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Kehidupan spiritual dan moral seseorang sangat ditentukan oleh apa yang diyakini 

dan dipahaminya sehingga membentuk sikap seseorang baik dalam bersosial mahupun 

beragama. Sikap itu pula menyingkapkan apa yang diyakini dan dipahami oleh 

seseorang. Dengan eratnya hubungan tersebut maka sangatlah penting untuk 

memberikan pemahaman yang benar terhadap apa yang diyakini oleh orang Kristen 

supaya keyakinan dan pemahaman itu memiliki hubungan yang jelas dan sungguhsungguh 

bersumber dari kebenaran Alkitab. 

Tujuan penulisan tesis ini antara lain: memberikan pemahaman terhadap doktrin 

anugerah menurut theologia Reformed dan bagaimana theologia ini mempengaruhi sikap 

dan tindakan dalam penginjilan bagi jemaat di gereja SIB Sabah. Predestinasi yang 

diajarkan dalam theologia Reformed tidak pernah menghilangkan tanggungjawab orang 

percaya untuk melaksanakan penginjilan. Predestinasi ini adalah jaminan yang kuat bagi 

keselamatan namun ini juga tidak bermaksud menjadikannya sebagai alasan untuk hidup 

bebas melakukan kehendak daging yang bertentangan dengan kehendak Allah. 

Kajian ini juga bertujuan untuk menegaskan pentingnya doktrin anugerah 

menurut theologia Reformed dipahami supaya gereja SIB Sabah umumnya dan para 



pastor khususnya memiliki doktrin yang benar dan seragam sesuai dengan sumbernya 

yang satu dan satu-satunya yaitu Alkitab. Dengan doktrin yang benar dan sama maka, 

gereja bertumbuh dengan sehat dan kuat sehingga semua aksinya termasuk penginjilan 

mendapat dasar dan tujuan yang jelas dan alkitabiah. Orang percaya melaksanakan semua 

aksinya bukan hanya disebabkan oleh perintah Allah tetapi oleh hakekatnya sendiri 

sebagai terang yang bersinar terang dan garam yang asin dan mengasinkan. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dimana penulis 

mengadakan penelitian secara langsung baik melalui penelitian literatur mahupun 

penelitian lapangan. Penulis juga menggunakan metode penelitian ini dengan tujuan 

memperoleh data yang dibutuhkan dalam penulisan tesis ini secara lebih akurat. 

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemui oleh penulis maka penulis memberikan 

rangkuman seperti berikut: Pertama, gereja SIB Sabah belum ada keseragaman dan 

pemahaman yang mendalam tentang doktrin anugerah. Banyak jemaat yang memahami 

anugerah dalam konsep sinergisme sehingga pemahaman ini mempengaruhi semua 

tindakan mereka termasuk dalam penginjilan. Kedua, masih terlalu sedikit jemaat yang 

mengetahui doktrin anugerah menurut theologia Reformed. Penulis meyakini bahawa 

doktrin anugerah menurut theologia Reformed sangat penting diajarkan kepada jemaat 

agar mengubah motivasi, pemahaman, keyakinan dan tindakan mereka khususnya dalam 

penginjilan. Dengan memiliki doktrin yang benar maka jemaat menjadi kuat sehingga ini 

turut menstimulasi mereka hidup mengasihi dan melayani Tuhan dengan benar dan penuh 

semangat. 

Berdasarkan penelitian ini maka penulis memberikan beberapa saran sebagai 

berikut: Pertama, gereja SIB Sabah perlu menggerakkan komite doktrinnya agar aktif 

dan produktif mengajarkan theologia yang benar kepada jemaatnya dengan dasar biblika 

yang kuat, sistematis dan konsisten. Anggota komite mestilah mereka yang mempunyai 



kelayakan akademik theologia yang diperlukan disamping kelayakan rohani yang 

sewajarnya. Kedua, gereja SIB Sabah perlu menyingkapi secara serius semua doktrin 

yang diajarkan oleh para pengkhotbah undangan, para pastor dan pemimpin gereja 

disetiap peringkat agar tidak menyimpang dari kebenaran. Pemantauan dan pengajaran 

boleh dilakukan melalui Persidangan-persidangan SIB Sabah, konferensi-konferensi, 

seminar-seminar atau kelas-kelas Alkitab, membekalkan buku-buku theologia yang 

bermutu dan berisikan doktrin yang benar dan komite doktrin SIB Sabah harus 

mengeluarkan buku doktrin pegangannya untuk diedarkan kepada semua jemaat. Komite 

ini juga perlu bekerjasama dengan institusi-institusi pendidikan theologia di SIB Sabah 

agar para mahasiswa-mahasiswi dapat diberikan pengajaran dari doktrin yang benar dan 

kontemporer. Setelah mereka melayani di gereja-gereja lokal maka mereka dapat 

berpartisipasi secara relevan dan signifikan, trampil dan berwibawa sesuai dengan 

kebenaran yang mereka pahami dan yakini. Kebenaran ini pasti melahirkan jemaat yang 

misioner dan visioner. 


