. 230-250-251; Yakub Susabda, Op. cit., 
hlm. Dengan lebih spesifik lagi, Yakub Susabda, menyatakan bahwa kaum Evangelicals ini memberikan 
penekanan pada: (1) keabsahan atau ketidakbersalahan Alkitab, (2) keselamatan yang holistik 
(individu-sosial, jasmani-rohani, temporal-eternal) dalam Kristus, serta (3) sejarah yang linear dan 
bukan cycical. Pandangan ini juga diungkapkan dengan cara yang sama oleh G. I. Michael Tannos 
(pemimpin GKY yang ada di Nias, KBN). Lihat lampiran. Lihat juga catatan dalam Dalam bukunya 
tersebut, Jan S. Aritonang, dalam merumuskan konfesi kaum Injili mengacu kepada konfesi Fuller 
Theological Seminary. Pemilihan oleh kelompok dengan menggunakan catatan Paulus Daun serta 
Yakub Susabda [dan juga hasil wawancara dengan Michael Tannos] dikarekan ini adalah pengakuam 
umum dan di dalam konfesi yang dikembangkan oleh pengikut mereka nantinya memang terjadi 
pengembangan sana-sini. Namun – seperti yang diutarakan Jan S. Aritonang – yang perlu diperhatikan 
bahwa konfesi orang Injili tidak memiliki perbedaan prinsipil dengan konfesi gereja-gereja arus utama. 
Hal ini membuat gerakan ini bisa diterima di aliran arus utama. 
36 Paulus Daun, Op. cit., hlm. 95-106. 
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tidak bersamaan munculnya – sama-sama merupakan gerakan koalisi dari berbagai 

gereja yang memiliki konfesi ternsendiri (antar-denominasi dan antar-konfesi). 

Dalam menentang paham Liberalism, Injili membentuk organisasi atau 

yayasan-yayasan penginjilan, sekolah teologi, percetakan, penginjilan via-

radio/televisi, dsb. Berbeda dengan Fundamentals, Karismatik, Pentakosta dsb., Injili 

unik karena penekanan terhadap: doktrin (iman Ortodoks), bidang akademik, 

keterbukaan, penginjilan dan misi, perhatian kepada masyarakat, persatuan dan 

peningkatan nilai pengalaman hidup. Dari segi konfesi, konfesi kaum Injili tidak 

memiliki perbedaan yang begitu prinsipil, hanya saja dalam penekanannya berbeda. 

Walaupun gerakan ini terlihat bagus karena sifat konstruktifnya, namun ia memiliki 

kelemahan (mis.: sikap yang bisa melunak terhadap Alkitab yang awalnya tidak 

memiliki kesalahan tetapi diakui ada sedikit kesalahan, adanya sikap yang tidak 

seimbang antara penekanan dalam mengenakan manusia baru seutuhnya, dll). 
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Lampiran I. 

Tahun-Tahun Penting 

Tahun Peristiwa 
1909 Teologi Liberal berada di puncak kejayaan, dan bersamaan muncul 

Fundamentals dan menerbitkan 12 jilid kepercayaan mereka. 
1910 Mayoritas pendeta dan teolog Protestan sudah meninggalkan jiwa 

Ortodoks. 
1917 Didirikan Interdenominational Foreign Missions Association (IFMA) yang 

bergerak di bidang misi. 
1919 Didirikan organisasi World’s Christian Fundamentals Association, oleh 

kaum Fundamentalis. 
1925 Dikenal dengan The Scoper Trial, peristiwa yang membuat nama 

Fundamentals harum 
1936 Machen membawa lebih 100 orang pendeta keluar dari Nothern 

Presbyterians dan mendirikan gereja Orthodox Presbyterian Chrurch. Dan 
di bawah pimpinan Carl McIntire, James O. Buswell dan Allen MacRae, 
didirikan gereja Bible Presbyterians Synod. 

1940-an Pasca Perang Dunia II, jiwa Injili dalam Fundamentalism yang sebelumnya 
telah redup mulai dibangkitkan lagi dan dipelopori oleh Edward J. Carnell, 
dan menggunakan nama baru yaitu Injili. 

1942 Didirikan The National Association of Evangelicals (NAE) oleh kaum Injili. 
1948 Didirikan The International Council of Christian Churches (ICCC) di 

Amsterdam, yang pada saat bersamaan gereja-gereja non-injili 
membentuk organisasi The World Council of Churches (WCC) di kota yang 
sama. 

1949 Didirikan Evangelical Theological Society (ETS) oleh kaum Injili. 
1950 Andrew Gih melayani di Indonesia. 
1952 Sekolah Alkitab Asia Tenggara (SAAT) Malang didirikan. 
1956 Didirikan Christianity Today. 
1959 Didirikan Institut Injili Indonesia (I-3). 
1961 Didirikan Yayasan Persekutuan Pekabaran Injil di Indonesia (YPPII). 
1974 ICCC memberikan tanggapan positif atas deklarasi kaum Injili di Chichago. 
1975 1. Sidang Raya V dari WCC di Nairobi dihadiri utusan resmi Injili. 

2. Beberapa teolog Liberal bersama teolog Katolik dan teolog Injili, 
bersama-sama menggariskan Hartford Appeal for Theological 
Affirmation yang berisi penolakan atas penyesatan yang telah 
dilakukan gereja-gereja Amerika pada abad ke-20 ini. 

1976 Didirikan Chinese Coordination Centre of World Evangelism (CCCOWE) di 
Hongkong. 

1989 Diadakan pertemuan di Niagara dan menegaskan lima butir keyakinan. 
2002 Sinode Gereja Kristus Yesus (GKY) terbentuk. 
2010 GKY masuk di Nias. 
2013 Mahasiswa (Danarius Harefa, Matatias Laoli dan Methamastarina Daeli) 

Jurusan Teologi Semester III dari STT BNKP Sundermann mengadakan 
wawancaran dengan gembala GKY pos Nias. 

 


